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Ovdasátni

Dát sátnelistu lea čohkkejuvvon álgoálggos Sámedikki skuvlen- ja oahppomateriálalávdegotti bargun. Dan maŋŋel Sámi
giellaráđđi lea Davviriikkalaš giellaráđi juolludan prošeaktaruđa vehkiin gárvvistan sátnelisttu almmustahttima várás. Sátnelisttu
čohkkejeaddjin ja prošeaktabargin lea leamaš Oula Valkeapää ja fágalaš áššedovdin barggus lea leamaš mielde Esko Aikio.
Maiddái Ruovttueatnangielaid dutkanguovddáš lea oassálastán giellaáššedovdin dán bargui.

Prošeavtta ulbmilin lea leamaš čohkket láhkasátnelisttu, mii logahallá alfabehtalaš ortnegis suorggi spesiálasániid ja tearpmaid.
Sátnelisttus ohcansánit leat suomagillii ja vástagat davvisámegillii, ruoŧagillii ja dárogillii. Sámegiella lea biddjon vuosttamužžan
prošeaktahistorjjálaš ja geavatlaš sivaid dihtii. Muđui vásttasániid ortnet vástida Tekniikan Sanastokeskus tearbmabáŋkkus
geavahuvvon ortnega.

Láhkarievdademiid dihtii boarásmuvvan sániid maŋŋái lea biddjon násti ruođuid sisa (omd. “puolustusneuvosto (*)”). Dákkár
sánit leat oalle olu ee. hovdenláhkaásaheami ollislaš ođasmahttima sivas. Dákkár boarásmuvvan sániid ii goittotge leat leamaš
dárbbašlaš guođđit eret sátnelisttus, go dat gávdnojit ain omd. váidalusáššiid ja láhkaevttohusaid oktavuođas.

Suomagielat ohcansániid maŋŋái lea biddjon čujuhus ng. báldadoahpagiidda, omd. “adoptiolapsi (vrt. kasvattilapsi, ottolapsi)”
sihke synonymaide (omd. akkusatorinen periaate (ks. syyteperiaate)”.

Sámegielat sániid dáfus lea merkejuvvon buoiduduvvon bustávain dat sánit, mat ávžžuhuvvojit geavahit dalle go geavahusas
livččejit eanet molssaeavttolaš sánit. Muhtin sániid maŋŋái lea ruođuid sisa biddjon oanádusain merkejuvvon, jus sáni geavahit
dušše Norggas (Nor), Ruoŧas (Sve) dahje Suomas (Fin). Jus sáni maŋis ii leat dákkár merkejupmi, de dat geavahuvvo oppa
davvisámegielat guovllus.

Ruoŧagielat oasis lea sániid maŋŋái ruođuid sisa biddjon oanádusain merkejuvvon Suoma beale ruoŧagielat (Fin) ja Ruoŧa beale
ruoŧagielat (Sve) sánit. Jus sáni maŋis ii leat dát merkejupmi, de dan geavahit olles giellaguovllus.

Dárogielat oasis váttisvuohtan lea leamašan dat, ahte eai leat doarvái luohtehahtti gáldut. Váttisvuohtan lea leamašan maiddái,
ahte geavahusas ii leat leamašan dakkár áššedovdi, gii hálddaša dárogiela dievaslaččat. Dasa lassin galgá váldit vuhtii, ahte
norgalaš servodat earrána suopmelaš servodagas čielgasit eanet go ruoŧŧelaš servodat, go jurddašit láhkageavahusa ja
vuoigatvuođalaš institušuvnnaid. Dán sivas ja suorggi spesiálasátnegirjjiid váiluma dihtii dárogielat vástagat leatge mánggaid
sániid bokte buorebutge muhtinlágán lahkaárvvut go dievaslaš jorgalusat. Muhtin sániide ii goittotge leat dárogielat vástagat.
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Alkusanat

Tämä sanasto on koottu alun alkaen Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan työnä. Sen jälkeen Saamen
kielineuvosto on Pohjoismaisen kielineuvoston myöntämällä projektituella valmistanut sanaston julkaisua varten. Sanaston
kokoajana ja projektityöntekijänä on ollut Oula Valkeapää ja ammatillisena asiantuntijana työssä on ollut mukana Esko Aikio.
Myös Kotimaisten kielten tutkimuskeskus on osallistunut kieliasiantuntijana tähän työhön.

Projektin tavoitteena on ollut koota lakisanasto, joka luettelee aakkosellisessa järjestyksessä alan erikoissanastoa ja termejä.
Sanastossa hakusanat ovat suomen kielellä ja vastineet pohjoissaamen, ruotsin ja norjan kielillä. Saamen kieli on sijoitettu
ensimmäiseksi lähinnä projektihistoriallisista ja käytännön syistä. Muutoin vastinekielten järjestys vastaa Tekniikan
Sanastokeskuksen termipankissa käytettyä järjestystä.

Lainmuutosten vuoksi vanhaksi käyneiden hakusanojen perään on laitettu sulkujen sisään tähti (esim. "puolustusneuvosto
(*)"). Tällaisia sanoja on suhteellisen paljon muun muassa holhouslainsäädännön kokonaisuudistuksesta johtuen. Tällaisia
vanhentuneita sanoja ei ole kuitenkaan katsottu aiheelliseksi poistaa sanastosta, koska niihin edelleen voi törmätä esimerkiksi
valitusasioiden ja lakiehdotusten yhteydessä.

Suomenkielisten hakusanojen perään on laitettu viittauksia ns. vieruskäsitteisiin, esim. "adoptiolapsi (vrt. kasvattilapsi,
ottolapsi)" sekä synonyymeihin (esim. "akkusatorinen periaate (ks. syyteperiaate)")

Saamenkielisten sanojen osalta on merkitty lihavoiduilla kirjaimilla ne sanat, joiden käyttö olisi suositeltavaa silloin, kun
käytettävissä olisi useampia sanoja. Joidenkin sanojen perään on sulkujen sisään laitetuilla lyhenteillä merkitty, mikäli sanaa
käytetään ainoastaan Norjan (Nor), Ruotsin (Sve) tai Suomen (Fin) puolella. Mikäli sanan perässä ei ole tällaista merkintää,
käytetään sitä koko pohjoissaamen kielialueella.

Ruotsinkielisessä osuudessa on sanojen perään sulkujen sisään laitetuilla lyhenteillä merkitty suomenruotsalaiset (Fin) ja
riikinruotsalaiset (Sve) sanat. Mikäli sanan perässä ei ole em. merkintää, käytetään sitä koko kielialueella.

Norjankielisessä osuudessa ongelmana on ollut, ettei luotettavaa lähdeaineistoa ole ollut saatavissa riittävästi. Ongelmana on
ollut myös, ettei ole ollut käytettävissä norjan kielen täydellisesti hallitsevaa asiantuntijaa. Lisäksi on otettava huomioon, että
norjalainen yhteiskunta poikkeaa suomalaisesta selvästi enemmän kuin ruotsalainen yhteiskunta, mitä lainkäyttöön ja
oikeudellisiin instituutioihin tulee. Tästä syystä ja alan erikoissanakirjojen puutteen vuoksi norjankieliset vastineet ovatkin
monien sanojen kohdalla pikemminkin eräänlaisia likiarvoja kuin täydellisiä käännöksiä. Kaikille hakusanoille ei kuitenkaan ole
norjankielistä vastinetta.

4 / 125

*A*
aatteellinen 1. näkemyksellinen, ideologinen sa ideologalaš, sv ideologisk, no ideologisk
aatteellinen 2. ajatuksellinen, ajatukseen t. ajatteluun kuuluva, abstrakti sa idealaš, jurddalaš, abstrákta, sv ideel, abstrakt,
no ideel, tankemessig, abstrakt
aava meri vrt. aluemeri sa áhpi, sv öppna havet, öppna sjön, no det åpne hav
abortti sa aborta, sv abort –en, no abort -en
adekvaattisuusteoria vrt. syy-yhteys sa adekváhtalašvuođateoriija, adekváhtalašvuođa vuođđojurdda, sv adekvatsteori -n
adheesioperiaate vrt. keskitysperiaate sa adhešuvdnaprinsihppa, laktinprinsihppa, sv adhesionsprincip -en
adoptio sa adopšuvdna, mánnán váldin, sv adoption –en, no adopsjon -en
adoptiolapsi ottolapsi, vrt. kasvattilapsi sa adoptamánná, sv adoptivbarn –et
adoptoida sa adopteret, váldit (alcces) mánnán, sv adoptera, no adoptere
aihetodiste sa indicium, fáddáduođaštus, sv indicium
aihetodistelu sa fáddávihtanuššan, fáddáduođaštus, fáddáduođašteapmi, sv indiciebevisföring -en
aihetodistus sa fáddáduođaštus, sv indiciebevis -et
aikaprioriteetti(sääntö) vrt. kahdellemyynti, kaksoisluovutus, saantosuoja, sivullissuoja sa áigeovdavuoigatvuođanjuolggadus, áigeprioritehta(njuolggadus), áigeovdamunni(njuolggadus), sv tidsprioritetsregel -n
aikarahtaus sa áigerákten, sv tidsbefraktning -en
aikomus sa áigumuš, áigga, sv avsikt –en, no hensikt -en, akt -en
aikuisopintoraha sa rávesolbmuid oahpporuhta, sv vuxenstudiebidrag -et
aineellinen sa ávnnaslaš, sv materiell, no materiell, stofflig
aineellinen oikeus sa ávnnaslaš vuoigatvuohta, sv materiell rätt
aineellinen oikeussäännös sa ávnnaslaš vuoigatvuođanjuolggadus, ávnnaslaš vuoigatvuođamearrádus, ávnnaslaš
vuoigatvuođaásahus, sv materiell rättsregel
aineellisoikeudellinen sa ávnnasvuoigatvuođalaš, sv materiellträttslig
aineeton sa ávnnasmeahttun, immateriála, sv immateriell, no immateriell
aineopinnot sa ávnnaslohkamat, ávnnasoahput, fágaoahput (Nor), sv ämnesstudier, no emnesstudium, fagstudier
ainesosa vrt. tarpeisto sa ávnnasoassisv beståndsdel –en
ajokaista sa vuodjingeainnus, sv fil –en, no kjørevei -en, kjørefil -en
ajokielto sa vuodjingielddus, sv körförbud –et, no kjøreforbud -et
ajokoe sa vuodjiniskkus, vuodjingeahččaleapmi, vuodjingeahččalupmi, sv körkortsprov -et, förarexamen, no førerprøv/e -a/-en
ajokortti sa vuodjingoarta, sv körkort –et, no førerkort -et
ajokorttirekisteri sa vuodjingoartaregisttar, sv körkortregist/er -ret
ajolupa sa vuodjinlohpi, sv körtillstånd –et, no kjøretillatels/e -en
Ajoneuvohallintokeskus sa Fievrohálddahusguovddáš (Fin), sv Fordonsförvaltningscentralen (Fin)
ajoneuvoluokka sa fievroluohkká, sv fordonsklass -en
ajoneuvorekisteri sa fievroregisttar, sv fordonsregist/er -et
ajoneuvovakuutus sa (mohtor)fievrooadju, sv motorfordonsförsäkring -en
ajoneuvovero vrt. autovero, moottoriajoneuvovero, polttoainevero sa (mohtor)fievrovearru, sv fordonsskatt –en
ajo-oikeus sa vuodjinvuoigatvuohta, sv körsrätt –en, no kjørsrett -en
ajopäiväkirja sa vuodjinbeaivegirji, sv kördagbok -en, körjournal -en
ajovälinevähennys sa fievrogeahpádus, sv körredskapsavdrag -et
akkusatorinen menetelmä kt. syyttämismenetelmä, vrt. tutkimismenetelmä sa áššáskuhttinmetoda, alaguoddinmetoda,
sv ackusatorisk metod
akkusatorinen periaate sa áššáskuhttinprinsihppa, alaguoddinprinsihppa, sv ackusatorisk princip
akordi vrt. pakkoakordi sa agoarda, akoarda, velggiid ándagassii addojupmi, sv ackord -et (göra ackord med olika
borgenärer), underhandsackord -et (=frivillig överenskommelse, där borgenärerna nöjer sig med att för sina fordringar
få betalt ved viss procent, som anges i ackordet. Alla borgenärer måste vara överens om uppgörelsen), no akkord -et
akordiehdotus sa agoardaevttohus, akoardaevttohus, sv ackordsförslag -et
akordiehto sa agoardaeaktu, akoardaeaktu, sv ackordsvillkor -et, ackordsbestämmelse -n
alahuone vrt. ylähuone sa vuolleviessu, sv Underhuset
alaikäinen sa agivuloš, sv mindreårig, no mindreårig
alaikäisyysvähennys sa agivulošvuođageahpádus, sv mindreårighetsavdrag -et
alainen sa vuollásaš, sv underställd, underordnad, underlydande, underkastad, no underlagt
alakohta sa vuollečuokkis, sv underpunkt -en
alakohtainen sa suorgeguovdasaš, sv branschvis, no bransjevis
alakonserni sa vuollekonsearna, sv underkoncern -en
alaviite sa juolgečujuhus, juolgenohtta, vuollečujuhus, sv fotnot –en, no fotnot/e -en
alemmanasteinen normi vrt. ylemmänasteinen normi sa vuolit dási norbma, sv norm av lägre ordning, norm av lägre grad
alempi oikeusaste vrt. alioikeus sa vuolit riektedássi, sv lägre rätt, lägre instans
alempi oikeustutkinto vrt. oikeusnotaari, varanotaari sa vuolit vuoigatvuođadutkkus, vuolit vuogatvuođaeksámen,
sv lägre rättsexamen
alentumisvähennys sa hedjonangeahpádus (hedjonan vearumáksinnávccaid geažil), sv avdrag för nedsatt
(skattebetalnigsförmåga)
aliarvostus sa vuolleárvvoštallan (omd. vearuhusas), sv undervärdering -en, underskattning -en, no undervurdering -en
alihinta sa vuollehaddi, sv underpris –et, no underpris -en
alijäämä sa vuollebáza, vuollebáhzu, vuolláibáza, sv underskott -et, minussaldo –t, no underskott -et, underskudd -et
alijäämähyvitys, alijäämäkorvaus sa vuollebázabuhtadus, sv underskottsgottgörelse -n
alijäämäinen sa mii čájeha vuollebáhcaga, sv som utvisar underskott eller förlust
alikurssi sa vuollegursa, sv underkurs -en
alioikeus sa vuolleriekti, sv underrätt -en, underdomstol –en, no underrett -en, laveste rettsinstans
alioikeusmenettely sa meannudeapmi vuollerievttis, sv förfarande vid underrätt
alioikeustuomari vrt. hallintotuomari, herastuomari, kiinteistötuomari, käräjätuomari, maallikkotuomari, maaoikeustuomari,
päätuomari, sotatuomari, tuomari, tutkintatuomari, vakuutustuomari, varatuomari, vesioikeustuomari, virkatuomari
sa duopmár vuollerievttis, sv domare vid underrätt
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alioikeusuudistus sa vuolleriekteođastus, sv underrättsreform -en
alistaa sa vuollánahttit, sv underställa, no underordne
alistaminen, alistus sa vuollánahttin, sv underställning -en, underställande -t, hemställan, hemställning, no foreleggelse
alistusasia sa vuollánahttinášši, sv underställningsmål -et, hemställningsmål -et
alistusmenettely sa vuollánahttinmeannudeapmi, sv underställningsförfarande -t
alistussuhde sa vuollánahttingaskavuohta, sv subordinationsförhållande -t
alitäytäntöönpanija sa vuolleollašuhttineiseváldi, sv lägre verkställande myndighet
aliurakka sa vuolleagoarda, sv entreprenad i andra hand, underackord -et
aliurakoitsija sa vuolleagoardaváldi, sv entreprenör i andra hand, underentreprenör -en, ackordsarbetare i andra hand
alivakuutus sa vuolleoadju, sv underförsäkring -en
alivuokra sa vuolleláigu, sv underhyra -n, underlego, no hybel -en
alivuokralainen sa vuolleláigolaš, sv underhyresgäst -en, legotagare -n i andra hand, hyresgäst i andra hand, no hybelboer
-en, framleier -en
alivuokralaisasunto sa vuolleláigolašvisti, sv underhyresbostad –en, no hybel -en, framleiebolig -en
alivuokrasopimus sa vuolleláigosoahpamuš, vuolleláigošiehtadus, sv underhyresavtal -et, underlegoavtal -et
alivuokrasuhde sa vuolleláigogaskavuohta, sv underhyresförhållande -t, underlegoförhållande -t
alkoholijuomavero sa alkohovlajuhkamušvearru, alkoholajuhkamušvearru, sv skatt på alkoholdryck
alkoholilaki sa alkohovlaláhka, alkoholaláhka, sv alkohollag –en, no alkohollov -en
alkoholirikos sa alkohovlarihkus, alkoholarihkus, sv alkoholbrott -et
alkuperä sa álgovuođđu, álgoboahtimuš, álgovuolgga, boahtimuš, sv ursprung –et, no opprinnels/e -en
alkuperäinen kuitti sa álgoguite, álgoálgosaš guite, originálaguite, sv originalkvitto, verifikation -en
alkuperäinen manttaali sa álgomántála, álgoálgosaš mántála, sv ursprungligt mantal
alkuperäinen saanto vrt. johdannainen saanto sa álgoálgosaš fidnen, originála fidnen, sv originärt fång
alkuperäisasiakirja sa álgoáššebábir, originálaáššebábir, álgoálgosaš áššebábir, sv handling i original, originalhandling -en,
ursprunglig handling
alkuperäiskansa vrt. vähemmistökansallisuus sa álgoálbmot, eamiálbmot, sv urbefolkning -en, ursprungsbefolkning –en,
no urfolk -et
alkuperämaa sa álgovuođđoriika, álgoboahtimušriika, álgovuolggariika, álgoriika, sv ursprungsland -et
alkuperämerkintä sa álgovuođđomerken, álgoboahtimušmerken, álgovuolggamerken, sv ursprungsbeteckning -en
alkuperäsäännöt sa álgovuođđonjuolggadusat, álgoboahtimušnjuolggadusat, álgovuolgganjuolggadusat, sv ursprungsregler
alkuperätodistus sa álgovuođđoduođaštus, álgoboahtimušduođaštus, álgovuolggaduođaštus, sv ursprungsbevis -et,
ursprungscertifikat -et
alkusaldo sa álgosaldo, sv ingående balans, no inngående saldo
allekirjoitus vrt. raha-asia-aloite, toivomusaloite sa vuolláičálus, sv underskrift -en, underteckning –en, no underskrift -en
aloite vrt. raha-asia-aloite, toivomusaloite sa álgga (riikkabeivviin), sv motion -en (i riksdagen), no forslag -et (i riksdagen)
aloiteoikeus sa vuoigatvuohta dahkat álgagiid riikkabeivviin, álggavuoigatvuohta, sv motionsrätt -en
alueellinen, alueittainen sa guovloguovdasaš, guovlluguovdasaš, sv territorial, territoriell, no distriktvis,
områdevis, regional, territorial
aluehallinto sa guovlohálddahus, guovlluhálddahus, sv regional förvaltning, no regional forvaltning, distriktsadministrasjon -en
alueherruus sa guovlohearrávuohta, sv territorialhöghet -en
alueliitos sa guovlluid ovttastahttin, sv införlivning av område, inkorporering av område
aluemeri ks. ulkoiset aluevedet, vrt. aava meri sa guovlomearra, territoriálamearra, sv territorialhav -et
alueperiaate, territoriaaliperiaate sa guovloprinsihppa, guovlovuođđojurdda, territoriálaprinsihppa, sv territorialprincip -en
aluevesi vrt. aluemeri sa guovločáhci, territoriálačáhci, sv territorialvat/ten –net, no territorialfarvann -et
aluevesiraja sa guovločáhcerádji, territoriálačáhcerádji, sv territorialvattengräns –en, no territorialgrens/e -en
aluskiinnitys vrt. ilma-aluskiinnitys sa fanasgiddehus, sv fartygsinteckning -en, inteckning i fartyg, no sjøpant -et
alusrekisteri sa fanasregisttar, sv fartygsregis/ter –tret, no skipsregister -et
alustava sa álgo-, sv förberedande, inledande, preliminär
alustus sa vuođđosáhka, sv inledning -en, inledningsanförande -t, inledningsföredrag –et, no hovedtale -n, innledning -en
ammatillinen sa fitnolaš, fágalaš (Nor), ámmátlaš, fidno-, sv yrkesmässig, facklig, fackmässig, no faglig
ammatinharjoittaja sa fidnobargi, ámmáthárjeheaddji, sv yrkesutövare –n, no yrkesutøver -en
ammattiala sa fidnosuorgi, ámmátsuorgi, fágasuorgi (Nor), sv fack –et, no fag -et
ammattikasvatushallitus sa ámmátskuvlenráđđehus (Fin), sv yrkesutbildningsstyrelse -n (Fin)
ammattikokemus sa fidnomáhttu, sv yrkeserfarenhet –en, no yrkeserfaring -en
ammattimainen sa ámmátlaš, sv yrkesmässig, fackmässig, professionell, no yrkesmessig, profesjonell
ammattirikollisuus sa ámmátrihkolašvuohta, sv professionell brottslighet
ammattisalaisuus sa ámmátčiegusvuohta, fidnočiegusvuohta, sv yrkeshemlighet –en, no yrkeshemmelighet -en
ammattitauti sa ámmátbuohcuvuohta, ámmátdávda, sv yrkessjukdom –en, no yrkessykdom -men
ammattitilintarkastaja sa ámmátruhtadoallodárkkisteaddji, ámmátrevisor, sv professionell revisor, no profesjonell revisor
ammattitoiminta sa ámmátdoaibma, ámmátdoaibman, sv yrkesutövning -en
ammattitulo sa ámmát(sisa)boađut, sv yrkesinkomst -en, inkomst av yrke
ammattiyhdistys sa ámmátlihttu, fágasearvi (Nor), sv fackförening –en, no fagforening -a/-en
amnestia vrt. armahdus sa (almmolaš) árpmiheapmi, amnestiija, sv amnesti –en, no amnesti -et
amnestialaki sa amnestiijaláhka, láhka almmolaš árpmiheami birra, árpmihanláhká, árbmuláhka, sv amnestilag -en, lag om
amnesti, no lov om amnesti
ampuma-ase sa bážan, báhčinvearju, sv skjutvap/en –net, no skytevåpen -et
analyyttinen sa analyhtalaš, sv analytisk, no analytisk
anastus vrt. näpistys, varkaus sa dohppen, veagaloamasteapmi, sv tillgrepp –et, no annektering
anastusrikos vrt. näpistys, varkaus sa dohppenrihkus, veagaloamastanrihkus, sv brott som består i olovligt tillägnande
ankara vastuu vrt. tuottamusvastuu sa eavttuhis vástu, eavttuhis ovddasvástádus, eavttuhis vástolašvuohta,
sv strikt ansvar, no ubetinget ansvar
anniskelukielto vrt. A-oikeudet sa jugastatvuovdingielddus, fáluhangielddus, sv utskänkningsförbud –et,
no skjenkeforbud -et
anniskelulupa sa jugastatvuovdinlohpi, fáluhanlohpi, sv utskänkningstillstånd –et, no skjenkebevilling -en
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anniskeluoikeus sa jugastatvuovdinvuoigatvuohta, fáluhanvuoigatvuohta, sv utskänkningsrättighet –en, no sjenkerett -en
anomus sa átnumuš, ohcan, ohcamuš, sv (en) anhållan (=), (en) begäran (=), no anmodning -en, søknad -en, henstilling –en
anonymiteetti sa anonymitehta, dovdameahttunvuohta, sv anonymitet
anonymiteettisuoja sa anonymitehtasuodji, sv anonymitetsskydd -et
anonyymi sa anonyyma, dovdameahttun, sv anonym, no anonym -t
ansio 1. sa ánsu, merihtta, sv merit -en, förtjänst –en, no fortjeneste -en
ansio 2. sa dienas, (sisa)boađut (pl), sv inkomst –en, no inntekt -a/-en
ansioeläke vrt. työeläke sa dienasealáhat, sv förvärvspension -en (Fin), allmän tilläggspension (Sve), no (arbeids)pensjon en, tilleggspensjon til folketrygden
ansioeläkelaki sa dienasealáhatláhka (Fin), sv lag om förvärvspension (Fin),
ansioluettelo sa ánsologahallan, merihttalogahallan, sv meritförteckning –en, no merittlist/e -a
ansiolähde sa dienasgáldu, sv förvärvskälla -n, inkomstkälla -n
ansionmenetys sa dienasmassin, sv förlust av förtjänst, förlust av arbetsförtjänst, förlust av arbetsinkomst,
inkomstbortfall –et, förlorad arbetsförtjänst
ansiomerkki sa ánsomearka, sv förtjänstteck -en, utmärkelseteck -en
ansiosidonnainen sa dietnasii čatnašuvvan, sv inkomstrelaterad
ansiotoiminta sa dienasdoaibman, sv förvärvsverksamhet -en
ansiotulo vrt. tulolaji, pääomatulo sa dienas(sisa)boađut (pl),sv förvärvsinkomst –en, no inntekt -a/-en (av arbeid)
ansiotulolaji vrt. tulolaji sa dienasboahtošládja, sv förvärvsinkomstslag –et,
ansiotulo-osuus sa dienasboahtooassi, sv förvärvsinkomstandel -en
ansiotulovähennys sa dienasboahtogeahpádus, sv förvärvsinkomstavdrag -et
ansioturva sa dienasdorvu, sv förtjänstskydd -et
ansiotyö sa dienasbargu, sv förvärvsarbete –t, no lønnet arbeid
antamispäivä sa addinbeaivi, mieđihanbeaivi, sv dag för utfärdande, dag för avkunnande
antoaika sa addináigi, mieđihanáigi, sv utgivningstid -en
antolainaus sa olggoslotnen, olggoslonen, sv utlåning –en, no utlån -et
antolainauskorko sa olggoslotnenreantu, olggoslonenreantu, sv utlåningsränta -n
A-oikeudet vrt. anniskelulupa sa A-vuoigatvuođat (Fin), sv fullständiga rättigheter, A-rättigheter (Fin)
apportti sa apporta, sv apport
apporttiehto sa apportaeaktu, apportaklausula, sv apportförbehåll -et
apporttiomaisuus sa apportaopmodat, sv apportegendom -en
apteekkilupa sa apoteikalohpi, sv apotekstillstånd -et
apteekkioikeus sa apoteikavuoigatvuohta, sv apoteksrättighet -en
apulaisnimismies sa veahkkeleansmánni (Fin), sv biträdande länsman -nen (Fin)
apulaisoikeusasiamies sa veahkkevuoigatvuođaáššeolmmoš (Fin), sv biträdande justitieombudsman -nen (Fin)
apulaisoikeuskansleri sa veahkkevuoigatvuođakánsler (Fin), sv justitiekanslersadjoint -en (Fin)
apulaisosastopäällikkö sa veahkkeossodathoavda, sv biträdande avdelningschef
apulaispoliisipäällikkö sa veahkkeboleshoavda, veahkkepolitiijahoavda, sv biträdande polischef
apulaisprofessori sa veahkkeprofessor, sv biträdande professor –n, no hjelpeprofessor -en, bitredende professor -en,
assisterende professor
apulaispoliisitarkastaja sa veahkkebolesdárkkisteaddji, veahkkepolitiijadárkkisteaddji, sv biträdande polisinspektör
apuraha sa veahkkeruhta, stipeanda, sv understöd –et, no stønad -en, stipend -et
aputoiminimi sa veahkkedoaibmanamma, veahkkefirbmá, sv bifirma –n, no binavn -et
arava-asunto sa aravavisti (Fin), viessobáŋkovisti (Nor), sv aravalägenhet -en (Fin), no husbankfinansiert leilighet
aravalaina sa aravaloatna (Fin), viessobáŋkoloatna (Nor), sv aravalån -et (Fin), no husbanklån -et
aravalainoittaa sa ruhtadit aravaloanain (Fin), ruhtadit viessobáŋkoloanain (Nor), sv aravabelåna, finansiera med aravalån
(Fin)
aravalainoitteinen sa aravaloanain ruhtaduvvon (Fin), viessobáŋkoloanain ruhtaduvvon (Nor), sv aravabelånad, finansierad
med aravalån (Fin), no husbankfinansiert
aravarahoitteinen sa aravain ruhtaduvvon (Fin), viessobáŋkoloanain ruhtaduvvon (Nor), sv aravafinansierad (Fin)
aravatalo sa aravadállu (Fin), sv aravahus -et (Fin)
aresti sa áreasta, sv arrest –en, no arrest –en
argumentoida perustella sa ákkastallat, sv argumentera, no argumentere, begrunne
arkaluonteinen otanta vrt. tietosuoja, asiakirjajulkisuus sa hearkkeslunddot válddus, sv känsligt stickprov
arkisto sa arkiiva, sv arkiv –et, no arkiv -et
arkistokappale sa arkiivastuhkka, sv arkivexemplar –et, no arkiveksemplar -et
arkistokäsittely sa arkiivagieđahallan, arkiivameannudeapmi, sv arkivbehandling -en, arkivhandläggning -en, handläggning
på arkivet
arkistonumero sa arkiivanummir, sv arkivnum/mer -ret
armahdus sa árpmiheapmi, árbmu, sv benådning -en, nåd –en, no benådning -en, nåd/e -en
armahdusanomus sa árpmihanátnumuš, árbmuátnumuš, sv (en) nådeansökan (=), ansökan om nåd,
no benådningsansøkning -en
armahdusoikeus vrt. amnestia, amnestialaki sa árpmihanvuoigatvuohta, sv benådningsrätt -en
armahdusperuste sa árpmihanvuođđu, árpmihanágga, árbmuvuođđu, árbmuágga, sv benådningsgrund -en
armahduspäätös sa árpmihanmearrádus, árbmumearrádus, sv benådningsbeslut -et
armahtaa sa árpmihit, sv benåda, bevilja amnesti, no benåde
armomurha... ks. eutanasia
arpa sa vuorbi, sv lott –en, no lodd -et
arpajaislupa sa vuorbádanlohpi, sv lotteritillstånd -et
arpajaisvero sa vuorbádanvearru, sv lotteriskatt -en, lotterivinstskatt –en, no lotteriavgift -en
arpajaisverolaki sa vuorbádanvearroláhka (Fin), sv lotteriskattelag -en (Fin)
arpalippu sa vuorbelihppu, sv lottsedel -n
arpoa sa vuorbádit, sv lotta, draga lott, no trekke lodd
artikkeli sa artihkal, čálus, sv artik/el –eln, no artik/kel -kelen
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artikla sa artihkal, sv artik/el -eln
arvio sa árvu, sulla, sv värdering -en, taxering –en, no overslag -et, takst -en, prognos/e -en
arvioida sa árvvoštallat, sv värdera, uppskatta, beräkna, no vurdere, beregne
arvioimisperuste sa árvvoštallanágga, árvvoštallanvuođđu, sv värderingsgrund -en
arvioimistoimitus sa árvvoštallandoaimmahus, sv värderingsförrättning -en
arviomaksuunpano sa máksuibidjan árvvoštallama mielde, sv debitering enligt uppskattning
arviointi sa árvvoštallan, sv värdering –en, no vurdering -a/-en
arviointimenettely sa árvvoštallanmeannudeapmi, sv värderingsförfarande -t
arviomääräraha sa árvvoštallanmearreruhta, sv förslagsanslag –et, no bevilgningsoverslag -et
arvioverotus sa árvvoštallanvearuhus, sv beskattning enligt uppskattning, no skjønnslikning -en
arvo 1. sa árvu, sv värde –t, no verdi -en
arvo 2. sa árvu, sv grad –en, no grad -en, tit/tel -elen
arvonimi sa árvonamma, tihtte, sv hederstitel -n, äretitel –n, no tit/tel -elen
arvonjärjestelytili sa árvvuordnestallankontu, sv värderegleringskonto -t
arvonkorotus sa árvvubajádus, árvvubajideapmi, sv uppskrivning -en
arvonkorotusrahasto sa árvvubajádusruhtarádju, árvvubajidanruhtarádju, árvvubajidanfoanda, sv uppskrivningsfond -en
arvonlisävero vrt. liikevaihtovero, tulo- javarallisuusvero, valmistevero, varallisuusvero sa árvvulassivearru, lassiárvovearru,
sv mervärdesskatt -en (Fin), moms -en (Sve), no merverdiskatt -en
arvonlisäverokomitea sa árvvulassikomišuvdna, lassiárvokomišuvdna, sv mervärdeskattekommitte -n
arvonlisäverotunniste sa árvvulassivearrodovddaldat, lassiárvvuvearrodovddaldat, sv mervärdeskattenummer
arvonta sa vuorbádeapmi, vuorbegeassin, sv lottning -en, lottdragning –en, no loddtrekning -en
arvonvähennys sa árvvuvuoládus, sv värdeminskning -en
arvo-osuus sa árvooassi, árvoossodat, sv värdeandel -en
arvo-osuusjärjestelmä sa árvooassevuogádat, árvoossodatvuogádat, árvooassesystema, sv värdeandelssystem -et
arvo-osuusrekisteri sa árvooasseregisttar, árvoossodatregisttar, sv värdeandelsregis/ter -ret
arvo-osuustili sa árvooassekonto, árvoossodatkonto, sv värdeandelskonto -t
arvopaperi vrt. sekki, velkakirja, vekseli sa árvobábir, sv värdepapper -et, fondpapper –et, no verdipapir -et
arvopaperikauppa sa árvobábirgávppašeapmi, sv handel med värdepapper, fondhandel -n, värdepappershandel -n
arvopaperimarkkinalaki sa árvobábirmárkanláhka, árvobábirmárkanastinláhka, árvobáhpáriid márkanastimis addon láhka
(Fin), sv värdepappermarknadslag -en (Fin)
arvopaperimarkkinat sa árvobábirmárkánat (pl), sv fondmarknad (pl), värdepappersmarknad (pl)
arvopaperipörssi sa árvobábirbörsa, sv fondbörs –en, no fondsbørs -en
arvopaperisalkku sa árvobábirlávka, árvobábirgiisá, sv värdepappersportfölj -en
arvopaperivälittäjä sa árvobábirjođiheaddji, árvobábirgaskaolmmái, árvobábirgaskkusteaddji, sv fondmäklare -n
arvosana sa árvosátni, sv vitsord –et, no karakter -en, vitnesbyrd -et
arvostus sa árvu, árvvuárvvoštallan, sv uppskattning –en, no verdsetting
arvostuserä taseen vastaavat tai vastattavat puolella sa árvvuárvvoštallanearri, sv värderingspost –en,
aseenkantolupa sa vearjodoallanlohpi, bissoguoddinlohpi, sv tillstånd att inneha skjutvapen, vapenlicens -en
aseeton palvelus vrt. siviilipalvelus, varusmiespalvelus sa vearjjuhis bálvalus, sv vapenfri tjänst, vapenfri tjänstgöring
aseetonta palvelusta suorittava vrt. siviilipalvelusmies, varusmies sa vearjjuhis bálvalusgeatnegas (Fin),
sv en vapenfri tjänstepliktig (Fin)
aseistakieltäytyjä vrt. totaalikieltäytyjä sa vearjobiehttaleaddji, sv vapenvägrare –n, no militærnekter -en
aseistakieltäytyminen sa vearjobiehttaleapmi, sv (en) vapenvägran (=)
asema sa sajádat, posišuvdna, sv ställning –en, no posisjon -en, stilling -en
asemakaava vrt. rakennuskaava-alue, rantakaava-alue, seutukaava-alue, yleiskaava sa gávpotlávva, gávpotplána,
sajádatlávva, sv stadsplan –en, no byplan -en, reguleringsplan -en
asemakaava-alue vrt. rakennuskaava, rantakaava, seutukaava, yleiskaava sa gávpotlávvaguovlu, gávpotplánaguovlu,
sajádatlávvaguovlu, sv stadsplaneområde -t
asemakaavaehdotus sa gávpotlávvaevttohus, gávpotplánaevttohus, sajádatlávvaevttohus, sv stadsplaneförslag -et
asemakaavamääräys sa gávpotlávvamearrádus, gávpotplánamearrádus, sajádatlávvamearrádus,
sv stadsplanebestämmelse -n
asemakaavoittaa sa ráhkadit sajádatláva, ráhkadit gávpotplána, sv stadsplanera, göra upp en stadsplan, stadsplanelägga
asemakaavoitettu sa mas lea sajádatlávva, mas lea gávpotlávva, sv stadsplanelagd
asepalvelus sa vearjobálvalus, soahtebálvalus, soalddátbálvalus, sv militärtjänstgöring -en, vapentjänst –en,
no militærtjenest/e -en
asemavaltuutettu sa sajádatfápmuduvvon, sv ställningsfullmäktig
asemavaltuutus sa sajádatfápmudus, sv ställningsfullmakt -en
asessori sa asessor, sv assessor –n, no dommerfullmektig
asete asetettu vekseli, tratta sa bidju, ásahuvvon veksel, trahttá, sv tratt/a -an, utställd växel, dragen växel, no tratte
asettaja sa bidji, ásaheaddji, sv trassent -en, utställare -n
asettamispaikka sa bidjanbáiki, ásahanbáiki, sv ort där växel (eller check) utställts, ort för utställande av växel
asetuksenantovaltuus, asetuksenantovalta sa láhkaásahusa addinfápmu, láhkaásahusa addinfápmudus, sv bemyndigare
att utfärda förordning, befogenhet att urfärda förordningar, rätt att utfärda förordningar
asetuksenmukainen sa láhkaásahusa čuovvu (omd. njuolggadus), sv som står i överenstämmelse med förordning
asetuksenvarainen sa mii lea láhkaásahusas gitta, sv beroende på förordning
asetuksenvastainen sa mii lea láhkaásahusa vuostá, sv stridande mot förordning, författningsstridig
asetus vrt. laki, säädös, säännös sa láhkaásahus, sv förordning –en, no forordning -en
asetusehdotus vrt. lakiehdotus sa láhkaásahusevttohus, sv förslag till förordning
asetuskokoelma (*) sa láhkaásahusčoakkáldat, sv författningssamling –en, no lovsamling -a/-en
asevelvollinen vrt. varusmies sa vearjogeatnegas, sv värnpliktig, beväringsskyldig, beväring -en (Fin), no våpenfør,
vernepliktig
asevelvollisuus sa vearjogeatnegasvuohta (čađahit vearjogeatnegasvuođa), sv värnplikt -en (fullgöra sin värnplikt), no
verneplikt -en (avtjene verneplikt)
asevelvollisuusaika sa vearjogeatnegasvuođaáigi, sv beväringstid -en (Fin), värnpliktstid -en (Sve)
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asevelvollisuusikä sa vearjogeatnegasvuođaahki, sv värnpliktsålder -n
asevelvollisuusikäinen sa vearjogeatnegasvuođaahkásaš, sv i värnpliktsålder
asevelvollisuuslaki sa vearjogeatnegasvuođaláhka (Fin), sv värnpliktslag -en (Fin)
asia sa ášši (dikkis), sv mål -et (i rätten), angelägenhet -en, ärende –t, no rettsak -a/-en (i retten), sak -a/-en, ærend -et
asiaankuuluva sa áššáigullevaš, sv relevant
asiaedellytys sa áššeeaktu, áššálaš eaktu, ášševuođđu, ášševuođuštus, sv saklig förutsättning
asiahakemisto sa áššeregisttar, áššeohcu, sv sakregist/er -ret
asiainhoitaja, charge d'affaires vrt. asioitsija sa áššiidfuolaheaddji, áššiidgohcci, áššedikšu, áššiiddikšu, charge
d'affaires, sv charge d'affaires, no charge d´affaires
asiainhuolto, negotiorum gestio vrt. asianhoitaja sa áššiiddikšun, áššiidfuolahus, negotiorum gestio, sv negotiorum gestio
asiaintila sa dilli, áššiidláhki, sv sakläge -t, situation -en, omständighet -en, sakförhållande -t
asiakirja sa áššebábir, áššegirji, sv handling -en, urkund –en, no sakspapir -et, dokument -et, aktstykk/e -et
asiakirjain julkisuuslaki sa láhka áššebáhpáriid almmolašvuođas (Fin), sv lag om almänna handlingars offentlighet (Fin)
asiakirjajulkisuus sa áššebáhpáriid almmolašvuohta, sv handligsoffentlighet -en
asiakirjamerkintä sa áššebábirmerken, sv anteckning på handlingarna
asiakirjavihko sa áššebáhpárat (pl), sv dossier (akt),
asiakirjaväärennys sa áššebábirvearisteapmi, sv urkundsförfalskning -en
asialegitimaatio vrt. asianosaiskelpoisuus, asiavaltuus sa áššelegitimašuvdna, áššedohkálašvuohta, áššegelbbolašvuohta, sv
saklegitimation -en
asiallinen toimivalta sa áššálaš doaibmaváldi, sv saklig behörighet
asiallinen ulottuvuus tuomion oikeusvoiman sa áššálaš olli, sv objektivt omfång (rättskraftens objektiva omfång)
asiamies vrt. edustaja sa áššeolmmoš, sáttaolmmoš, áššeolmmái, áššealmmái, sv ombudsman -nen, ombud – et, syssloman
–nen, no ombudsmann -en, ombud -et
asiamieskelpoisuus sa áššeolmmošdohkálašvuohta, áššeolmmáidohkálašvuohta, áššeolbmá dohkálašvuohta, sv
ombudsmannahabilitet -en, ombuds behörighet, ombuds kompetens
asiamiespalkkio sa 1. áššeolbmá bálká, áššeolbmo bálká 2. ageantabálká, ageantaprovišuvdna, sv 1. ombudsarvode -t,
2. agentprovision -en
asiamiessopimus sa áššeolmmošsoahpamuš, áššeolmmoššiehtadus, áššeolmmáisoahpamuš, áššeolmmáišiehtadus, sv
ombudsmannaavtal -et, ombudsavtal -et
asiamiessuhde sa áššeolmmošgaskavuohta, 1. áššeolmmáigaskavuohta, 2. ageantagaskavuohta, sv 1.
ombudsmannaförhållande -t, 2. agentskapsförhållande -t
asiamiestehtävä sa áššeolmmáibargu, áššeolmmošbargu, sv uppdrag -et, ombudsärende -t, mandat -et, ombudskap -et
asiamiestoimi sa 1. áššeolmmošdoaibma, áššeolmmáidoaibma, 2. ageantadoaibma, ageantabargu, sv 1.
ombudsmannabefattning -en, ombudsmannaskap -et, ombudskap -et, 2. agentbefattning -en, agentskap -et
asiamiesvaltuutus sa áššeolmmošfápmudus, áššeolmmáifápmudus, áššeolmmáiváldi, sv ombudsmannafullmakt -en
asianajaja, AA sa ášševuoddji, advokáhta, sv advokat –en, no advokat -en
asianajajakunta sa ášševuoddjegoddi, advokáhtagoddi, sv advokatkår -en
asianajajalaitos sa ášševuoddjelágádus, ášševuoddjeásahus, advokáhtalágádus, advokáhtaásahus, sv advokatväsen -et
asianajajaliitto sa advokáhtalihttu, ášševuoddjilihttu, sv advokatförbund –et, no advokatforbund -et
asianajajaluettelo sa ášševuoddjilogahallan, advokáhtalogahallan, sv advokatregis/ter -ret
asianajajapakko sa ášševuoddjibággu, advokáhtabággu, sv sakförartvång -et
asianajajayhdistys sa advokáhtaovttastus, advokáhtasearvi, ášševuoddjiovttastus, ášševuoddjisearvi, sv advokatförening –
en, advokatsamfund, no advokatforening -a/-en, sakførerforening a/-en
asianajo sa ášševuodjin, sv advokatsverksamhet -en, advokatyr –en, no sakførsel -en, advokatsvirksomhet -en
asianajopalkkio sa ášševuodjinmáksu, ášševuodjinbálká, advokáhtabálká, sv advokatarvode -t
asianajotapa sa ášševuodjinvuohki, ášševuodjinvierru, sv advokatsed –en, no advokatsed -en
asianajotehtävä sa ášševuodjindoaibma, ášševuodjinbargu, sv advokatuppdrag –et, no advokatoppgav/e -en
asianajotoiminta sa ášševuodjindoaibman, sv advokatrörelse -n
asianajotoimisto vrt. lakiasiantoimisto sa advokáhtadoaimmahat, ášševuodjindoaimmahat, sv advokatbyrå –n,
no advokatbyrå -en
asianajovaltakirja sa ášševuodjinváldegirji, sv rättegångsfullmakt -en
asianajovaltuus sa ášševuodjinfápmudus, ášševuodjinváldi, sv befogenhet att föra talan
asianhaara sa ášši bealli, áššiidláhki, sv omständighet –en, no omstendighet -en
asian käsittely vrt. esittely, esittelymenettely sa (ášši) gieđahallan, (ášši) meannudeapmi, ášsemeannudeapmi,
sv handläggning -en, behandling –en, no behandling -a/-en
asianlaita sa dilli, láhki, áššit (pl), sv förhållande –t, no sakens tilstand
asianomainen sa áššeoapmahaš, guoskevaš, sv vederbörande, no saksvedrørende, vedkommende, angjeldende
asianomistaja sa áššeoamasteaddji, sv målsägande -n, sakägare –n, no saksberørende, den fornærmede part
asianomistajarikos (*) vrt. syytepakko, syyttämisvelvollisuus, yleisen syytteen alainen rikos sa áššeoamasteaddjirihkus,
sv målsägandebrott -et
asianosainen vrt. kantaja, vastaaja, syyttäjä, syytetty, asianomistaja sa áššáiosolaš, áššeoasálaš, sv part -en, sakägare –n,
no part i sak, implisert (de impliserte parter)
asianosaisasema sa áššeoasálašsajádat, áššeoasálašposišuvdna, sv partsställning -en
asianosaiskelpoinen sa gii lea dohkálaš leahkit áššeoasálažžan, áššeoasálašdohkálaš, -gelbbolaš, sv som äger
partsbehörighet
asianosaiskelpoisuus sa dohkálašvuohta leahkit áššeoasálažžan, áššeoasálašdohkálašvuohta, -gelbbolašvuohta,
sv partsbehörighet -en, partshabilitet, förmåga att vara part i rättegång
asianosaisseuraanto sa áššeoasálašvuođačuovvun, sv partssuccession -en
asiantuntija vrt. todistaja sa áššedovdi, sv sakkunnig –en, no sakkyndig -en
asiantuntijalausunto sa áššedovdicealkámuš, sv sakkunnigutlåtande -t
asiantuntijanvala sa áššedovdivuortnis, sv sakkunniged -en
asiantuntijatodistelu sa áššedovdivihtanuššan, áššedovdiduođaštus, sv sakkunnigbevis -et
asiaratkaisu vrt. käsittelyratkaisu sa áššečoavddus, sv avgörande i sak, avgörande av själva saken
asiavaltuus sa áššefápmudus, -legitimašuvdna, sv saklegitimation -en
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asiavirhe sa áššefeaila, áššemeattáhus, áššálaš feaila, sv sakfel -et, sakligt fel, no sakfeil -en
asiaväite sa áššečuoččuhus, sv sakinvändning -en
asiayhteys sa áššeoktavuohta, sv saksammanhang -et
asioitsija vrt. asiainhoitaja sa áššiiddikšu, sv sakförare -n
asteikko sa ceahkkálas, skálá, sv latitud –en, no skala -en
asteittainen voimaantulo sa fápmuiboahtin dađistaga, sv gradvist ikraftträdande
asuinhuoneisto vrt. liikehuoneisto sa ássanlanjadat, orrunlanjadat, sv bostadslägenhet -en, våning –en,
no bostedsleilighet -en, leilighet -en (nyttet til bolig)
asuinkunta sa orrungielda, ássangielda, sv boningsort -en, bosättningsort -en, boningskommun -en, kommun där någon är
bosatt, no bostedskommun/e -en
asuinmaa sa orrunriika, ássanriika, orrunstáhta, ássanstáhta, domišiilastáhta, domišiilariika, sv domicilland -et, land där
någon har sin hemvist, hemvistland -et, hemviststat -en, bosättningsland -et
asuinmaan laki sa orrunriikka láhka, ássanriikka láhka, domišiilariikka láhka, sv domicillandets lag
asuinpaikkaperiaate sa orrunbáikeprinsihppa, ássanbáikeprinsihppa, domišiilaprinsihppa, sv domicilprincip -en,
hemvistprincip –en, no domisilprinsipp -en
asukas sa ássi, orru, sv invånare –n, no innbygger -en
asumiskulu sa ássangollu, orrungollu, sv boendekostnad –en, no boutgift -en
asumislisä sa orrunlassi, ássánlassi, sv bostadstillägg -et
asumisoikeus sa orrunvuoigatvuohta, ássanvuoigatvuohta, sv bostadsrätt -en, rätt till bostad, beboenderätt -en
asumisoikeusasunto sa orrunvuoigatvuođavisti, ássanvuoigatvuođavisti, sv bostadsrättsbostad -en
asumistuki sa ássandoarjja, orrundoarjja, sv bostadsbidrag -et, bostadsstöd -et, hyresbidrag –et, no bostøtt/e -a/-en,
botilskudd -et
asumusero vrt. avioero, pesäero sa visteearru, sv hemskillnad –en, no separasjon -en, særei/e -et
asumuserokanne vrt. avioerokanne sa áššečuoččáldahttin visteearu oažžuma várás, sv (en) hemskillnadstalan (=),
talan om hemskillnad, no separasjonssøksmål -et, separasjonskjæremål -et
asumuserotuomio sa visteearroduopmu, sv hemskillnadsdom -en
asunnonhaltija vrt. huoneistohaltija sa vistehálddašeaddji, sv bostadsinnehavare -n
asunnonvälitys sa vistegaskkusteapmi, vistesirdin (?), sv bostadsförmedling –en, no boligformidling -en
asunnonvälittäjä vrt. kiinteistövälittäjä sa vistegaskkusteaddji, vistejođiheaddji, sv bostadsförmedlare –n, no boligformidler
-en
asunto sa visti, viessu, sv bostad –en, no bolig -en, leilighet –en,
asuntoalue sa visteguovlu, viessoguovlu, sv bostadsområde –et, no boligstrøk -et
asuntoetu vrt. autoetu, autotallietu, ravintoetu sa visteovdu, viessoovdu, sv bostadsförmån –et, no tjenestebolig -en
asuntohallitus sa viessoráđđehus, visteráđđehus, sv bostadsstyrelse –n
asunto-irtaimisto sa ruovttu luovos opmodat, sv bohag –et, no innbo -et
asuntokiinteistö sa orrungiddodat, ássangiddodat, ássangittaopmodat, orrungittaopmodat, sv bostadsfastighet -en
asuntolaina sa visteloatna, viessoloatna, sv bostadslån –et, no boliglån -et
asuntolisä sa vistelassi, viessolassi, sv bostadstillägg -et
asunto-oikeus sa visteriekti, viessoriekti, visteduopmostuollu, viessoduopmostuollu, sv bostadsdomstol -en
asunto-osake sa visteoasus, viessooasus, sv bostadsakti/e –en, no boligaksj/e -en
asunto-osakeyhtiö vrt. osakeyhtiö, avoin- eli kauppayhtiö, kommandiittiyhtiö, säätiö, osuuskunta, yhdistys
sa visteoasusfitnodatsearvi, viessooasusfitnodatsearvi, sv bostadsaktiebolag –et, no boligaksjeselskap -et
asuntovelka sa vistevealgi, viessovealgi, sv bostadsskuld -en
ATK sa ADG; automáhtalaš diehtogieđahallan, EDG; elektrovnnalaš diehtogieđahallan, sv ADB; automatisk databehandling, no
ADB; automatisk databehandlling, EDB; elektronisk databehandling
aukioloaika sa rabasáigi, rabasdoallanáigi, kántuvraáigi, sv öppetid –en, no åpningstid -a/-en, kontortid -a/-en
auktorisointi sa auktoriseren, dohkkeheapmi, lágalažžan dahkan, sv auktorisering –en, no autorisasjon –en
auskultoida ks. auskultointi, hovioikeuden auskultantti, notaari, tuomioistuinharjoittelu sa čađahit
duopmostuollohárjehallama, čađahit diggehárjehallama, auskulteret, sv full- göra domstolspraktik,
praktisera vid domstol, auskultera (Fin), tingsmeritera sig (Sve)
auskultointi ks. auskultoida, hovioikeuden auskultantti, notaari, tuomioistuinharjoittelu sa diggehárjehallan,
duopmostuollohárjehallan, auskulteren, sv domstolspraktik -en, domstolspraktisering -en, praktisering vid domstol, (Fin),
tingsmeritering -en (Sve)
autoetu vrt. asuntoetu, autotallietu, ravintoetu sa biilaovdu, sv bilförmån –et, no (disposisjonsrett til) firmabil,
bil som frynsegode
autokatsastus sa biilageahčahus, biilla teknihkalaš kontrolla, biilla teknihkalaš vákšun, sv bilbesiktning –en, no teknisk
kontroll av bil
autonomia vrt. itsehallinto sa autonomiija, sv autonomi –en, no autonomi
autorekisteri sa biilaregisttar, sv bilregist/er –ret, no motorvognregist/er -eret
autotallietu vrt. asuntoetu, autoetu, ravintoetu sa biilastálljaovdu, sv garageförmån -en
autovero vrt. ajoneuvovero, moottoriajoneuvovero sa biilavearru, sv bilskatt -en
autoveroilmoitus sa biilavearroalmmuhus, sv bilskattedeklaration -en
autoverolaki sa biilavearroláhka, sv bilskattelag –en, no bilskattelov -en
avaruusoikeus sa gomuvuođavuoigatvuohta, sv rymdrätt -en
avioehto sa náittoseaktu, sv äktenskapsförord -et, förord -et, äktenskapskontrakt –et, no ektepakt -en
avioehtosopimus sa náittossoahpamuš, náittosšiehtadus, sv äktenskapsförord -et, förord -et no ektepakt -en
avioero vrt. asumusero, pesäero sa náittosearru, sv äktenskapsskillnad -en, skilsmäss/a –an, no skillsmiss/e -en, skilsmål –
et
avioerokanne sa áššečuoččáldahttin náittosearu oažžuma várás, sv talan om äktenskapsskillnad, (en) skillnadstalan (=), no
skillsmissesøksmål -et, skillsmissekjæremål -et
avioerotuomio sa náittosearroduopmu, sv äktenskapsskillnadsdom -en, skillnadsdom -en
avioeste, avioliiton este sa náittoslihtu eastta, náittoslihtu hehttehus, sv äktenskapshind/er –ret, no innsigelse mot
ekteskap
aviolapsi vrt. avioton lapsi, isyysolettama sa náittománná, sv barn i äktenskapet, barn inom äktenskapet
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avioliitto vrt. avoliitto sa náittoslihttu, sv äktenskap –et, no ekteskap -et
avioliittolaki sa náittoslihttoláhka, sv äktenskapslag -en (Fin), giftermålsbalk -en (Sve), no ekteskapslov -en
avioliitto-oikeus vrt. avio-oikeus sa náittoslihttovuoigatvuohta, sv äktenskapsrätt -en
avioliitto-oikeudellinen sa náittoslihttovuoigatvuođalaš, sv äktenskapsrättslig
avioliittotodistus sa náittoslihttoduođáštus, duođaštus náittoslihtu birra, sv äktenskapsbetyg –et, no attest om adgang til å
inngå ekteskap
aviollinen sa náittoslihtto-, náittoslihttui guoskevaš, sv äktenskaplig
aviomies sa boadnji, isit, sv mak/e -en, äkta man, no ektemann -en
avio-oikeudesta vapaa omaisuus vrt. avio-oikeusomaisuus, ks. ositus, tasinko sa opmodat mii ii leat náittosvuoigatvuođa
vuollásaš, sv giftorättsfri egendom
avio-oikeus vrt. avioliitto-oikeus sa náittosvuoigatvuohta, sv giftorätt -en (enligt äktenskapslagen), no råderett over fellesbo
avio-oikeusomaisuus sa náittosvuoigatvuođa vuollásaš opmodat, sv giftorätt underkastad egendom, giftorättgods –et, no
det som en ektefelle har innført i fellesboet
avio-osa sa náittosoassi, sv giftorättsandel i behållningen av makarnas egendom
aviopari sa náittosbárra, sv äkta par, no ektepar -et
aviopuoliso vrt. avopuoliso sa beallalaš, náittosguoibmi, sv äkta make, no ektemak/e -en
aviosuhde sa náittosgaskavuohta, sv äktenskapligt förhållande
aviosääty (*) sa náittosseahtu, sv det äkta ståndet, det äktenskapliga ståndet
avioton lapsi vrt. aviolapsi sa náittosdili olggobealde riegádan mánná, luovosmánná, juolgemánná, sv utomäktenskapligt
barn, no barn født utenfor ekteskap
aviovaimo vrt. avovaimo sa eamit, áhkká, gálgu, sv hustru -n, mak/a –an, no kon/e -a, hustru -en
aviovarallisuusjärjestelmä sa náittoslihttovuoigatvuođa opmodatvuogádat, náittosdili opmodatvuogádat, -,
opmodatsystema, sv äktenskapsrättens förmögenhetssystem
avoin asianajovaltakirja sa rabas ášševuodjinváldegirji, sv blankofullmakt -en, fullmakt in blanco, no blankofullmakt -a/en, åpen fullmakt
avoin valtakirja sa rabas váldegirji, rabasfápmudus, sv blankofullmakt -en (Fin), öppen fullmakt, no blankofullmakt -a/-en,
åpen fullmakt
avoin yhtiö vrt. kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö, yhdistys sa rabas fitnodatsearvi,
gávpefitnodatsearvi, sv öppet bolag (Fin), handelsbolag –et, no handelsselskap -et
avoin äänestys sa rabas jienastus, sv öppen votering, no åpen votering
avolaitos ks. rangaistuslaitos sa rabaslágádus, rabasásahus, sv öppen anstalt, no åpen anstalt
avoliitto vrt. avioliitto sa miellihttu, orrunlihttu, ássanlihttu, sv samboförhållande -t, samboende -t,
samvetsäktenskap -et, sammanboende utan vigsel, no papirløst ekteskap, samboerforhold -et
avoliittolainen sa miellihtolaš, orrunlihttolaš, ássanlihtolaš, ovttasássi, ovttasorru, sv sambo –n, no samboer -en
avopuoliso vrt. aviopuoliso sa mielguoibmi, miellihttolaš, sv sambo –n, no samboer -en
avovankila vrt. avolaitos sa rabas fáŋgal (Fin), sv öppet fängelse (Fin)
avunanto rikokseen, vrt. osallisuus, yllytys sa veahkeheapmi, veahkehallan (rihkusii), sv medhjälp -en (till brott)
avuntarve sa veahkkedárbu, sv hjälpbehov –et, no behov for hjelp
avustaa sa veahkehit, sv hjälpa, no hjelpe
avustaja sa veahkki, veahkkeheaddji, sv medhjälpare –n, no medarbeider -en, assistent -en
avustava sa veahkke-, sv biträdande, no bitredende, assisterende
avustava lakimies vrt. päälakimies sa veahkkejurista, sv biträdande jurist
avustus sa doarjja, veahkkeruhta, sv understöd -et, medhjälp –en, no understøttels/e -en, støtt/e -a/-en
avustushakemus sa doarjjaohcamuš, sv ansökan om understöd, (en) bidragsansökan (=)
avustuspetos vrt. avustusrikkomus sa doarjjabeahtus, doarjjabehtolašvuohta, sv subventionsbedrägeri -et
avustusrahasto sa doarjjaruhtarádju, doarjjafoanda, sv understödsfond -en
avustusrikkomus vrt. avustuspetos sa doarjjarihkkumuš, sv subventionsförseelse -n

*B*
bruttoansio sa bruttodienas, brutto(sisa)boađut, sv bruttoinkomst –en, no bruttoavkastning -en
bruttohinta sa bruttohaddi, sv bruttopris –et, no bruttopris -en
bruttokansantuote sa bruttoálbmotboahtu, sv bruttonationalprodukt –en, no bruttonasjonalprodukt -et
bruttotulo sa brutto(sisa)boahtu, sv bruttoinkomst -en
bruttoveroaste sa bruttovearromuddu, sv bruttoskattegrad -en
budjetti sa bušeahtta, sv budget –en, no budsjett -et
budjettiesitys sa bušeahtaevttohus, sv budgetproposition -en
budjettikeskustelu sa bušeahtaságastallan, sv budgetdebatt -en
bulvaani... ks. välikäsi

*C*
cum laude –arvosana sa cum laude -árvosátni (Fin), sv vitsordet cum laude (Fin)
cum laude –tentti sa cum laude -tente (Fin), cum laude -tentámen (Fin), sv tentamen för vitsordet cum laude (Fin)

*D*
debentuuri sa debentuvra, sv debenture -n, förlagsbevis -et
debentuurilaina sa debentuvraloatna, sv debenturelån -et
deflaatio sa deflašuvdna, sv deflation -en
delegaatio sa delegašuvdna, sv delegation –en, no delegasjon -en
delegoida sa delegeret, sv delegera, no delegere
denuntiaatio ks. siirtoilmoitus
diaar sa diára, diáragirji, beaivegirji, sv diar/ium -iet, dagbok -en, postbok –en, no journal -en
diplomaatti sa diplomáhta, sv diplomat –en, no diplomat -en
diplomaattipassi sa diplomáhtapássa, sv diplomatpass -et
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direktiivi sa direktiiva, sv direktiv -et
disponoida sa disponeret, hálddašit, sv disponera, no disponere
dispositiivinen ks. tahdonvaltainen sa dáhtuvuloš, dispositiiva, sv dispositiv, no dispositiv
dispositiivinen periaate vrt. virallisperiaate sa mearridanprinsihppa, dispositiivala prinsihppa, áššáiosolašautonomiija,
dáhtuvulošvuođaprinsihppa, sv dispositionsprincip -en
dumping... ks. polkumyynti

*E*
edunhaltija sa ovdduhálddašeaddji, ovdohálddašeaddji, sv intressesubjekt -et, intressebärare -n, intressent -en
edunjättäjä sa ovdoguođđi, sv förmånslåtare -n
edunmenetys sa ovdomassan, sv förlust av förmån, förlust av fördel
edunpalautus sa ovdomáhcahus, sv återbäring -en (av obehörig vinst)
edunpalautuskanne sa áššečuoččáldahttin ovdomáhcaheami várás, sv talan om åläggande att återbära
obehörig vinst, (en) kondiktionstalan (=)
edunpalautusvaade, edunpalautusvaatimus sa ovdomáhcahangáibádus, ovdomáhcahusgáibádus,
sv kondiktionsanspråk -et, vinstkrav -et
edunpalautusvastuu sa ovdomáhcahanvástu, ovdomáhcahanvásttolašvuohta, sv ansvar för återbäring av obehörig vinst
edunsaaja sa ovdooažžu, sv förmånstagare –n, no begunstiget
edunsaajalauseke sa ovdooažžucealkka, ovdooažžueaktu, ovdooažžuklausula, sv förmånstagareklausul -en
edunsaajamääräys sa ovdooažžumearrádus, mearrádus ovdooažžu birra, sv förmånstagarförordnande -t
eduntasoitus, compensatio lucri cum damno sa ovdodássen, sv fördelsutjämning -en
edunvalvoja vrt. holhooja sa ovdogohcci, ovdduidgohcci (Fin), sv intressebevakare -n (Fin)
edunvalvonta sa ovdogohcin, ovdduidgohcin, ovdobearráigeahčču, ovdduidbearráigeahčču, sv bevakning av (annans)
intresse
Eduskunnan oikeusasiamies vrt. apulaisoikeusasiamies, oikeuskansleri, valtakunnansyyttäjä sa Riikkabeivviid
vuoigatvuođaáššeolmmoš, Riikkabeivviid vuoigatvuođaáššeolmmái,
sv Riksdagens justitieombudsman -nen (Fin), justitieombudsman -nen, JO (Sve), Riksdagens omdudsman (Sve), no Stortingets
ombudsmann for forvaltningen, sivilombudsmann -en
eduskunnan palkkavaltuuskunta sa riikkabeivviid bálkááirrasgoddi (Fin), sv riksdagens lönedelegation (Fin)
Eduskunnan pankkivaltuuskunta sa Riikkabeivviid báŋkoáirrasgoddi, Riikkabeivviid, báŋkostivra (?) (Fin), sv
riksdagens bankfullmäktige (Fin)
Eduskunnan pankkivaltuusmiehet sa Riikkabeivviid ovdasteaddjit Suoma Báŋkkus, Riikkabeivviid báŋkostivraáirasat,
sv Riksdagens bankfullmäktige (pl, Fin), Bankofullmäktige (pl, Sve), no representantskapet i Norges Bank
Eduskunnan puhemies sa Riikkabeivviid sátnejođiheaddji, Riikkabeivviid ságadoalli, sv riksdagens talman, talman
-nen, no riksdagspresident -en, stortingspresident -en, lagtingspresident -en
Eduskunnan pääsihteeri sa Riikkabeivviid váldočálli, sv Riksdagens generalsekreterar/e -en (Fin), no Stortingets
kontorsjef
eduskunnan työjärjestys sa riikkabeivviid bargoortnet, sv riksdagens arbetsordning
eduskunnan varapuhemies sa riikkabeivviid várreságadoalli, riikkabeivviid várresátnejođiheaddji, sv riksdagens
vicetalman, no riksdagens visepresident
Eduskunta sa Riikkabeaivvit (Fin, Sve), Stuorradiggi (Nor), sv Riksdag -en (Fin), no riksdag -en, Storting -et
eduskunta-aloite vrt. raha-asia-aloite, toivomusaloite sa riikkabeaivveálgga, sv riksdagsmotion –en, no riksdagsmosjon -en
eduskuntaenemmistö sa riikkabeivviid eanetlohku, sv riksdagsmajoritet –en, no flertall i riksdagen, flertall i
Stortinget
eduskuntakeskustelu sa riikkabeaivveságastallan, sv riksdagsdebatt –en, no riksdagsdebatt -en, stortingsdebatt -en
eduskuntakäsittely sa riikkabeaivvegieđahallan, riikkabeaivvemeannudeapmi, sv riksdagsbehandling –en, no
riksdagsbehandling -en, stortingsbehandling -en
eduskuntaryhmä sa riikkabeaivvejoavku, bellodatjoavku, sv riksdagsgrupp –en, no stortingsgrupp/e -a/en, partigrupp/e -a/-en
eduskuntavaalit sa riikkabeaivveválggat (pl), sv riksdagsval -et
edustaja, edusmies sa sáttaolmmoš, ovddasteaddji, sv representant -en, ombud –et, no representant -en
edustajainkokous sa ovddasteaddjiid čoahkkin, sv ombudsstämm/a -an
edustajanpaikka sa mandáhta, ovddasteaddjibáiki, sv mandat -et (i riksdagen)
edustajanpalkkio sa ovddasteaddjibálká, sv 1. riksdagsmannaarvode -t, 2. agentprovision -en
edustajanvaali sa ovddasteaddjiid válga, sv val av representant, no valg av representant
edustajisto sa ovddasteaddjit (pl), áirasat (pl), áirrasgoddi, sv beskickning -en, representation -en, representanskap -et,
representanterna, no representantskap -et
edustus vrt. asiainhoito sa ovddastus, sv representation –en, no representasjon -en
edustuselin sa ovddastusorgána, sv representationsorgan -et
edustuskulu sa ovddastangollu, ovddastusgollu, sv representationsutgift -en, representations- kostnad –en, no
representasjonsutgift -en
edustusmeno sa ovddastangollu, ovddastusgollu, sv representationsutgift –en, no representasjons utgift -en
edustusoikeus sa ovddastanvuoigatvuohta, sv representationsrätt -en
edustussopimus sa ovddastansoahpamuš, ovddastanšiehtadus, sv representationsavtal -et, agentur- avtal -et
edustustehtävä sa mandáhta, fápmudus, sv mandat –et, no mandat -et
edustusto sa ovddasteaddjit (pl), sv beskickning –en, no legasjon -en
edustusvalta, edustamisvalta sa ovddastanváldi, sv behörighet att företräda
eettinen sa etihkalaš, sv etisk, no etisk
ehdokas sa evttohas, sv kandidat –en, no kandidat -en
ehdokasasettelu sa evttohasásaheapmi, sv kandidatnominering -en, nominering av kandidater
ehdokaslista sa evttohaslistu, sv kandidatlist/a -an
ehdollepano sa evttohassan vuoruheapmi, sv (tjänste)förslag -et
ehdollinen sa evttolaš, sv villkorlig, no betinget
ehdollinen rangaistus sa evttolaš ráŋggáštus, sv villkorligt straff
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ehdollinen tuomio sa evttolaš duopmu, sv villkorlig dom, no betinget dom, vilkårsdom -men
ehdonalainen sa eaktovuloš, sv villkorlig, no betinget
ehdonalainen vapaus sa eaktovuloš friddjavuohta, eaktovuloš veaittalasvuohta, sv villkorlig frihet, villkorlig
frigivning, no prøve (løslate noen på prøve), prøveløslating
ehdoton sa eavttuheapmi, sv ovillkorlig, obetingad, absolut, villkorslös, no ubetinget, absolutt
ehdotus sa árvalus, evttohus, eavttuhus, sv förslag –et, no forslag -et
ehto sa eaktu, klausula, sv villkor -et, förbehåll -et, klausul –en, no betingels/e -en, vilkår -et
elatus sa ealiheapmi, ealáhus, sv underhåll –et, no underhold -et
elatusapu vrt. elatustuki, elatusturva sa ealihanveahkki, sv underhållsbidrag –et, no underholdsbidrag -et
elatusapuerä sa ealihanveahkkeearri, sv underhållsbidragsrat -en
elatusavustus sa ealihanveahkki, sv underhållsbidrag -et
elatusmaksu sa ealihanmáksu, sv underhållsavgift -en
elatussopimus sa ealihansoahpamuš, ealihanšiehtadus, sv underhållsavtal -et
elatustuki vrt. elatusapu, elatusturva sa ealihandoarjja, sv underhållsstöd –et, no forsørgingstillegg -et
elatustukiasia sa ealihandoarjjaášši, sv ärende, som gäller underhållsstöd
elatustukierä sa ealihandoarjjaearri, sv underhållsstödrat -en
elatusturvalaki sa ealihandorvoláhka (Fin), sv lag om underhållstrygghet (Fin)
elatusturvarikos sa ealihandorvorihkus, sv brott mot underhållsskyldighet
elatusvastuu sa ealihanvástu, ealihanvásttolašvuohta, sv underhållsavsvar –et, no forsørgelsesansvar -et
elatusvelka sa ealihanvealgi, sv underhållsskuld –en, no forsørgelsesgjeld -en
elatusvelvollinen sa ealihangeatnegas, sv underhållsskyldig –en, no som er pliktig til å forsørge
elatusvelvollisuus sa ealihangeatnegasvuohta, sv underhållsskyldighet –en, no forsørgelsesplikt -en
elin sa orgána, sv organ –et, no organ -et
elinkautinen sa eallinagi, sv på livstid, livsvarig, no livsvarig
elinkautinen rangaistus sa eallinagi ráŋggáštus, sv livstidsstraff -et
elinkautinen vankeusrangaistus sa agibeaifáŋgavuohta, eallinagi fáŋgavuođaráŋggástus, sv fängelsestraff på livstid,
livstidsfängelsestraff -et
elinkeino sa ealáhus, ealáhusgeidnu, ealáhusláhki, sv näring –en, no næring -en
elinkeinoasiamies sa ealáhusáššeolmmoš, ealáhusáššeolmmái, ealáhusjođiheaddji, sv näringsombudsman nen (i Finland
har till uppgift att utveckla näringslivet i kommunen), no næringskonsulent -en, næringsjef -en
elinkeinoilmoitus sa ealáhuslágidieđáhus, ealáhuslágialmmuhus, sv (en) näringsanmälan (=)
elinkeinolautakunta sa ealáhuslávdegoddi, sv näringsnämnd –en, no næringsutvalg -et
elinkeinolupa vrt. apteekkioikeus sa ealáhuslohpi, sv näringstillstånd -et
elinkeinonharjoittaja sa ealáhushárjeheaddji, ealáhusdoalli, sv näringsidkare –n, no næringsdrivende -n
elinkeino-oikeus sa ealáhusvuoigatvuohta, sv näringsrätt –en, no næringsrett -en
elinkeinorikos sa ealáhusrihkus, sv näringsbrott -et
elinkeinotoiminta sa ealáhusdoaibma, ealáhusdoaibman, sv näringsverksamhet -en
elinkeinotulo sa ealáhus(sisa)boahtu, ealáhusdienas, sv näringsinkomst -en, inkomst av näringsverksamhet
elinkeinotulovero vrt. arvonlisävero, liikevaihtovero, tulo- ja varallisuusvero sa ealáhusboahtovearru, sv skatt på inkomst av
näringsverksamhet
elinkeinovapaus sa ealáhusfriddjavuohta, sv näringsfrihet –en, no næringsfrihet -en
elinkeinoverotus sa ealáhusvearuhus, sv näringsbeskattning -en
elinkeinoyhtymä sa ealáhusovttastupmi, sv näringssammanslutning -en
elinkorko sa eallinreantu, sv livränta –n, no livrent/e -a/-en
elokuvaamisoikeus sa filbmenvuoigatvuohta, sv rätt till filmning, rätt att inspela ett litterärt eller konstnärligt
verk på film
elokuvateos vrt. kokoomateos, sävelllysteos, teoskappale, yhteisteos sa filbmaduodji, sv filmverk -et
elokuvavero sa filbmavearru, filbmačájehanvearru , sv filmskatt -en, biografskatt -en
eloonjäänyt puoliso sa beallalaš guhte lea báhcán eallit, leaskabeallalaš (eloonjäänyt puoliso sáhttá leat
jápmánge, son lea dušše báhcán eallit ovdal jápmán beallalačča maŋŋá gánske oanehut áigái), sv efterlevande make
eläimeen sekaantuminen sa sodomiija, sv tidelag -et, sodomie
eläinrääkkäys sa ealliidbiinnideapmi, sv djurplågeri –et, no dyreplageri -et
eläinsuojelulaki sa ealliidsuodjalanláhka (Fin), -gáhttenláhka, sv djurskyddslag -en (Fin)
eläinvakuutus sa ealliidoadju, sv kreatursförsäkring -en
eläke vrt. ansioeläke, ennenaikaiseläke, kansaneläke, kiinteistöeläke, lapseneläke, leskeneläke, lisäeläke, luopumiseläke, osaaikaeläke, perhe-eläke, peruseläke, rintamamieseläke, sairauseläke, sukupolvenvaidoseläke, työeläke, työttömyyseläke,
vanhuuseläke, varhaiseläke, virkaeläke, virkamieseläke, yrittäjäeläke sa ealáhat (Fin), penšuvdna (Nor, Sve), sv pension –e,
no pensjon -en
eläkeasia sa ealáhatášši, sv pensionsärende -t
eläkeasiain neuvottelukunta (Fin) sa ealáhatáššiid ráđđádallangoddi (Fin), sv delegationen för pensionsärenden (Fin)
eläkeasiamies sa ealáhatáššeolmmoš (Fin), ealáhatáššeolmmái (Fin), sv pensionsombud -et (Fin)
eläke-etu sa ealáhatovdu, sv pensionsförmån -en
eläkehakemus sa ealáhatohcamuš, sv (en) pensionsansökan (=)
eläkeikä sa ealáhatahki, sv pensionsålder –en, no pensjonsalder -en
eläkeikäinen sa ealáhatahkásaš, sv pensionsmässig, pensionsberättigad
eläkekassa sa ealáhatkássa, sv pensionskass/a -an
eläkelaitos sa ealáhatlágádus, ealáhatásahus, sv pensionsanstalt -en
eläkelaki sa ealáhatláhka (Fin), sv pensionslag -en (Fin)
eläkelautakunta sa ealáhatlávdegoddi, sv pensionsnämnd -en
eläkeläinen sa ealáhatolmmoš (Fin), penšjonista (Nor, Sve), sv pensionär –en, no pensjonist -en, trygdet
eläkemaksu sa ealáhatmáksu, sv pensionspremie -n, pensionsavgift –en,
eläkemeno sa ealáhatgollu, sv pensionsutgift -en
eläkemäärä sa ealáhatmearri, sv pensionsbelopp -et
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eläkeoikeus sa ealáhatvuoigatvuohta, sv rätt till pension
eläkeraha sa ealáhatruhta, sv pensionspenning -en
eläkerahasto sa ealáhatruhtarádju, ealáhatfoanda , sv pensionsfond -en
eläkesäätiö sa ealáhatvuođđudus, sv pensionstiftelse –n, no pensjonsstiftels/e -en
eläkesäätiölaki sa ealáhatvuođđudusláhka (Fin), sv lag om pensionstiftelser (Fin)
eläketulo sa ealáhat(sisa)boahtu, ealáhatdienas, sv pensionsinkomst -en
eläketulovähennys sa ealáhatboahtogeahpádus, sv pensionsinkomstavdrag -et
eläketurva sa ealáhatdorvu, sv pensionsskydd -et
eläketurvakeskus sa ealáhatdorvoguovddáš, sv pensionsskyddscentral -en
eläketurvalautakunta sa ealáhatdorvolávdegoddi, sv pensionsskyddsnämnd -en
eläkevakuutettu sa ealáhatoadjuduvvon (olmmoš), sv pensionsförsäkrad, no pensjonsforsikret
eläkevakuutus sa ealáhatoadju, sv pensionsförsäkring –en, no pensjonsforsikring -en
eläkevakuutusmaksu sa ealáhatoadjomáksu, sv pensionsförsäkringspremie -n
eläkevakuutusmaksuvähennys sa ealáhatoadjomáksogeahpádus, sv avdrag för pensionsförsäkringspremie
eläkevuosi sa ealáhatjahki, sv pensionsår –et, no pensjonsår -et
eläkeyhdistys sa ealáhatovttastus, ealáhatsearvi, sv pensionsförening –en, no pensjonsforening -a/-en
eläkkeensaaja sa ealáhatoažžu, sv pensionstagare –n, no mottaker av trygd el. pensjon
elättää sa ealihit, sv försörja, no forsørge
emissio sa emišuvdna, sv emission –en, no emisjon -en
emoyhtiö vrt. konserni, tytäryhtiö, sisaryhtiö sa eadnefitnodatsearvi, sv moderbolag –et, no moderselskap -et
emäkiinteistö vrt. kantatila, lohkotila sa eadnegiddodat, eamidállu, -giddodat, sv moderfastighet -en
enemmistö sa eanetlohku, eanádat, majoritehta, sv flertal -et, majoritet –en, no flertall -et
enemmistöhallitus sa eanádatráđđehus, eanetlohkoráđđehus, majoritehtaráđđehus, sv majoritetsregering -en
enemmistöosakas sa oaiveosolaš, váldoosolaš, eanetlohkoosolaš, majoritehtaosolaš, -oasusoamasteadji, sv
majoritetsaktionär -en
enemmistöperiaate sa eanetlohkovuođđojurdda, eanetlohkoprinsihppa, eanádat-, majoritehta-, sv
majoritetsprincip –en, no majoritetsprinsipp -et
enemmistöpäätös sa eanetlohkomearrádus, majoritehtamearrádus, sv majoritetsbeslut –et, no flertallsvedtak -et
enemmistöryhmä sa eanádatjoavku, eanetlohkojoavku, majoritehtajoavku, sv majoritetsgrupp -en
enemmistövaali sa eanetlohkoválga, majoritehtaválga, sv majoritetsval –et, no flertallsvalg -et
enimmäismäärä sa stuorámus vejolaš mearri, sv maximibelopp –et, no maksimum
enimmäispääoma vrt. vähimmäispääoma sa stuorámus vejolaš kapitála, maksimakapitála, sv maximikapital -et
enimmäisrangaistus vrt. minimirangaistus, ks. rangaistuksen mittaaminen, rangaistusasteikko, rangaistusmaksimi,
rangaistusminimi sa stuorámus vejolaš ráŋggáštus, maksimiráŋggáštus, sv maximistraff -et
ennakko sa ovdalmáksu, ovdalmáksin, ovddalgihtii máksin, ovddaldas, sv förskott –et, no forskudd -et, forskuddsbetaling
a/-en
ennakkoilmoitus sa ovddalgihtiialmmuheapmi, -almmuhus, sv förhandsmeddelande -t, (en) föranmälan (=)
ennakkoluopuminen sa ovddalgihtiiluohpan, ovdalluohpan, sv avsägels/e -en, avstående -t, uppgivande -t
ennakkomaksu sa ovdalmáksu, ovddalgihtiimáksu, sv förskott -et, förskottbetalning -en, förskottslikvid –en, förskottsavgift –
en, förskottspremi/e -en
ennakkomaksuvelvollisuus sa ovdalmáksogeatnegasvuohta, geatnegasvuohta máksit ovddalgihtii, sv skyldighet att
betala i förskott
ennakkomerkintä sa ovdalmerken, ovddalgihtiimerken, sv förhandsanteckning -en, förhandsteckning -en
ennakkomuistutus sa ovdamuittuhus, sv förhandsinvändning -en
ennakkopalautus sa ovdamáhcahus, sv förskottsåterbäring -en
ennakkoperintö vrt. lakiosa sa ovdaárbi, sv förskott å arv, anteciperat arv
ennakkoperintä ks. ennakonpidätys, ennakonkanto sa ovdalbearran, ovdabearran, sv förskottsuppbörd -en (Fin), uppbörd
av preliminär skatt (Sve)
ennakkoperintälaki sa ovdalbearranláhka (Fin), sv lag om förskottsuppbörd (Fin)
ennakkoperintärekisteri sa ovdalbearranregisttar (Fin), sv förskottsuppbördsregist/er -ret (Fin)
ennakkopäätös sa ovdamearrádus, ovdaduopmu, prejudikáhta, sv prejudikat –et, no prejudikat -et
ennakkopäätösperuste sa prejudikáhtaágga, ovdaduopmuágga, ovdamearráduságga, sv grund för prejudikat
ennakkoratkaisu vrt. ennakkotieto sa ovdačoavddus, sv förhandsavgörande -t, prejudicialavgörande -t
ennakkotapaus sa prejudikáhta, presedeansa, sv prejudikat -et, precedensfall –et, no presedens -en
ennakkotieto vrt. ennakkoratkaisu sa ovdadiehtu, sv förhandsbesked -et, förhandsuppgift -en, preliminärt besked
ennakkovero sa ovdavearru, sv förskottsskatt -en (Fin), källskatt -en (Sve), preliminärskatt -en (Sve), preliminär skatt -en
(Sve), no forskuddsskatt -en, forhåndsskatt -en
ennakkoverolippu sa ovdavearrogoarta, ovdavearrolihppu, sv förskottsdebetsedel -n (Fin), skattsedel på preliminär F-skatt
(Sve), F-skattebevis -et (Sve)
ennakkoverotus sa ovdavearuhus, sv förskottsbeskattning -en (Fin), beskattning av inkomst vid källan (Sve)
ennakkoviivästys sa ovdagieđaádjáneapmi, vuorddaádjáneapmi, sv anteciperad mora
ennakkovähennys sa ovdageahpádus, sv förhandsavdrag –et, no forhandsfradrag -et
ennakkoäänestys sa ovdajienasteapmi, ovddalgihtii jienasteapmi, sv förhandsröstning –en, no forhåndsstemmegiving -en
ennakkoääni sa ovdajietna, poastajietna, sv poströst –en, no forhåndsstemm/e -en
ennakolta sa ovddalgihtii, sv i förskott, förskottsvis, på förhand, i förväg, no på forhånd
ennakonkanto vrt. ennakkoperintä, ennakonpidätys sa ovdavearroguoddin, sv förskottuppbörd -en (Fin), förskottsbetalning
av skatt enligt förskottsdebetsedel (Fin), uppbörd av preliminär F-skatt (Sve)
ennakonpidätys sa ovdalgeassin, sv förskottsinnehållning -en (Fin), innehållning av preliminär skatt (Sve), no
forskuddstrekk (Nor)
ennakonpidätystaulukko sa ovdageassindávval, no skattefratagstabell -en, trekktabell -en
ennakonpidätystodistussa ovdageassinduođaštus, sv förskottsinnehållningsbevis -et (Fin), no lønns- og trekkoppgav/e -en
ennakonsaaja sa ovdamávssu oažžu, sv förskottstagare -n
ennallistaminen vrt. maisemointi sa ovddežii máhcaheapmi, ovddežastin, sv återupprättning en
ennenaikaiseläke (Sve) vrt. varhaiseläke sa ovdaláiggeealáhat, árrapenšuvdna (Sve), sv förtidspensjon -en (Sve)
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ensisijaisesti suojeltava laji (EU) sa vuosttaš sajis suodjaluvvon šládja, prioriterejuvvon šládja, sv prioriterad art
ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi (EU)sa vuosttaš sajis suodjaluvvon luondotiipa, prioriterejuvvon luondotiipa,
sv prioriterad naturtyp
ensitakaaja sa vuosttasdáhkideaddji, sv primärt ansvarig borgensman
epäilty sa áššálaš, eahpiduvvon, sv misstänkt, tvivelaktig, no mistenkt, den skyldige
epäilyksenalainen sa áššálaš, eahpiduvvon, sv misstänkt, tvivelaktig, no mistenkt
epäluottamuslause sa eahpeluohttámušcealkka, sv misstroendevotum –et, no mistillitsvotum
epäpätevä sa eahpedohkálaš, sv inkompetent, icke kompetent, no ukvalifisert
epäpätevyys sa eahpedohkálašvuohta, sv inkompetens -en
epävirallinen sa eahpevirggálaš, sv inofficiell, icke officiell, no uoffisiell
erehdys vrt. motiivierehdys, ilmaisuerehdys sa meattáhus, feaila, feilen, sv misstag -et, villfarelse –n, no feil -en,
feiltakels/e -en
erehdyttäminen sa fillen, sv vilseledande -t
erhekirjoitus sa boastutčállin, čállinfeaila, sv felskrivning -en
erikoinen oikeuspaikka vrt. yleinen oikeuspaikka sa earenoamáš riektebáiki, spesiála riektebáiki, sv speciellt forum
erikoisehto, erityisehto sa sierranaseaktu, spesiálaeaktu, sv speciallvillkor -et
erikoisistunto sa sierranasčoahkkin, sierranasčoakkán, sv särskilt sammanträde
erikoislupa sa sierranaslohpi, sv särskilt tillstånd
erikoisperintä sa sierrabearran, sv specialindrivning -en
erikoisprosessi, erityisprosessi sa sierranasprosessa, spesiálprosessa, sv specialprocess -en
erikoistilintarkastus sa sierranasruhtadoallodárkkisteapmi, sierranasrevišuvdna, spesiálruhtadoallo- dárkkisteapmi,
spesiálrevišuvdna, sv specialrevision -en
erikoistuomioistuin... ks. erityistuomioistuin
erikoisvanhentuminen sa earenoamáš boarásnuvvan, spesiálboarásnuvvan, sv speciell preskription
erillisalue sa sierraguovlu, sv enklav
erillisomaisuus, erillisvarallisuus sa sierraopmodat, sv särförmögenhet -en, enskild egendom (i äktenskap), no særeie
erillisomaisuusperiaate sa sierraopmodatprinsihppa, sv särförmögenhetsprincip -en
erillistakaus sa sierra(nas) dáhkádus, sv fristående borgen
erillistäytäntö sa sierraollašuhttin, sv separatuppfyllelse -n, separation -en
erillisvarallisuus... ks. erillisomaisuus
erillisverotus (puolisoiden) sa sierravearuhus, sv särbeskattning –en, no særskilt likning (for ektefeller)
erilläänasuminen sa sierra(nassii) orrun, bođuidorrun, bođuidássan, sv särlevnad -en
erimielisyys sa sierramielalašvuohta, sv meningsolikhet -en, meningsskiljaktighet -en, oenighet -en, differens –en, no
uenighet -en
erioikeus sa sierravuoigatvuohta, sv privileg/ium -iet, företrädesrättighet -en, särskild frihet, särskild rättighet, no
privilegi/um -et, særrett -en
eristäminen sa sirren, sv internering –en, no internering
eristää sa sirret, sv internera, avspärra, no internere
erittely sa čuoldin, čuolddašeapmi, sv analys –en, no analys/e -en, spesifisering -en
erityisehto... ks. erikoisehto
erityisesine sa sierradiŋga, sierragálvu, sierradávvir, sv speciesak -en, lösöreföremål -et
erityisestävyys vrt. yleisestävyys sa oktonaš (earenoamáš) eastinváikkuhus, spesiál-, sv specialprevention -en
erityisestävä sa oktonaseasti, earenoamážit easti, spesiáleasti, sv specialpreventiv
erityisjälkisäädös sa spesiáltestamentá, legáhta, dihto opmodahkii guoskevaš testamentá, sierratestamentá, sv legat –et, no
legat -et
erityiskelpoisuus sa spesiálgelbbolašvuohta, sierragelbbolašvuohta, sv speciell behörighet
erityiskiinnitys sa sierragiddehus, spesiálgiddehus, sv specialhypotek -et
erityislainsäädäntö sa spesiálláhkaaddin, spesiálláhkamearrádusat (pl), spesiálláhkaásaheapmi, sv speciallagstiftning -en
erityislaki sa sierraláhka, spesiálláhka, sv speciallag –en, no spesiallov -en
erityisluottokortti sa spesiálkredihttagoarta, sierrakredihttagoarta, sv särskilt kreditkort
erityisoikeus sa sierravuoigatvuohta, ovdamunni, no fortrinnsrett -en, prioritet -en
erityisprosessi... ks. erikoisprosessi
erityisseuraaja sa sierra(nassii) árbejeaddji, sierra(nassii)čuovvu, dihto opmodahkii guoskevaš čuovvu, dávvirčuovvu,
gálvočuovvu, sierračuovvu, eaŋkilčuovvu sv singularsuccessor -en
erityisseuraanto vrt. yleisseuraanto sa sierra(nas)čuovvun, dihto opmodahkii guoskevaš čuovvun, dávvirčuovvun,
gálvočuovvun, eaŋkilčuovvun, sv singularsuccession -en
erityissäännös sa spesiálmearrádus, spesiálásahus, spesiálnjuolggadus, sierramearrádus, sierraásahus, sierranjuolggadus, sv
specialbestämmelse -n, särskilt stadgande
erityistestamentti... ks. erityisjälkisäädös
erityistiedoksianto vrt. yleistiedoksianto, tiedoksianto sa spesiáldiehtunaddin, sierradiehtunaddin, persovnnalaš
diehtunaddin, ovttaskasdiehtunaddin, sv enskild delgivning
erityistoimiala sa sierra doaibmaviidodat, spesiáldoaibmaviidodat (gieldda), sv (kommuns) kompetensområde -t
erityistoimivalta sa spesiáldoaibmaváldi, sierradoaibmaváldi, sv särskild behörighet
erityistuomioistuin, erikoistuomioistuin sa sierraduopmostuollu, spesiálduopmostuollu, sv specialdomstol –en, no
särdomstol -en
erityistäytäntöönpano sa sierraollašuhttin, spesiálollašuhttin, sv specialexekution -en
erivapaus sa sierralohpi, dispensa, sv dispens –en, no dispensasjon -en
erivapausanomus sa sierralohpeohcamuš, sv (en) dispensansökan (=)
erivapauspäätös sa sierralohpemearrádus, sv dispensbeslut -et
eriävä mielipide sa sierraoaivil, sv divergerande mening, avvikande mening, skiljande mening, reservation -en, no dissens –
en, divergerende mening, avvikende mening, reservasjon -en
erohakemus sa earroohcamuš, sv (en) avskedsansökan (=)
eroraha sa earroruhta, sv avgångsersättning -en, avgångsbidrag -et, avgångsvederlag –et, no godtgjøring ved oppsigelse,
vartpenger (pl.), fratredelsesvederlag -et, lønn utbetalt i forbindelse med avskjed, avgang
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erotodistus sa earroduođaštus, sv avgångsbetyg -et
erottaa virasta sa cealkit eret virggis, sv avskeda, entlediga från tjänst, no gi avskjed, si opp, avskjedige
erottamattomuus sa earutkeahtesvuohta, sv uavsättlighet -en, inamovibitet –en, no uavsettelighet -en, uoppsigelighet -en
erottamattomuusperiaate sa earutkeahtesvuođaprinsihppa, sv oavsättlighetsprincip –en
erottamisoikeus 1. oikeus pätevästi erottaa työntekijä sa eretcealkinvuoigatvuohta, sv avsättningsrätt -en
erottamisoikeus 2. kumotun JakoL:n termi sa earuhanvuoigatvuohta, sv utbrytningsrätt -en
erottamisoikeus 3. erilleenotto-oikeus, oikeus erottaa omaisuutta konkurssipesästä tai ulosmitatuista varoista
sa sirrenvuoigatvuohta, sv separationsrätt -en
erottamisperuste sa eretcealkinágga, eretcealkima ágga, sv avsättningsgrund -en
erottamistoimitus sa earuhandoaibma, earuhandoaimmahus, sv utbrytningsförrättning -en
erovuoro sa earrovuorru, sv tur att avgå
erä sa oassi, ossodat, doarvi, sv post -en, rat -en, andel -en, belopp –et, no (betalings)avdrag -et (?siste avdrag på lånet?),
rat/e -en
eräpoliisi sa meahcceboles, meahccepolitiija, sv jaktpolis –en, no jaktpoliti -et
eräpäivä sa earrebeaivi, máksinbeaivi, sv förfallodag –en, no forfallsdag -en
eräpäiväilmoitus sa earrebeaivvealmmuhus, almmuhus earrebeaivvi birra, sv underrättelse om förfallodag
eräännyttää sa oažžut máksimassii, bidjat máksimassii, sv åstadkomma att fordran bortfaller till betalning
erääntyminen sa máksimassii šaddan, sv förfallande till betalning, att fordran förfaller till betalning
erääntymisaika sa maŋimuš máksináigi, máksimassii šaddama áigi, sv förfallotid –en, no forfallstid -a/-en
erääntymisilmoitus sa almmuhus máksimassii šaddama birra, sv underrättelse om förfallotid
erääntymiskuukausi sa máksimassiišaddanmánotbadji (= goas dat lea máksojuvvon), sv månad under vilken
fordran förfaller
erääntymislauseke, clausula cassatoria sa eaktu máksimassii šaddamis, cealkka máksimassii šaddamis, klausula -,
sv förfalloklausul -en, clausula cassatoria
erääntymispäivä... ks. eräpäivä
erääntymättömyys sa máksimassii šattakeahtesvuohta, sv att fordran icke är förfallen
erääntymätön sa máksimassii šattakeahtes, sv icke förfallen
erääntyneisyys sa dat dilli, ahte oažžumuš lea šaddan máksimassii, sv det sakförhållande, att fordran är förfallen
erääntynyt sa mii lea šaddan máksimassii, sv förfallen
erääntyä sa máksimassii šaddat, sv förfalla, no forfalle
esiinhuuto (*) sa ovdančuorvva, sv upprop -et
esikäsittely sa ovdagieđahallan, ovdameannudeapmi, sv förberedande handläggning, förberedelse -n
esikysymys sa ovdagažaldat, ovdajearaldat, sv prejudiciell fråga
esimies sa ovdaolmmoš, sv förman –en, no sjef -en, leder -en, formann -en
esimiesrikos sa ovdaolmmošrihkus, sv förmansbrott -et
esine sa diŋga, dávvir, gálvu, sv sak -en, föremål -et, ting –et, no ting -en, gjenstand -en
esineenvaara, periculum rei sa gálvovárra, dávvirvárra, sv fara för gods, speciesfara -n, periculum rei
esineenvuokra, esinevuokra sa gálvoláigu, gálvoláigoheapmi, sv saklega
esinekonfiskaatio sa gálvokonfiskašuvdna, sv konfiskation av sak, föremålskonfiskation -en
esinelegaatti vrt. erityisjälkisäädös sa gálvolegáhta, sv saklegat -et
esineoikeudellinen sa gálvovuoigatvuođalaš, dávvirvuoigatvuođalaš, sv sakrättslig
esineoikeus vrt. velvoiteoikeus sa gálvovuoigatvuohta, dávvirvuoigatvuohta, sv sakrätt –en, no eiendomsrett -en
esinepantti sa gálvopánta, dávvirpánta, sv sakpant -en
esinesuoritus vrt. luontoissuoritus sa gálvoprestašuvdna, sv sakprestation -en
esinestatuutti vrt. henkilöstattuutti, perintöstatuutti sa gálvostátuhta, sv sakstatut -en
esinevahinko sa ávnnaslaš vahát, gálvovahát, sv sakskad/ a –an, no materiell skade
esinevakuus vrt. henkilövakuutus sa gálvosihkarvuohta, sv realsäkerhet -en
esinevakuutus sa gálvooadju, sv sakförsäkring –en, no skadeforsikring -en
esinevastuu sa gálvovástu, sv ansvar med värdet av en sak, realoblikation -en
esinevirhe sa gálvovihki, gálvofeaila, sv fel i sak
esisopimus, pactum de contrahendo vrt. aiesopimus, aiepöytäkirja tai aiesopimus ei aina välttämättä ole esisopimus, mutta
voi myös olla sa ovdasoahpamuš, ovdašiehtadus, sv föravtal -et, pactum de contrahendo
esiteko sa ovdadahku, sv brottet föregående handling varå straff ej följer
esittelevä virkamies sa ovdanbukti virgeolmmoš, sv föredragande -n
esittelijä sa áššemeannudeaddji, ovdanbukti, sv föredragande, no saksbehandler -en, saksord- fører -en
esittelijäneuvos (KKO) sa áššemeannudeaddji ráđđeolmmoš (Fin), sv referendarieråd -et (HD, Fin)
esittelijän vastuu sa ovdanbukti vástu, sv föredragandes ansvar
esittely sa áššemeannudeapmi, ovdanbuktojupmi, ovdanbuktin, sv föredragning –en, no saksbehandling -en,
saksframstilling, referat
esittämislauseke sa čájehanklausula, -cealkka, sv presentationsklausul -en
esittämislupa sa ovdanbuktinlohpi, čájehanlohpi, sv tillstånd att framföra verk, tillstånd att visa verk
esittämisoikeus vrt. elokuvateos, kokoomateos, sävellysteos, teoskappale, yhteisteos sa ovdanbuktinvuoigatvuohta, sv rätt
att framföra, rätt att uppföra, framföranderätt -en
esittämisvelvollisuus, editiovelvollisuus sa čájehangeatnegasvuohta, ovdanbuktingeatnegasvuohta,
sv editionsplikt –en, no edisjonsplikt -en, framleggingsplikt -en
esittää sa ovdanbuktit, evttohit, sv framställa, framföra, föreslå, lägga fram, framställa, no legge fram
esitutkinta sa ovdadutkamat (pl), sv förundersökning -en, polisutredning –en, no forunder- søkels/e -en
esitutkintapöytäkirja sa ovdadutkanbeavdegirji, sv förundersökningsprotokoll –et, no forundersøkelses- protokoll -en
esitys sa ovdanbuktin, ovdanbuktojupmi, evttohus, árvalus, proposišuvdna, sv proposition -en, förslag -et, utredning -en,
promemori/a –an, no forslag -et, proposisjon -en
esityslista sa áššelistu, sv föredragningslist/a -an, förteckning över ärenden som skall förekomma på stämma, dagordning –
en, no saklist/e -a, sakslist/e -a, dagsorden -en
esityö (lain) sa ovdabargu (lága), sv förarbete -t (till en lag), no forarbeid -et
esitäytetty sa gárvvisin devdon, gárvásii devdon, sv förhandsfylld
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esivaalit sa ovdaválggat, no primærvalg -et
esivalmistelu sa ovdaválmmaštallan, sv skriftlig förberedelse, förberedande skriftväxling för handlingen inför rätta
esivalta sa eiseváldi, sv överhet -en, statsmakt –en, no myndigheter (pl.), øvrighet -en
este sa eastta, hehttehus, sv förfall -et, hind/er –ret, no forfall -et
esteellinen ks. jäävi, vrt. estynyt sa easttalaš, inhabiila, sv jävig, no inhabil
esteellisyys ks. jääviys sa easttalašvuohta, inhabilitehta, sv jävighet -en, jäv –et, no inhabilitet -en
esteellisyysperuste sa easttalašvuođaágga, easttalašvuođavuođđu, sv jävsgrund -en
esteettömyys sa easttahisvuohta, sv hinderslöshet -en
esteettömyystodistus sa easttahisvuođaduođaštus, sv hindeslöshetsintyg -et (Fin), hinderlöshetsbetyg -et (Fin),
hinderlöshetsbevis -et (Sve)
esteetön sa easttaheapme, sv ojävig, ohindrad, no habil, ugild, uhindret
estynyt vrt. esteellinen, jäävi sa eastašuvvan, sv förhindrad, som har förfall, no forhindret
estämisvelvollisuus sa eastingeatnegasvuohta, hehttengeatnegasvuohta, sv avvärjningsskyldighet -en
etsintäkuuluttaa sa ohcamii gulahit, sv efterlysa
etsintäkuulutettu sa ohcamii gulahuvvon, sv efterlyst
etsintäkuulutus sa ohcangulahus, sv efterlysning –en, no ettersøking -en
etsintäkuulutusrekisteri sa ohcangulahusregisttar, sv efterlysningsregist/er -ret
etu sa ovdu, ovdamunni, sv fördel –en, no fordel -en
etuajo-oikeus sa ovdavuodjinvuoigatvuohta, sv förkörsrätt –en, no forkjørsrett -en
etuoikeudeton sa mii lea almmá ovdavuoigatvuođa haga, mas ii leat ovdavuoigatvuohta, sv som är oprioriterad, utan
förmånsrätt
etuoikeus sa ovdavuoigatvuohta, ovdamunni, sv prioritet -en, företrädesrätt -en, förmånsrätt -en, privilegi/um –iet, no
privilegi/um -et, forrett -en
etuoikeusjärjestys sa ovdavuoigatvuođaortnet, sv förmånsrättsordning -en (i konkurs), prioritetsordning -en,
rangordning -en
etuoikeusosake... ks. etuoikeutettu osake
etuoikeussija sa ovdavuoigatvuođasadji, sv plats i prioritetsordningen, rang
etuoikeusvaatimus sa ovdavuoigatvuođa gáibádus, sv anspråk på förmånsrätt, prioritetskrav -et
etuoikeutettu osake, etuoikeusosake sa ovdavuoiggalaš oasus, ovdavuoigadahtton oasus, sv preferensaktie –n,
no preferanseaksj/e -en
etuoikeutettu saaminen sa ovdavuoigadahtton oažžumuš, sv prioriterad fordran
etuoikeutettu velkoja sa ovdavuoiggalaš velgoheaddji, ovdavuoigadahtton velgoheaddji, ovdavuoiggalaš vealgu,
ovdavuoigadahtton vealgu, sv prioriterad borgenär
etuostoehto sa ovdaoastineaktu, ovdaoastincealkka, sv förköpsbehåll -et, förköpsklausul -en
etuostolaki sa ovdaoastinláhka (Fin), sv förköpslag -en (Fin), ensittarlag -en (Sve), no lov om forkjøpsrett
etuostolauseke sa ovdaoastincealkka, ovdaoastinklausula, sv förbehållsklausul -en
etuostomenettely vrt. etuostolaki, etuosto-oikeus sa ovdaoastinmeannudeapmi, ovdaoastingeavahus, sv förköpsförfarande t
etuosto-oikeus sa ovdaoastinvuoigatvuohta, oastinovdavuoigatvuohta, sv förköpsrätt –en, no forkjøpsrett -en
etupiiri sa ovdobiire, ovdobiras, sv intressesfär
eturistiriita sa beroštusriidu, riidu, mas ovddut mannet ruossalassii, sv intressemotsättning -en, intressekonflikt –en, no
interessekonflikt -en
etusija sa ovdasadji, ovdamunni, sv företräde -t, företrädesrätt -en, prioritet –en, no forrang -en, prioritet -en, fortrinn -et
etuus sa ovdu, sv intresse -t, förmån -en, fördel –en, no fordel -en, interess/e -en
euro sa euro, sv euro -n
eurokorko sa euroreantu, sv euroränt/a –an, no eurorent/e -a/-en
Euroopan atomienergiayhteisö, Euratom sa Eurohppá atomenergiijasearvvuš, sv Europeiska atomenergigemenskapen
Euroopan hiili- ja teräsyhteisö sa Eurohppá koalla- ja stállesearvvuš, sv Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG
Euroopan ihmisoikeustoimikunta sa Eurohppá olmmošvuoigatvuođadoaibmagoddi, sv Den europeiska kommissionen
för de mänskliga rättigheterna
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin sa Eurohppá olmmošvuoigatvuođaduopmostuollu, sv Den europeiska domstolen för
de mänskliga rättigheterna
Euroopan investointipankki sa Eurohppá investerenbáŋku, sv Europeiska investeringsbanken
Euroopan jälleenrakennus- ja kehittämispankki sa Eurohppá ođđasishuksen ja ovddidanbáŋku, sv Europeiska banken
för återuppbyggnad och utveckling
Euroopan neuvosto sa Eurohppá ráđđi, sv Europarådet, Europeiska rådet
Euroopan parlamentti sa Eurohppá parlamenta, sv Europarlamentet
Euroopan sosiaalinen peruskirjasa Eurohppá sosiálalaš vuođđogirji, sv Europeiska sociala stadgan
Euroopan talousalue sa Eurohppá ekonomalaš oktasašbargoguovlu, EEO, sv Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES
Euroopan talousyhteisö sa Eurohppá ekonomalaš searvvuš, sv Europeiska ekonomiska gemenskapen,
no EF, De europeiske fellesskap
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous sa Eurohppá dorvvolašvuođa- ja oktasašbargočoahkkin, sv Europeiska
säkerhets- och samarbetskonferensen,
Euroopan unioni, EU sa Eurohppá uniovdna, EU, sv Europeiska unionen, EU
Euroopan uninonin neuvosto sa Eurohppá uniovnna ráđđi, sv Europeiska unionens råd
Euroopan unionin perustamissopimussa Eurohppá uniovnna vuođđudansoahpamuš, Eurohppá uniovnna
vuođđudanšiehtadus, sv Fördraget om upprättandet av Europeiska unionen
Euroopan vapaakauppaliitto sa Eurohppá friddjagávpelihttu, sv Europeiska frihandelssammanslutningen, EFTA
Euroopan yhteisö sa Eurohppá searvvuš, sv Europeiska gemenskapen, EG
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin sa Eurohppá servošiid duopmostuollu, sv Europeiska gemenskapernas domstol, EGdomstolen
Euroopan yhteisön perustamissopimukset sa Eurohppá servoša vuođđudansoahpamušat, Eurohppá servoša
vuođđudanšiehtadusat, Eurohppá servodaga vuođđudansoahpamušat, Eurohppá servodaga vuođđudanšiehtadusat, sv
Fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskapen
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Euroopan yhteisöt, EY sa Eurohppá servošat, sv Europeiska gemenskaperna, EG
Euroopan yhtenäisasiakirja, EYA, Single European Act sa Eurohppá oktilišáššebábir, Eurohppá oktilišláhka,
sv Europeiska enhetsakten
eurooppaministeri sa eurohpáministtar, sv europaminist/er -ern
Eurooppa-neuvosto vrt. Euroopan neuvosto, Euroopan unionin neuvosto sa Eurohpá-ráđđi, sv Europeiska rådet
eurooppaoikeus sa eurohpávuoigatvuohta, sv gemenskapsrätt -en, EG-rätt -en
eurovaluutta sa eurovaluhtta, sv eurovalut/a -an
eutanasia sa eutanasiija, jápminveahkki, sv eutanasi -n, dödshjäp -en
*F*
feodaalioikeudellinen sa feodálavuoigatvuođalaš, sv feodalrättslig, no føydalrettslig
finanssioikeudellinen sa finánsavuoigatvuođalaš, sv finansrättslig
finanssioikeus vrt. esineoikeus, velvoiteoikeus sa finánsavuoigatvuohta, sv finansrätt -en
finanssitulli sa finánsaduollu, sv finanstull -en
finanssivalta sa finánsaváldi, sv finansmakt -en
fuusio sa oktiisuddan, suddaluvvan, sv fusjon -en, no fusjon – en, sammenslåing
*G*
*H*
haastaa sa stevdnet (gearregii/diggái), sv stämma, instämma (till rätten), no stevne (for retten)
haastaminen sa stevdnen, sv instämmande -t, delgivning av stämning
haaste sa stevnnet, sv stämning –en, no stevning -a/-en
haasteaika sa stevdnenáigi, sv stämningstermin -en, stämningstid –en, no stevnetid -a/-en
haasteasia sa stevdnenášši, stevnnetášši, sv stämningsmål -et
haasteasiakirja sa stevdnenáššebábir, stevnnetáššebábir, sv stämningshandling -en
haastehakemus ks. tiedoksianto, tiedoksisaanti sa stevdnenohcamuš, stevnnetohcamuš, sv (en) stämningsansökan (=),
stämninsansökning -en
haastekirja sa stevdnengirji, stevnnetgirji, sv stämningsskrift -en
haastemaksu sa stevdnenmáksu, stevnnetmáksu, sv stämningsavgift -en
haastemies sa stevdnenolmmái, stevnnetolmmái, sv stämningsman –nen, no stevnevitn/e -t, stevnemann -en
haastetodistus sa stevnnetduođaštus, stevdnenduođaštus, sv stämningsbevis -et
haastevaade sa stevnnetgáibádus, sv stämningsyrkande -t
haastevaatimus sa stevnnetgáibádus, sv stämningspåstående -t
haasteväite vrt. prosessinedellytys sa stevnnetčuoččuhus, sv invändning angående stämning
haitanteko sa heađusteapmi, sv brott som består i att ngn gör tjänsteman hinder i utövningen av tjänsten
haitta sa hehttehus, sv men -et, nackdel -en, förfång -et, olägenhet –en, no ulemp/e -en, skad/e -en
haja-asutusalue sa bieđgguidássanguovlu, bieđgguidorrunguovlu, sv glesbygdsområde -t, glesbygd –en, no område med
spredt bosetning, grisgrendt strøk
hakemisto sa ohcu, registtar, sv regist/er –ret, no regist/er -(e)ret /er -ere
hakemusasia sa ohcamušášši, ohcanášši, sv ansöknigsärende -t
hakemuskaavake sa ohcamušskovvi, ohcanskovvi, sv ansökningsformulär -et
hakemuslainkäyttö sa eaktodáhtos láhkaollašuhttin, eaktodáhtos láhkageavaheapmi, eaktodáhtos, riektedikšun, sv frivillig
rättsvård
hakemuslomake sa ohcamušskovvi, ohcanskovvi, sv anskökningsblankett -en
hakemusmaksu sa ohcamušmáksu, sv ansökningsavgift -en
hakemusmenettely sa ohcamušmeannudeapmi, ohcanmeannudeapmi, sv ansökningsförfarande -t
hakemuspäivä sa ohcanbeaivi, ohcamušbeaivi, sv ansökningsdag -en
hakija sa ohcci, sv sökande -n, supplikant –en, no søker -en
hakkuukielto sa muorračuohppangielddus, sv avverkningsförbud -et
hakkuulupa sa muorračuohppanlohpi, sv avverkningstillstånd -et
hakkuuoikeus sa muorračuohppanvuoigatvuohta, sv avverkningsrätt -en
hakkuusopimus sa muorračuohppansoahpamuš, muorračuohppanšiehtadus, sv avverkningsavtal -et
haku sa ohcan, sv ansökning -en, sökning -en, utsökning -en, sökande –t, no søking -en
hakuaika sa ohcanáigi, sv ansökningstid –en, no søknadsfrist -en
hakukelpoinen sa ohcandohkálaš, ohcangelbbolaš, sv kompetent, utsökningsgill
hakukelpoisuus sa ohcandohkálašvuohta, ohcangelbbolašvuohta, sv kompetens -en
hakukielto sa ohcangielddus, sv ansökningsförbud -et, blockad -en
hakulomake sa ohcanskovvi, sv ansökningsschema -t, ansökningsblankett –en, no søknadsskjema -et
hakuohje sa ohcanráva, sv ansökningsanvisning -en
halkoa vrt. lohkoa sa luoddut, sv klyva, no kløyve
halkominen vrt. lohkominen, uusjako sa luoddun, sv klyvning –en
halkomisjako sa luoddunjuohku, sv klyvningsskifte -t
halkomistoimitus vrt. lohkomistoimitus sa luoddundoaimmahus, sv klyvningsförrättning -en
hallinnanloukkaus sa hálddašeami loavkkadeapmi, sv besittningsintrång -et, ingrepp i besittning
hallinnanluovutus sa hálddašeami luohpaheapmi, tradišuvdna, sv överlåtelse av besittning, tradition -en
hallinnanpalautus sa hálddašeami máhcahus, sv återställande av besittning
hallinnanpalautuskanne sa áššečuoččáldahttin hálddašeami máhcaheami várás, sv talan om återställande av besittning
hallinnansiirto sa hálddašeamisirdin, sv överlåtelse av besittning
hallinnansuoja sa hálddašeami suodji, sv besittningsskydd -et
hallinnollinen sa hálddahuslaš, administratiiva, sv administrativ, no administrativ
hallinta sa hálddašeapmi, sv besittning –en, no besittels/e -en, eiendom -men
hallintakanne vrt. kieltokanne, ennallistamiskanne sa áššečuoččáldahttin hálddašeami máhcaheami várás, sv talan om
besittning
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hallintaoikeus vrt. omistusoikeus sa hálddašanvuoigatvuohta, ráđđenvuoigatvuohta, sv besittningsrätt –en, no
besittelsesrett -en, råderett -en
hallintatestamentti, hallintaoikeustestamentti vrt. vallintatestamentti sa hálddašántestamentá, ráđđentestamentá, sv
nyttjanderättstestamente -t
hallintaoikeustestamentti ks. hallintatestamentti sa hálddašanvuoigatvuođatestamentá, ráđđenvuoigatvuođatestamentá,
sv besittningsrättstestamente -t
hallinto sa hálddahus, sv administration -en, förvaltning -en, styrels/e –en, no administrasjon – en, styr/e -et, forvaltning -en
hallintoasia sa hálddahusášši, sv administrativ fråga, administrativt ärende, förvaltningsärende –t, no forvaltningssak -a/-en
hallintoaste sa hálddahusdássi, sv förvaltningsinstans -en
hallintoelin sa hálddahusorgána, sv förvaltningsorgan –et, no forvaltningsorgan -et
hallintojohtaja vrt. hallintopällikkö sa hálddahusjođiheaddji, hálddahusnjunus, sv förvaltningsdirektör –en, no
forvaltningsdirektør -en
hallintojärjestelmä sa hálddahusvuogádat, hálddahusortnet, hálddahussystema, sv förvaltningssystem –et, no
forvaltningssystem -et
hallintokantelu sa hálddahusguoddaleapmi, guoddaleapmi hálddahusáššis, sv förvaltningsklagan
hallintokoneisto sa hálddahus, sv förvaltningsapparat -en, förvalning -en
hallintolainkäyttö sa hálddahusláhkaollašuhttin, hálddahusláhkageavaheapmi, hálddahusgearregastin, hálddahusproseassa
(ks. sv), sv förvaltningslagskipning -en, förvaltnings- rättskipning -en, förvaltningsrättslig lagskipning, förvaltningsprocess -en
hallintolainkäyttölaki sa hálddahusgearregastinláhka (Fin), hálddahusláhkaollašuhttinláhka (Fin),
hálddahusláhkageavahanláhka (Fin), hálddahusproseassaláhka (Fin), sv förvaltningsprocesslag -en (Fin)
hallintomaksu sa hálddahusmáksu, sv förvaltningsavgift -en
hallintomenettely sa hálddahusmeannudeapmi, sv förvaltningsförfarande -t, administrativt förfarande
hallintomenettelylaki sa hálddahusmeannudanláhka (Fin), sv lag om förvaltningsförfarande (Fin)
hallintomuoto sa hálddahushápmi, sv förvaltningsform -en
hallintoneuvos sa hálddahusráđđeolmmoš (Fin), sv förvaltningsråd -et (Fin)
hallintoneuvosto vrt. hallintoneuvos sa hálddahusráđđi, ráđđenstivra, sv förvaltningsråd –et, no representantskap -et
hallinto-oikeudellinen sa hálddahusvuoigatvuođalaš, sv förvaltningsrättslig, no forvaltningsrettslig
hallinto-oikeus 1. oikeudenala sa hálddahusvuoigatvuohta, sv förvaltningsrätt –en, no forvaltningsrett -en
hallinto-oikeus 2. tuomioistuin, vrt. korkein hallinto-oikeus sa hálddahusriekti, hálddahusduopmostuollu, sv
förvaltningsdomstol -en, kammarrätt -en (Sve), no forvaltningsdomstol -en
hallinto-oppi sa hálddahusoahppa, sv förvaltningslära -n
hallinto-osasto sa hálddahusossodat, sv administrativ avdelning
hallintopaikka sa hálddahusguovlu, sv förvaltningsort -en
hallintopiiri sa hálddahusbiire, hálddahusbiras, sv förvaltningsdistrikt -et
hallintoporras sa hálddahusinstánsa, hálddahusdássi, sv förvaltningsinstans -en, instans inom förvaltningen
hallintoprosessi sa hálddahusproseassa, sv förvaltningsprocess –en, no forvaltningsprosess -en
hallintopäällikkö vrt. hallintojohtaja sa hálddahushoavda, sv förvaltningschef –en, no forvaltningssjef -en, administrativ sjef
hallintopäätös sa hálddahusmearrádus, hálddahusšiehttamuš, sv förvaltingsbeslut -et, förvaltningsutslag -et
hallintoriita sa hálddahusriidu, sv förvaltningstvist -en
hallintoriita-asia sa hálddahusriidoášši, sv förvaltningstvistemål -et
hallintoseutu sa hálddahusguovlu, sv förvaltningsdistrikt -et, förvaltningsområde -t
hallintosihteeri sa hálddahusčálli, sv förvaltningssekreterar/e –en, no forvaltningssekretær -en
hallintosääntö sa hálddahusnjuolggadus, sv förvaltningsstadga -n
hallintotapa sa hálddahusvuohki, sv förvaltningssed -en
hallintotehtävä sa hálddahusbargu, sv förvaltningsuppdrag -et
hallintoteitse sa hálddahuslaš meannudeami bokte, sv på administrativ väg
hallintotiede sa hálddahusdieđa, sv administrativ vetenskap
hallintotoimi sa hálddahusdoaibma, sv förvaltningshandling -en, förvaltningsakt -en
hallintotoiminta sa hálddahusdoaibman, sv förvaltningsverksamhet -en
hallintotuomari vrt. alioikeustuomari, herastuomari, kiinteistötuomari, käräjätuomari, maallikkotuomari, maaoikeustuomari,
päätuomari, rangaistusmääräystuomari, sotatuomari, tuomari, tutkintatuomari, vakuutustuomari, varatuomari,
vesioikeustuomari, vesiylioikeustuomari, virkatuomari sa hálddahusduopmár, sv förvaltningsdomare -n
hallintotuomioistuin sa hálddahusduopmostuollu, sv förvaltningsdomstol -en
hallintovalitus vrt. kunnallisvalitus, ulosottovalitus, verovalitus sa hálddahusváidin, hálddahusváidda, váidin hálddahusáššis,
sv förvaltningsbesvär -et (Finland), bevsvär i förvaltningsärende, överklagande i förvaltningsärende
hallintovaltuus sa hálddahusfápmudus, hálddahusváldi, sv förvaltningsbefogenhet -en
hallintoviranomainen sa hálddahuseiseváldi, hálddahusvirgeoapmahaš, sv förvaltningsmyndighet -en, administrativ
myndighet
hallintovirasto sa hálddahusvirgedoaimmahat, hálddahusdoaimmahat , sv förvaltningsverk -et, administrativt (ämbets)verk
hallintovirka sa hálddahusvirgi, sv förvaltnigstjänst -en, administrativ tjänst
hallintovirkamies sa hálddahusvirgeolmmoš, sv förvaltningsmyndighet -en, förvaltningstjänsteman -nen
hallintoyksikkö sa hálddahusovttadat, sv förvaltningsenhet -en
hallita 1. sa ráđđet, sv regera, råda,, no styre, råde over, regjere
hallita 2. sa hálddašit, sv förfoga (över), no inneha, disponere
hallitseva kiinteistö vrt. palveleva kiinteistö, rasite sa hálddašeaddji giddodat, sv härskande fastighet, berättigad fastighet
hallituksen esitys sa ráđđehusa evttohus, sv proposition –en, no (regjeringens) forslag, proposisjon -en, (stortings)
proposisjon -en
hallitus vrt. valtioneuvosto sa ráđđehus, sv styrelse -n, regering –en, no regjering -en, styre -t
hallitusmuoto, HM (*) sa ráđđehushápmi, sv regeringsform -en, RF, Rejeringsformen i Finland, (för övrig också:
statsförfattning -en, konstitution –en), no regjeringsform -en, konstitusjon -en
hallitusneuvos sa hálddahusráđđeolmmoš, sv regeringssråd -et (Fin), departementsråd -et, förvaltningsråd –et, no
underdirektør -en
hallitusoikeus (Sve) vrt. korkein hallinto-oikeus sa Ráđđehusriekti (Sve), sv Regeringsrätten (Sve)
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hallitussihteeri vrt. hallintosihteeri sa ráđđehusčálli (Fin), sv regeringssekreterar/e -en (Fin), departementssekreterar/e –
en, no konsulent i departement
hallitusvalta sa ráđđehusváldi, hálddahusváldi, sv regeringsmakt -en
hallitusvaltainen sa ráđđehusválddálaš, hálddahusválddálaš, sv auktoritär
hallitusvastuu sa ráđđehusvástu, ráđđehusovddasvástádus, hálddahusvástu, hálddahusovddasvástádus, sv regeringsansvar
-et
hallitusyhteistyö sa ráđđehusoktasašbargu, ráđđehusovttasbargu, hálddahusoktasašbargu, hálddahusovttasbargu, sv
regeringssamarbete -t
hallussapitosa hálddusdoallan, sv innehav –et, no besittels/e -en, rådighet -en
hallussapitolupa sa hálddusdoallanlohpi, sv innehavstillstånd -et, tillstånd att inneha (till innehav av) vapen
hallussapito-oikeus sa hálddusdoallanvuoigatvuohta, sv detentionsrätt -en
haltija sa hálddašeaddji, sv besittare -n, innehavare –n, no innehaver -en
haltijasitoumus sa hálddašeaddjičatnašupmi, sv innehavarepapper -et
haltijavelkakirja vrt. määrännäisvelkakirja sa hálddašeaddjevealgegirji, sv innehavareskuldebrev -et, innehavarskuldebrev et
haltuunotto-oikeus sa hálduiváldinvuoigatvuohta, sv rätt till besittningstagande
hanke sa figgamuš, háŋken, prošeakta, sv plan -en, projekt –et, no plan -en, prosjekt -et
hankinta sa skáhppon, háhkan, sv anskaffning -en (Fin), ackvisition -en (Sve), no akkvisisjon, nyskaffning -en, levering -a/- en
hankinta-arvo sa háhkanárvu, skáhpponárvu , sv anskaffningsvärde -t, inköpsvärde –t, no anskaffelsesverdi -en,
innkjøpsverdi –en
hankintahinta sa skáhpponhaddi, háhkanhaddi, sv anskaffningspris –et, no nyskaffningspris -en
hankintakustannus sa háhkangollu, skáhppongollu, sv anskaffningskostnad –en, no nyskaffningsomkostning -en
hankintameno sa skáhppongollu, háhkangollu, sv anskaffningsutgift –en, no nyskaffningsutgift -en
hankintasopimus sa skáhpponsoahpamuš, skáhpponšiehtadus, háhkan-, sv leveransavtal -et
hankkija sa skáhppojeaddji, sv anskaffare, leverantör –en, no leverandør -en
harjoittaa sa hárjehit, bargat (+lok), jođihit (+akk), sv idka, driva, bedriva, utöva, no utøve, drive
harjoittaa haureutta sa furrošit, sv idka otukt, no drive utukt
harjoittaja sa hárjeheaddji, sv idkare –n, no utøver -en
harjoittelija sa hárjehalli, sv praktikant -en, aspirant –en, no praktikant -en
harkinnanvarainen sa mii lea sierra vihkkehallama duohken, árvvoštallamavuloš, guorahallanvuloš, sv (som är) beroende på
prövning
harkinta sa árvvoštallan, guorahallan, vihkkedallan, sv prövning –en, no overveiels/e -en
harkinta-aika sa guorahallanáigi, árvvoštallanáigi, vihkkedallanáigi, sv prövningstid -en, tid för överläggning, betänketid –en,
no betenkningstid -a/-en
harkintaperiaate sa vihkkedallanprinsihpa, vihkkedallanvuođđojurdda, árvvoštallanprinsihppa, guorahallanprinsihppa, sv
prövningsprincip -en
harkintakyky sa vihkkedallannákca, árvvoštallannákca, guorahallannákca, sv omdöme -t, omdömesförmåga -n,
reflektionsförmåga -n, prövningsfömåga -n
harkintavalta sa árvvoštallanváldi, guorahallanváldi, vihkkedallanváldi, sv prövningsrätt -en, maktutövnning –en
harkintaverotus sa vihkkedallanvearuhus, árvvoštallanvearuhus, guorahallanvearuhus, vearuhus, árvvoštallama mielde,
vearuhus guorahallama mielde, sv beskattning enligt prövning (Fin), omfångsbeskattning -en, skönstaxering -en (Sve), no
skjønnsligning -en, skjønnslikning -en
harkita sa vihkkedallat, árvvoštallat, sv pröva, uttänka, överväga, överlägga, no overveie
harvainvalta sa oligarkiija, sv oligarki -n, fåmannavälde -t, oligopol -et
haunalainen saaminen sa oažžumuš mii ohccojuvvo, sv fordran som utsökes
haureus sa furrodat, nuskodat, sv otukt -en, skörlevnad –en, no utukt -en, skjørlevned -en
hautausavustus (*) sa hávdádanveahkkeruhta, sv begravningsbidrag -et, begravningshjälp –en, no gravferdshjelp -a/-en
hautauskustannus sa hávdádangollu, hávdádangoasttádus, sv begravningskostnad -en
haveri sa mearravahát (?), mearralihkuhisvuohta, mearrajohtolatlihkuhisvuohta (?), sv haveri -en
heitteillejättö... ks. heitteillepano
heitteillepano sa golgosiiguođđin, golgosiibiddjan, sv utsättande -t (Fin), framkallande av fara för annan
henkikirja sa heaggagirji, sv mantalslängd -en (Fin), befolkningsregis/ter –ret, no folkeregist/er – eret
henkikirjoittaja sa heaggačálli, sv häradsskrivare -n (Fin), no manntallsfører -en
henkikirjoitus sa heaggačáliheapmi, sv mantalsskrivning –en, no manntall -et
henkikirjoitusilmoitus sa heaggačálihanalmmuhus, sv mantalsskrivningsuppgift -en
henkikirjoituspaikka sa heaggačálihanbáiki, sv mantalsskrivningsort -en
henkilö sa oktaolmmoš, persovdna, sv person –en, no person -en
henkilökohtainen sa persovnnalaš, sv personglig, no personlig
henkilökohtainen irtaimistosa persovnnalaš luovos opmodat, persovnnalaš bođuopmodat, persovnnalaš luvvodat,
persovnnalaš gándin, sv personligt lösöre, no personlig løsøre
henkilökohtainen läsnäolo sa persovnnalaš mieldeorrun, persovnnalaš báikki alde orrun, persovnnalaš luhtteorrun,
sv personlig närvaro
henkilökohtaisesti sa persovnnalaččat, ieš, sv personligen, personligt, no i egen person
henkilökortti sa persovdnagoarta, sv personkort –et, no identitetskort -et
henkilökorttihakemus sa persovdnagoartaohcamuš, sv (en) personkortansökan (=)
henkilökunta-alennus ks. henkilöstö sa bargoveahkavuoládus, bargogoddevuoládus, sv personalrabatt -en
henkilökuntaetu, henkilökuntaetuus sa bargoveahkaovdu, bargogoddeovdu, sv personalförmån -en
henkilökuntalaina sa bargoveagaloatna, bargogoddeloatna, sv personalallån -et
henkilöllisyys sa identitehta, sv identitet –en, no identitet -en
henkilöllisyystodistus sa legitimašuvdna, identitehtaduođaštus, sv identitetskort -et, identitetsbevis -et
henkilöluotto sa olmmošguovdil loatna (?), sv personkredit -en
henkilöluottotieto sa persovdnakredihtadiehtu, sv personkreditsuppgift -en
henkilönkatsastus sa olbmogeahčahus
henkilöntarkastus sa olbmodárkkisteapmi
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henkilöoikeudellinen sa persovdnavuoigatvuođalaš, sv personrättslig
henkilöoikeus sa persovdnavuoigatvuohta, sv personrätt -en
henkilöpaperi sa identitehtabábir, persovdnabábir, sv identitetshandling -en, legitimationshandling -en
henkilörasite sa persovdnalosádus, persovnnalaš losádus, persovdnaservituhtta, persovnnalaš servituhtta, sv personlig
servitut, personalservitut -et
henkilörekisteri sa olmmošregisttar, sv personregist/er -ret
henkilörekisterilaki sa olmmošregisttarláhka (Fin), sv personregisterlag -en (Fin)
henkilörekisteririkkomus sa olmmošregisttarrihkkumuš, sv personregisterförseels/e -en
henkilörekisteririkos sa olmmošregisttarrihkus, sv personalregisterbrott -et
henkilöstatuutti vrt. esinestatuutti, perintöstatuutti sa persovdnastátuhta, sv personalstatut -et
henkilöstö sa bargoveahka, -godd, sv de anstälda, personal –en, no personal/e -et
henkilötiedot sa iešdieđut, heaggadieđut, persovdnadieđut, sv personuppgifter, no personalia (pl), personlige opplysninger
henkilötakaus ks. mieskohtainen takaus sa olmmošdáhkádus, persovnnalaš dáhkádus, olmmošguovdil dáhkádus, sv
personlig borgen, (en) personborgen (=)
henkilötodistus sa persovdnaduođaštus, sv identitetshandling –en, no identitetsdokument -et
henkilötunnus sa persovdnanummir, persovdnadovddaldat, sv personbeteckning -en (Fin), personnum/mer -ret (Sve), no
personnum/mer -meret, fødselsnum/mer -meret
henkilötyöpäivä sa persovdnabargobeaivi, sv dagsverk -et
henkilötyövuosi sa persovdnabargojahki, sv årsverk -et
henkilövahinko sa olmmošvahát, persovdnavahát, sv personskad/a –an, no personskad/e -en
henkilövakuutus vrt. esinevakuutus sa olmmošoadju, persovdnaoadju, sv personförsäkring –en, no personforsikring -en
henkilöyhtiö sa persovdnafitnodatsearvi, sv personbolag -et
henkilöön käypä katsastus sa olbmui guoskevaš geahčahus, olbmui čuohcci geahčahus, sv kroppsbesiktning -en
henkilöön käypä tarkastus sa olbmui guoskevaš dárkkisteapmi, olbmui čuohcci dárkkisteapmi, sv (en)
kroppsrannsakan (=), kroppsvisitation -en
henkirikos vrt. kuolemantuottamus, murha, tappo sa heaggarihkus, sv brott mot liv, no forbrytelse mot menneskeliv
henkivakuutus vrt. ryhmähenkivakuutus sa heaggaoadju, heakkadáhkádus, sv livförsäkring –en, no livsforsikring -en
henkivakuutuskirja sa heaggaoadjogirji, sv livförsäkringsbrev -et
henkivakuutusmaksu sa heaggaoadjomáksu, sv livförsäkringspremie -n
henkivakuutettu sa heaggaoadjuduvvon, sv livförsäkrad
henkivakuutusehto sa heaggaoadjoeaktu, sv livförsäkringsvillkor -et
henkivakuutuskirja sa heaggaoadjogirji, sv livförsäkringspolis –en, livförsäkringsbrev –et, no polis/e -en
henkivakuutuskorvaus sa heaggaoadjobuhtadus, sv livförsäkringsbelopp -et
henkivakuutusyhtiö sa heaggaoadjofitnodatsearvi, sv livförsäkringsbolag -et
herastuomari vrt. alioikeustuomari, hallintotuomari, kiinteistötuomari, käräjätuomari, maallikkotuomari, maaoikeustuomari,
päätuomari, rangaistusmääräystuomari, sotatuomari, tuomari, tutkintatuomari, vakuutustuomari, varatuomari,
vesioikeustuomari, vesiylioikeustuomari, virkatuomari sa gudnelávdeolmmái, árvolávdeolmmái, hearrásduopmár, sv
häradsdomar/e -en
herjata sa hiddjidit, sv smäda, no spotte, injuriere
herjaus vrt. kunnianloukkaus sa hiddjádus, sv smädelse -n, smädande -t, förtal –et, no injuri/e -en
hiekanotto-oikeus sa sáttováldinvuoigatvuohta, sv rätt till sandtäkt
hiippakunta sa bismagoddi, sv stift -et, biskopsstift –et, no bispedømm/e -et
hinnanalennus sa haddevuoládus, haddevuolideapmi, haddenjeaidin, sv prisnedsättning -en, prisavdrag – et, rabatt –en, no
prisavslag -et, rabatt -en
hinnankorotus sa haddebajádus, haddebajideapmi, sv pris(för)höjning –en, no prisøkning -en
hinnanlaskuvaraus sa haddenjiedjanvárren, sv reservering för prisfall
hinnanlaskuvähennys sa haddenjiedjangeahpádus, geahpádus haddenjiedjama geažil, sv avdrag för prisfall
hinnanmuodostus sa haddehábmen, haddehábmašuvvan, sv prisbildning -en
hinnanpalautus sa haddemáhcahus, sv återbäring av pris
hinnantasaus sa haddedássen, sa prisutjämning -en
hinnantasausmaksu sa haddedássenmáksu, sv prisutjämningsavgift -en
hinnanvaara vrt. esinevaara, vahingonvaara sa gávpehaddevárra, sv köpeskillingsfara -n
hinnanvahvistus sa haddenannen, hadden, sv fastställelse av pris, no prisfastsettelse
hinnoittelu sa hadden, sv prissättning -en, prisnotering -en, prisbestämning -en, tariffering -en
hinnoitteluperuste sa haddenágga, haddenvuođđu, sv prissättningsgrund -en
hintaero sa haddeearru, sv prisskillnad -en, skillnad i pris
hintakartelli sa haddekartella, sv priskartell -en
hintakilpailu sa haddegilvvohallan, haddegilvu, sv priskonkurrens -en
hintasulku sa haddegidden, haddelássen, sv prisspärr -en, prisstop –et, no prisstopp -en
hintasäännöstely sa haddemudden, sv prisreglering –en, no prisregulering -en
hintatakuu sa haddedáhkádus, sv prisgaranti -n, prisfallsgaranti -n
hintavertailu sa háddeveardideapmi, -veardádallan, sv prisjämförelse -n
hirvenkaatolupa sa ealgabivdolohpi, sv tillstånd att fälla älg, tillstånd till älgjakt, licens för älgjakt, älglicens -en, no
fellingstillatelse for elg
hirvivahinko sa ealgavahát, sv älgskad/a -an
hirvivahinkovakuutus vrt. kaskovakuutus, liikennevakuutus sa ealgavahátoadju, oadju ealgavahágiid várás, sv
älgskadeförsäkring -en
hoitaja sa dikšu, divššár, sv föreståndare -n
hoito sa dikšu, geahčču, sv vård –en, no plei/e -en
hoitokulu sa dikšungollu, sv vårdkostnad -en, förvaltingskostnad -en
hoitokorvaus sa dikšunbuhtadus, sv ersättning för vård, ersättning för förvaltning
hoitokustannus... ks. hoitokulu
hoitolisä sa dikšunlassi, sv vårdnadstillägg -et (Finland), vårdtillägg –et, no pleietillegg -et
hoitomaksu sa dikšunmáksu, sv vårdavgift -en
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hoitomeno sa dikšungollu, sv vårdutgift -en, förvaltingsutgift -en
hoitosuunnitelma sa dikšunplána, sv skötselplan -en
hoitotestamentti sa dikšuntestamenta, sv vårdtestamente -t
hoitotuki sa dikšundoarjja, sv vårdbidrag -et
hoitovapaa sa dikšunluopmu, dikšunfriddjavuohta, sv vårdledighet -en, föräldraledighet –en, no omsorgspermisjon -en
hoitovastike sa dikšunbuhtadus, sv skötselvederlag -et (Fin), driftsvederlag -et, driftsavgift -en
hoitovelvollisuus sa dikšungeatnegasvuohta, sv vårdplikt -en, vårdnadsskyldighet -en
hoitovirhe sa dikšunfeaila, sv felbehandling -en
holdingyhtiö sa holdingfitnodatsearvi, sv holdingbolag -et, förvaltningsbolag -et
holhokki (*) sa hovdenvuloš, sv myndling -en
holhooja (*) sa hovdejeaddji, áittardeaddji, sv förmyndare –n, no formynder -en, verg/e -en
holhoojan este (*) sa hovdejeaddji easttalašvuohta, sv förmyndarjäv -et
holhoojanhallinto (*) sa hovdejeaddjihálddahus, sv förmyndarförvaltning -en
holhoojanmääräys (*) sa hovdejeaddjimearrádus, sv förmyndarförordnande -t
holhoojanpalkkio (*) sa hovdejeaddjibálká, hovdenbálká, sv förmyndararvode -t
holhoojantoimi (*) vrt. holhoustoimi sa hovdejeaddjidoaibma, sv förmyndarbefattning -en
holhota (*) sa hovdet, bearráigeahččat, sv vara förmyndare, no være verge for noen
holhottava (*) sa hovdenvuloš, geahčuvuloš, sv myndling –en, no myndling -en, vergerådsbarn -et
holhottavaksi julistaminen (*) sa geahčuvuložin cealkin, hovdenvuložin cealkin, sv omyndig(hets)förklaring -en
holhottavaksi julistettu (*) sa hovdenvuloš, hovdenvuložin celkojuvvon, geahčuvuložin celkojuvvon, sv
omyndigförklarad, no myndling -en
holhouksenalainen (*) sa hovdenvuloš, geahčuvuloš, sv omyndig, myndling –en, no myndling -en, vergerådsbarn -et
holhouksenalaisuus (*) sa hovdenvulošvuohta, geahčuvulošvuohta, sv omyndighetstillstånd -et, omyndighet -en
holhous (*) sa hovden, hovdejupmi, sv förmynderskap –et, no formynderskap -et, vergemål -et
holhousasia sa hovdenášši, sv förmynderskapsmål -et, förmynderskapsärende -t
holhoushallinto (*) sa hovdenhálddahus, sv förmynderskapsförvaltning -en
holhouskirja sa hovdengirji, sv förmynderskapsbok -en
holhouslaki (*) sa hovdenláhka (Fin), sv lag om förmynderskap (Fin)
holhouslautakunta (*) sa hovdenlávdegoddi, sv förmyndarnämnd -en
holhousoikeudellinen sa hovdenvuoigatvuođalaš, sv förmynderskapsrättslig
holhousoikeus 1. sa hovdenvuoigatvuohta, sv förmynderskapsrätt -en
holhousoikeus 2. sa hovdenriekti, hovdeduopmostuollu, sv förmynderskapsdomstol –en,
holhousomaisuus (*) sa hovdenopmodat, hovdema vuollásaš opmodat, sv egendom som förvaltas av förmyndare
holhoussuhde (*) sa hovdengaskavuohta, suodjedilálašvuohta, sv förmynderskapsförhållande –t, no vergemålsforhold -et
holhoustili sa hovdenruhtačilgehus, sv förmyndarredovisning -en, förmyndarräkning -en
holhoustoimi sa hovdendoaibma, sv förmynderskap -et, förmyndares befattning
holhoustuomioistuin (*) sa hovdenduopmostuollu, hovdenriekti, sv förmyndardomstol -en
holhousvarat (*) sa hovdenvárit, hovdema vuollásaš opmodat, sv förmyndarmedel, egendom som förvaltas av förmyndare
holhousviranomainen sa hovdeneiseváldi, sv förmynderskapsmyndighet -en, offentlig tillsynsmyndighet för
förmynderskapsärenden, myndighet som utövar tillsyn över förmynderskap
hovioikeudenasessori sa hoavvariekteasessor, sv hovrättsassessor -n
hovioikeudenauskultantti ks. auskultoida, notaari, varatuomari sa hoavvariekteauskultánta, hoavvarievtti auskultánta, sv
hovrättsauskultant –en, no advokatfullmektig
hovioikeuden kirjaamo sa hoavvarievtti registerenkantuvra, sv hovrätts registratorskontor
hovioikeudenlaamanni (Fin) sa hoavvariektelágamánni, sv hovrättslagman -en
hovioikeudenneuvos 1. sa hoavvarievtti duopmár, guhte lea hoavvarievtti ossodaga ságadoalli (Fin), lágamánni
(Nor), sv hovrättsråd -et (Fin), hovrättslagman -nen (Sve), no lagmann -en (Nor)
hovioikeudenneuvos 2. sa (dábálaš) hoavvarievtti duopmár (Fin), sv hovrättsråd –et, no lagdommer -en
hovioikeudenosasto sa hoavvarievttiossodat, sv hovrättsdivision -en
hovioikeuden presidentti sa hoavvarievtti presidenta, sv hovrättspresident -en
hovioikeuden päätös sa hoavvarievtti mearrádus, sv hovrättsutslag -et
hovioikeudenviskaali sa hoavvariektefiskála, sv hovrättsfiskal –en, no rettsskriver -en (Nor)
hovioikeus, HO sa hoavvariekti, HR, sv hovrätt -en, HR, no lagmannsrett -en (Nor)
hovioikeuspiiri sa hoavvariektebiire, hoavvariektebiras, sv hovrättens domkrets, no lagdøme, lagsokn – a/-et
hukkaamiskielto vrt. vakuutustakavarikko sa jávkadangielddus, sv skingringsförbud -et förskingringsförbud –et, no arrest
-en (?)
huojennus sa geahpádus, sv lättnad –en, no lettels/e -en
huolellisuus sa fuolalašvuohta, sv aktsamhet -en, omsorg –en, no omhu -en, omsorgsfullhet -en
huolellisuusvelvollisuus sa fuolalašvuođageatnegasvuohta, sv aktsamhetsplikt -en
huolimattomuus sa fuollameahttunvuohta, sv oaktsamhet –en, no slurv -et, sjusk -et, likegyldighet -en
huolinta sa fievrredeapmi, spedišuvdna, sv spedition –en, no spedisjon -en
huolitsija sa fievrredeaddji, speditevra, sv speditör –en, no speditør -en
huoltaja sa fuolaheaddji, áittardeaddji, sv vårdnadshavar/e –en, no forsørger -en, den som har foreldreansvar
huolto vrt. hoito sa fuolahus, sv vårdnad –en, no omsorg -a/-en
huomautus vrt. muistutus sa mearkkašupmi, fuomášahttin, cuigehus, cuoigumuš, sv påminnelse -n, (en) erinran (=),
anmärkning –en, no merknad -en, påpekning -en
huoneenvuokra sa latnjaláigoheapmi, latnjaláigu, sv rumshyr/a -an, bostadshyr/a -an, hyra av lägenhet
huoneenvuokralaki sa latnjaláigohanláhka (Fin), latnjaláigoláhka (Fin), sv lag om lega av hus (Fin), huslegolag -en (Fin)
huoneenvuokrasuhde sa latnjaláigogaskavuohta, sv hyresförhållande -t
huoneisto sa visti, lanjadat, sv lägenhet -en, våning –en, no leilighet -en, lokal/e -et
huoneistonhaltija vrt. asunnonhaltija sa lanjadathálddašeaddji, sv lägenhetsinnehavare -n
huostaanotto sa servodaga áittardeapmái váldin, sv omhändertagande –t, no ta omsorg for, varetekt –a/-en
huudattaa sa čuorvvuhit, sv lagfara (med en fastighet)
huumausainerikos sa narkotihkkarihkus, sv narkotikabrott -et
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huutokaupantoimittaja sa čuorvusgávppi doaimmaheaddji, čuorvvasgávppi doaimmaheaddji, sv auktionsförrättare -n
huutokaupata sa vuovdit čuorvvasgávppis, vuovdit bidjegis, sv auktionera bort, bortauktionera
huutokauppa sa čuorvvasgávpi, bidjet, sv auktion –en, no auksjon -en
huutokauppaehto sa čuorvvasgávpeeaktu, bidjeteaktu, sv auktionsvillkor -et
huutokauppahinta sa čuorvvasgávpehaddi, bidjethaddi, sv auktionsskilling -en, auktionspris –et, no auksjonspris -en
huutokauppakamari sa čuorvvasgávpekámmár, bidjetkámmár, sv auktionskam/mare –maren, no auksjonsforretning -en,
auksjonslokal/e -et
huutokauppakorko sa čuorvvasgávpereantu, bidjetreantu, sv anbudsränt/a -an
huutokauppakulut sa čuorvvasgávpegolut, bidjetgolut, sv auktionskostnader, no auksjonskostnader
huutokauppapöytäkirja sa čuorvvasgávpebeavdegirji, bidjetgirji, sv auktionsprotokoll -et
huutokauppatarjous sa čuorvvasgávpefálaldat, bidjetfálaldat, sv auktionsanbud -et
huutokauppatilaisuus sa čuorvvasgávpedilálašvuohta, bidjetdilálašvuohta, sv auktion -en, auktionsförrättning –
en, auktionstillfälle -t
huvilakiinteistö vrt. asuinkiinteistö sa geassestohpogiddodat, sv villafastighet -en
huvilatontti
sa geassestohpoduktásadji, ástoáigge dállosadji, sv villatomt -en
huvitilaisuus sa suohtastallandilálašvuohta, sv nöjestillfälle -t, nöjestillställning –en, no underholdning -en
huvivero sa vássovearru (Fin), sv nöjeskatt -en (Fin)
hylkääminen sa hilgun, sv ogillande, förkastande, underkännande, avslående, avvisande, no avvisning -en
hylätä sa hilgut, sv avslå, no forkaste
hypoteekkiyhdistys sa hipotehkasearvi, hipotehkaovttastus, sv hypoteksförening –en, no kredittforening -a/- en
hyvitys sa buhtadus, sv gottgörels/e -en, upprättelse –n, no godtgjøring -en, vederlag -et
hyvityslasku sa buhtadusrehket, sv kreditnota -en, kreditfaktur/a –an, no kreditnota -en
hyvityssakko sa buhtadussáhkku, sv plikt -en
hyväksyjä vekselin sa dohkkeheaddji, sv acceptant -en (acceptera en växel), trassat -en
hyväksyminen sa dohkkeheapmi, sv godkännande -t, accept
hyväksymismerkintä sa merken dohkkeheami birra, sv antecknig om accept
hyvämaineinen sa láitemeahttun, moaitemeahttun, sv med gott rykte, välfrejdad, som har god frejd, no velrenommert
hyvä kirjanpitotapa sa buorre rehketdoallodáhpi, sv god redovisningssed, no god bokføringsskikk
hyvässä uskossa sa vearihis mielain, vearihis áigumušain, sv i god tro, no i god tro
hyödyllisyysmalli vrt. hyödyllisyysmallioikeus sa ávkkálašvuođaminsttar, ávkkálašvuođamodealla, ávkkálašvuođamálle,
anolašvuođaminsttar, anolašvuođamodealla, anolašvuođamálle, sv nyttighetsmodell -en
hyödyllisyysmallioikeus sa ávkkálašvuođaminsttarvuoigatvuohta, ávkkálašvuođamodeallavuoigatvuohta,
ávkkálašvuođamállevuoigatvuohta, sv nyttighetsmodellrätt -en
hyökkäämättömyyssopimus sa fallekeahtesvuođasoahpamuš, fallekeahtesvuođašiehtadus, sv nonaggressionspakt -en,
nonaggressionsavtal -et, nonaggressionsfördrag –et, no ikkeangrepspakt -en
hyötymalli vrt. hyödyllisyysmallioikeus sa atnominsttar
häpeärangaistus (*) sa heahpatráŋggáštus, sv skamstraff -et
hätätila sa heahtedilli, sv nödfall -et, nödläge -t
hätätilatestamentti vrt. muotomääräys, muotovirhe sa heahtedilitestamentá, heahtetestamentá, sv nöd(falls)testamente -t
hätävarjelu vrt. pakkotila sa heahtevárjaleapmi, heahtegádjun, sv nödvärn –et, no nödverg/e -a/et
hätävarjelun liioittelu sa heahtevárjaleami stuorádallan, heahtevárjaleami deatnun, heahtegádjuma stuorádallan,
heahtegádjuma deatnun, sv excess i nödvärn, nödvärnsexcess
hätävarjeluoikeus sa heahtevárjalanvuoigatvuohta, heahtegádjunvuoigatvuohta, sv nödvärnsrätt -en
hätävarjeluteko sa heahtevárjalandahku, heahtegádjundahku, sv nödvärnshandling -en
häviö taloudellinen sa dáhpa, sv förlust -en, nederlag –et, no tap -et, nederlag -et
häätämisoikeus sa ádjinvuoigatvuohta, sv avhysningsrätt -en, vräkningsrätt –en, no utkastingsrett -en
häätämistoimenpide sa ádjindoaibmabidju, sv avhysningsåtgärd -en, vräkningsåtgärd -en
häätää sa ádjit, sv avhysa, vräka, no vise bort, kaste ut
häätö sa ádjin, sv avhysning -en, vräkning –en, no utkasting -a/-en, utkastelse
häätökanne sa áššečuoččáldahttin ádjima várás, sv talan om avhysning, no utkastingssøksmål -et,
utkastingskjæremål -et
häätötuomio sa ádjinduopmu, sv avhysningsdom -en, vräkningsdom –en, no utkastingsdom -men

*I*
ihmisoikeuksien julistus sa olmmošvuoigatvuođaid julggaštus, no menneskerettighetserklæring -en
ihmisoikeus sa olmmošvuoigatvuohta, sv mänsklig rättighet –en, no menneskerett -en, menneskerettighet -en
ihmisoikeuskomitea, Human Rights Committee sa olmmošvuoigatvuođakomitea, sv kommitte för de mänskliga
rättigheterna
ihmisoikeussopimus sa olmmošvuoigatvuođašiehtadus, olmmošvuoigatvuođasoahpamuš, sv konventionen /
deklaration om de mänskliga rättigheter, no menneskerettkonvensjon -en
ilma-alue sa áibmoviidodat, sv luftområde -t
ilma-alusrekisteri sa girdiregisttar, sv luftfartygsregis/ter -ret
ilma-aluskiinnitys vrt. aluskiinnitys sa girdigiddehus, sv inteckning i luftfartyg, luftfartygshypotek -et
ilmailuasia sa áibmojohtolatášši, sv luftfartsärende -t
ilmailuhallitus (Fin) sa áibmojohtolatráđđehus (Fin), sv luftfartsstyrelse -n (Fin), no luftfartsverket
ilmailulaitos (Fin) sa Áibmojohtolatásahus, Áibmojohtolatlágádus (Fin), sv Luftfartsverket (Fin), no luftfartsverket
ilmailulaki sa áibmojohtolatláhka (Fin), sv lag om luftfart (Fin)
ilmailulupakirja sa áibmojohtolatlohpi, áibmojohtolatlohpegirji, sv luftfartscertifikat -et
ilmailuoikeus oikeudenala sa áibmojohtolatvuoigatvuohta, sv luftfartsrätt -en
ilmailuvirasto (Sve) vrt. ilmailuhallitus, ilmailulaitos sa Áibmojohtolatdoaimmahat, sv Luftfartsverket (Sve), no
luftfartsverket
ilmaisetu sa nuvttá ovdu, mávssohis ovdu, sv gratisförmån -en, gratis förmån
ilmaisosakeanti... ks. rahastoanti
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ilmaisuerehdys sa feaila dáhttoalmmuheamis, dáhttoalmmuhanfeaila, sv misstag vid viljeförklaringens avgivande
ilmaisuvala (*) sa olggosbuktinvuortnis, albmabuktinvuortnis, olggosbuktinválli, albmabuktinválli, sv utmätningsed -en
ilmakuljetuslaki sa áibmofievrredanláhka (Fin), sv lufttransportlag -en (Fin)
ilmaliikennejuopumus vrt. rattijuopumus, raideliikennejuopumus sa gárrengirdin, gárrenvuođas girdin, sv fylleri i lufttrafik
ilmaliikenneoikeus sa áibmojohtolatvuoigatvuohta, sv luftfartsrätt -en
ilmaliikennesabotaasi sa áibmojohtolatsabotása, sv luftfartssabotage -et
ilmansuojeluilmoitus sa áibmosuodjalanalmmuhus, áibmogáhttenalmmuhus, sv (en) luftvårdanmälan (=)
ilmianto vrt. kanne, kantelu, syyte, valitus sa guoddalus, albmadeapmi, sv angivels/e –en, no angivels/e -en
ilmiantovelvollisuus sa guoddalangeatnegasvuohta, albmadangeatnegasvuohta, sv angivelseplikt –en, no angivelseplikt -a/-en
ilmoittautuminen vrt. kirjautuminen sa čáliheapmi, sv anmälning –en, no påmelding -a/-en
ilmoittautumiskaavake sa čálihanskovvi, sv anmälningsblankett -en, blankett för anmälan
ilmoittautumismaksu vrt. kirjautumismaksu sa čálihanmáksu, sv anmälningsavgift -en
ilmoittautumisvelvollisuus sa geatnegasvuohta almmuhit iežas, sv skyldighet att anmäla sig
ilmoitus sa almmuhus, dieđáhus, sv uppgift -en, (en) anmälan (=), meddelande -t, underrättels/e -en, avi –n, no melding -en
ilmoitusasia kokouksessa sa almmuhanášši, dieđihanášši, sv anmälningsärende -t (Fin), meddelande –t, no referatsak -a/en
ilmoitusmenettely sa almmuhanmeannudeapmi, sv anmälningsförfarande -t
ilmoitustaulu sa almmuhandávval, sv anslagstavl/a –an, no oppslagstavle -a
ilmoitusvelvollisuus sa almmuhangeatnegasvuohta, sv anmälningsskyldighet -en, deklarationsskyldighet -en
immateriaalioikeus sa immateriálavuoigatvuohta, sv immaterialrätt -en
immissio sa immišuvdna, sv immission -en
implisiittinen sa implisihtalaš, dajakeahtes, sv implicit, outsagd
indeksi sa indeaksa, sv index –et, no indeks -en
indeksiehto sa indeaksaeaktu, sv indexvillkor –et, no indeksklausul -en
indeksiehtoinen sa indeaksaevttolaš, sv indexbundet
indeksikorotus sa indeaksabajádus, sv indexförhöjning -en
indeksilauseke sa indeaksacealkka, indeaksaeaktu, sv indexklausul -en
indeksilisä sa indeaksalassi, sv indextillägg -et
indeksiluku sa indeaksalohku, sv indextal -et, indexsiffr/a -an
indeksisidonnaisuus sa indeksii čatnon, sv indexering -en, indexreglering -en, indexbindning -en
interaktio sa vuorrováikkuhus, sv interaktion -en, (en) växelverkan (=), no vekselvirkning -en
invalidivähennys sa invalidageahpádus, lámisolmmošgeahpádus, sv invalidavdrag –et, no særfradrag på grunn av sykdom
osv.
inventaari sa inventára, sv inventari/um -et, inventarieförteckning –en, no vareopptelling -en, varefortegnels/e -en
investointirahasto sa investerenruhtarádju, investerenfoanda, sv investeringsfond –en, no investeringsfond -et
investointitalletus sa investerenvurken, investerenseastu, investerenduohčču (Fin), sv investeringsdeposition -en (Fin)
investointivaraus sa investerenvárren, sv investeringsreservering -en
investointivero sa investerenvearru, sv investeringsskatt -en
investointivähennys sa investerengeahpádus, sv investeringsavdrag -et
irrottamisoikeus sa luvvenvuoigatvuohta, sv avskiljningsrätt -en, utbrytningsrätt -en
irtaimisto, irtain, irtain omaisuus vrt. kiinteä omaisuus, kiinteistö sa luovos opmodat, luvvodat, bođuopmodat, gándin, sv
lösöre -t, lös egendom, no løsør/e -et, innbo -et
irtaimistoesine sa luovos diŋga, luovos dávvir, luovos gálvu, luvvodatdiŋga, luvvodatdávvir, luvvodatgálvu, gándindávvir,
gándingálvu, gándindiŋga, sv lösöreföremål -et
irtaimistohuutokauppa sa luovos opmodaga čuorvvasgávpi, luovos opmodaga bidjet, luvvodatčuorvvasgávpi,
luvvodatbidjet, gándinbidjet, sv lösöreauktion -en
irtaimistokiinnitys vrt. kiinteistökiinnitys sa giddehus luovos opmodahkii, luvvodatgiddehus, gándingiddehus, sv
lösöreinteckning – en
irtaimistoluettelo sa logahallan luovos opmodaga birra, luvvodatlogahallan, sv förteckning över lösören
irtaimistonkauppa sa luovos opmodaga gávpi, luvvodatgávpi, sv lösöreköp -et
irtisanoa vrt. lomauttaa sa cealkit eret, sv avskeda, no gi avskjed, si opp, avskjedige
irtisanominen sa eretcealkin (lihccun), sv uppsägning –en, no oppsigels/e -en
irtisanomisaika sa eretcealkináigi (lihccunáigi), sv uppsägningstid –en, no oppsigelsetid -a/-en, oppsigelsefrist -en
irtisanomisehto sa eretcealkineaktu (lihccuneaktu), sv uppsägningsklausul -en, förbehåll om uppsägning, uppsägningsvillkor
-et
irtisanomisilmoitus sa eretcealkinalmmuhus, almmuhus eretcealkima birra (lihccunalmmuhus), sv meddelande om
uppsägning
irtisanomiskorko sa eretcealkinreantu, sv uppsägningsränt/a -an
irtisanomisoikeus sa eretcealkinvuoigatvuohta (lihccunvuoigatvuohta), sv uppsägningsrätt -en
irtisanomisperuste sa eretcealkima ágga, eretcealkinággá, eretcealkinvuođđu (lihccunágga, -vuođđu), sv uppsägningsgrund –
en
irtisanomissuoja sa eretcealkindorvu, eretcealkinsuodji, (lihcohallansuodji, -dorvu), sv uppsägningsskydd – et (Fin),
anställningsskydd -et (Sve), no oppsigelsesvern -et
isojako (*) sa stuorrajuohku, sv storskifte -t
isojakokunta (*) sa stuorrajuohkogoddi, sv storskifteslag -et
istuntohuone sa čoahkkinlatnja, sv domsal -en, sessionsrum -et, sammanträdesrum –et, no møtesal – en, rettssal -en
istuntokausi sa čoahkkinbadji, sv sessionstid -en, sessionsperiod –en, no sesjon -en
istuntopaikka oikeuden sa čoahkkinbáiki, sv sammanträdesplats -en, sammanträdesort -en
istuntopäivä sa čoahkkinbeaivi, diggebeaivi, sv rättegångsdag -en, sammanträdesdag -en
istuntosali sa čoahkkinsále, čoahkkinlatnja, diggesále, diggelatnja, sv domsal -en, rättegångssal -en, sessionsal -en,
sammanträdessal -en
isyys sa áhččivuohta, sv faderskap –et, no farskap -et
isyysjuttu vrt. isyyskanne, isyysolettama, aviolapsi, huolto, elatus sa áhččivuođaášši, sv faderskapsmål -et
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isyyskanne sa áhččivuhtii guoskevaš áššečuoččáldahttin, sv talan angående faderskap, no farskapssøksmål -et,
farskapskjæremål -et
isyyslaki sa áhččivuođaláhka (Fin), sv lag om faderskap (Fin)
isyysloma vrt. vanhempainloma, äitiysloma sa áhčiidluopmu, sv faderskapsledighet –en, no (farens) omsorgspermisjon ved
fødsel
isyysolettama vrt. aviolapsi sa áhččivuođanavddus, sv faderskapspresumtion -en
isyysraha vrt. äitiysraha sa áhčiidruhta, sv faderskapspenning -en
isyystutkimus sa áhččivuođadutkamuš, sv faderskapsutredning –en, no farskapsprøv/e -a/-en, farskapsundersøkels/e -en
isännöidä sa isidastit, isádastit, sv vara (agera) husbonde
isännöitsijä sa dáloisit, isidasti, sv disponent –en, no forretningsförer -en, disponent -en
isännöitsijätodistus sa dáloisitduođaštus (Fin), sv disponentintyg -et (Fin)
isännöitsijätoimisto sa dáloisitdoaimmahat (Fin), sv disponentbyrå -n (Fin)
isännänvastuu vrt. kanavointisääntö, vahingonkorvaus sa isidavástu, sv arbetsgivareansvar -et, principansvar -et,
husbondeansvar -et
isänpuoleinen sa áhči beale, sv på fars sida
isäpuoli sa áhččebealle, sv styvfar –en, no stefar -en
itseaiheutettu sa iešdagahuvvon, sv självförvållad
itsehallinnollinen sa autonomalaš, iešhálddahuslaš, iešstivremii guoskevaš, iešráđđemii guoskevaš, sv självstyrd, autonom
itsehallinto vrt. autonomia sa iešráđđen, iešstivren, iešstivrejupmi, sv självstyrelse –n, no selvstyr/e -et, autonomi
itsehallintoalue sa iešráđđenguovlu, iešstivrenguovlu, sv självstyrande område, autonomt område, självstyrelseområde -t
itsehallintoelin sa iešráđđenorgána, iešstivrenorgána, sv självstyrelseorgan -et
itsehallintojärjestelmä sa iešráđđenvuogádat, iešstivrenvuogádat, -systema, sv självstyrelsesystem -et
itsehallinto-oikeus sa iešráđđenvuoigatvuohta, iešstivrenvuoigatvuohta, sv självstyrelserätt -en
itsehallintoyhteisö vrt. yhteisö sa iešráđđensearvvuš, -servodat, sv självstyrelsesamfund –et, no selvstyresamfunn -et
itsemääräämisoikeus sa iešmearridanvuoigatvuohta, sv självbestämmanderätt –en, no sjølråderett -en,
selvbestemmelserett -en
itsenäisyys sa iehčanasvuohta, sv självständighet –en, oavhängighet –en, no selvstengighet -en, uavhengighet -en
itsenäisyysjulistus sa iehčanasvuođajulggaštus, sv självständighetsförklaring –en, no selvstendighetserklæring -en
itseoikaisu sa iešnjulgen, iešvuigen, sv självrättelse -n
itsepanttaus sa iešpánten, sv självpantning -en
itsepanttauskielto sa iešpántengielddus, sv förbud mot självpantning
itseverotus sa iešvearuhus, sv självbeskattning -en
*J*
jaettava sa juohkáseaddj, sv divident –en, no divident -en
jakaja sa juogadeaddji, sv som delar, distributör –en, no utdeler -en, distributør -en
jakelu sa juogadeapmi, juohkin, sv distribution -en, sändlist/a –an, no distribusjon
jako sa juohku, juogadeapmi, sv delning -en, fördelning -en, skifte -t, indelning –en, no skift/e -a/et
jako-osuus sa juohkooassi, sv divident, utdelning -en
jakoehdotus sa juohkinevttohus, juohkoevttohus, sv skiftesförslag -et, skiftesplan -en, förslag till (för)delning,
utdelningsförslag -et
jakokartta vrt. kiinteistötoimitus sa juohkogárta, juohkokárta, sv skifteskart/a -an
jakokirja sa juohkogirji, sv skifteshandling -en
jakokunta sa juohkogoddi, sv skifteslag -et
jakokustannus sa juohkogosttet, juohkogoastádus, juohkogollu, sv skifteskostnad -en
jakolainsäädäntö sa juohkoláhkaaddin, juohkoláhkamearrádusat (pl), juohkoláhkaásaheapmi, sv lagstiftning angående skifte
jako-osa sa juohkooassi, sv skifteslott -en
jakoperuste sa juohkinvuođđu, juohkovuođđu, juohkinágga, juohkoágga, sv skiftesgrund -en, delningsgrund -en
jakosuunnitelma sa juohkinplána, juohkoplána, sv fördelningsplan -en
jakotapa sa juohkinvuohki, juohkovuohki, sv delningssätt -et, indelningsmetod -en
jakotoimitus sa juohkindoaimmahus, juohkodoaimmahus, sv skiftesförrättning -en
jakovaade sa juohkingáibádus, juohkogáibádus, gáibádus juohkindoaimmahusas, sv skiftesanspråk -et, delningsanspråk -et
jakovaatimus sa juohkingáibádus, juohkogáibádus, sv skiftesyrkande -t
jakovalta sa juohkinváldi, juohkováldi, sv skiftesvitsord -et
jakovero sa juohkinvearru, juohkovearru, sv repartitionsskatt -en
jaksottaa sa juohkit (áigodagaide), sv indela, periodisera
jaksottaminen, jaksotus sa juohkin (máŋgga áigodahkii, rehketdoallobadjái), sv periodisering -en
jalankulkija sa vázzi, vázzinolmmoš, sv fotgängare –n, no fotgjenger -en
jaosto sa juogus, sv sektion -en, division -en (i hovrätten)
jaostopäällikkö sa juogushoavda, sv byrådirektör -en
johdannainen saanto vrt. alkuperäinen saanto sa čuovusfidnen, suorggusfidnen, sv deritativt fång
johdanto sa álggahus, bagadus, láidehus, sv ingress –en, no innledning -en
johdantosäännös sa láidehusnjuolggadus, sv inledande bestämmelse
johtaa sa jođihit, sv leda, anföra, no lede
johto sa stivrengoddi, sv ledning –en, no ledels/e -en, styre -t
johtokunnan jäsen sa stivralahttu, sv direktionsledamot -en, styrelseledamot -en
johtokunnan kokous sa stivrračoahkkin, sv direktionssammanträde -t
johtokunta sa stivra, sv direktion –en, no direksjon -en, bedriftsledels/e -en
johtosääntö sa jođihannjuolggadus, stivrennjuolggadus, sv instruktion –en, no instruks -en
jokamiehenoikeus sa juohkeovtta vuoigatvuohta, juohkeolbmovuoigatvuohta, sv allemansrättighet -en, allemansrätt –en. no
allemannsrett -en (retten til, med overholdelse av visse regler, fritt å ferdes på annen manns jord)
joukkotuhonta sa álbmotgoddin, sv folkmord -et
joukkovelkakirja sa joavkovealgegirji (Fin), sv masskuldebrev -et (Fin)
joukkovelkakirjalaina sa joavkovealgegirjeloatna (Fin), sv masskuldebrevslån -et (Fin)
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juhlapyhä sa allabassi, sv helgdag –en, no høytid -a/-en
julistaa sa cealkit, almmuhit, gulahit, julggaštit, sv avkunna, ledigförklara, förklara, no erklære, kunngjøre
julistaa haettavaksi sa cealkit ohcanláhkái, sv lediganslå, ledigförklara
julistaa mitättömäksi sa fámuhuhttit, sv ogiltigförklara, annulera, no mortifisere, oppheve, oppløse
julistaa tuomio sa cealkit duomu, sv avkunna dom, avsäga en dom, no avsi dom
julistaminen sa cealkin, sv deklaration -en , förklarande -t, avkunnande av dom
julistuksenomainen sa julggaštuslágán, sv deklarationsmässig
julistus sa julggaštus, sv deklaration –en, no erklæring -en
julkaisemiskielto sa almmustahttingielddus, sv publiceringsförbud -et, utgivningsförbud -et
julkaisemislupa sa almmustahttinlohpi, sv publiceringstillstånd -et, utgivningstillstånd -et
julkaista sa almmuhit, almmustahttit, olggosaddit, sv publicera, offentliggöra, kungöra, ge ut, no gi ut, offentliggjøre
julkaisukielto sa almmustahttingielddus, olggosaddingielddus, sv publiceringsförbud – et, utgivningsförbud -et, förbud mot
offentliggörande
julkaisulupa sa almmustahttinlohpi, olggosaddinlohpi, sv publiceringstillstånd -et, utgivningstillstånd – et, tillstånd till
offentliggörande
julkaisuoikeus sa almmustahttinvuoigatvuohta, olggosaddinvuoigatvuohta, sv utgivningsrätt -en, rätt att offentliggöra,
publiceringsrätt -en, rätt att publicera
julkaisupäivä (lain) sa almmustahttinbeaivi (lága), olggosaddinbeaivi, sv publiceringsdag -en, kungörelsedag – en
julkilausuma sa almmolaš cealkámuš, loahppaárvalus, resolušuvdna, sv offentlig uttalande, resolution –en, deklaration –en,
no kommunik/e -et, resolusjon -en
julkinen sa almmolaš, julggalaš, almmus, sv offentlig, no offentlig
julkinen asiakirja sa almmolaš áššebábir, sv offentlig handling (Fin), allmän handling (Sve), no offentlig dokument
julkinen haaste sa almmolaš stevnnet, julggalaš stevnnet, sv offentlig stämning
julkinen kaupanvahvistaja sa almmolaš gávpenannejeaddji, sv offtentlig köpvittne
julkinen luotettavuus, publica fides esim. kirjaamisjärjestelmän sa almmolaš luohtehahttivuohta, sv offentlig trovärdighetg,
publica fides
julkinen notaari sa almmolaš notára, sv notarius publicus, no notarius publicus
julkinen paikka sa almmolaš báiki, sv offentlig plats
julkinen tilaisuus sa almmolaš dilálašvuohta, sv offentlig tillställning
julkinen valta sa almmolaš váldi, sv det allmänna
julkinen virka sa almmolaš virgi, sv offentlig tjänst, no offentlig tjeneste
julkipanna sa almmustahttit, sv offentligt anslå
julkipano sa almmustahttin, albmabidju, sv anslag -et, anslående –t, no kunngjøring -a/-en
julkipanoaika sa almmustahttináigi, sv anslagsstid -en
julkishallinto sa almmolaš hálddahus, almmoshálddahus, sv offentlig admistration, offentlig förvalting, no offentlig
administrasjon
julkisivulautakunta (Fin) sa fasádalávdegoddi, julggabeallelávdegoddi (Fin), sv fasadnämnd -en (Fin)
julkisoikeudellinen sa almmosvuoigatvuođalaš, sv offentligrättslig, no offentligrettslig
julkisoikeus sa almmosvuoigatvuohta, sv offentlig rätt, no offentlig rett
julkissektori, julkinen sektori sa almmolaš sektor, sv offentlig sektor
julkistaa vrt. julkaista sa almmustuhttit, sv offentliggöra, no offentliggjøre
julkistalous sa almmolaš ekonomiija, sv offentlig ekonomi
julkisuus sa almmusvuohta, sv offentlighet –en, no offentlighet -en
julkisuusperiaate sa almmusvuođavuođđojurdda, almmusvuođaprinsihppa, sv offentlighetsprincip -en, publicitetsprincip –en,
no offentlighetsprinsipp -et
julkisuusvaikutus rekisteriöinnin sa almmusvuođaváikkuhus, sv (en) offentlighetsverkan (=), (en) publicitetsverkan (=)
julkisyhteisö sa almmosorganisašuvdna, almmolaš searvvuš, sv offentlig samfund, no offentlig samfunn
julkisyhteisötakaus sa dáhkádus, man almmosorganisašuvdna lea addán, dáhkádus man almmolaš searvvuš lea addán,
sv borgen ingången av offentligt samfund
jumalanpilkka sa ipmilbilku, sv hädelse av Gud
juokseva velkakirja ks. juokseva velkakirja sa johtti vealgegirji, dábálaš vealgegirji, sv löpande skuldrebrev, enkelt
skuldrebrev,
no omsetningsgjeldsbrev -et
juridiikka vrt. oikeustiede sa juridihkka, sv juridik –en, no jus -en
juridinen vrt. oiekustieteellinen sa juridihkalaš, sv juridisk, no juridisk
juridinen henkilö... ks. oikeushenkilö
juristi vrt. asianajaja, lakimies, lainoppinut sa jurista, láhkačeahppi, sv jurist –en, no jurist -en
juttulista, juttuluettelo sa (digge)áššelistu, sv uppropslist/a -an (för rättegångsdag), mållängd –en
jyvitys sa eanaárvvoštallan, eanaluohkkájuohkin, sv gradering -en
jyvittää sa juohkit eatnamiid luohkáide, árvvoštallat eatnamiid, sv gradera
jyväluku sa eanaárvvoštallanlohku, sv gradtal -et
jäljennös vrt. liite sa mielddus, kopiija, sv avskrift -en, kopi/a –an, no kopi -en, vedlegg -et, tillegg -et
jäljentää sa kopijastit, sv kopiera, no kopiere
jälkeläinen sa maŋisboahtti, sv avkomling -en, efterträdare –n, no etterkommer -en
jälkikanto sa maŋŋáguoddin, maŋŋábearran, sv efteruppbörd -en
jälkikantoaika sa maŋŋáguoddináigi, maŋŋábearranáigi, sv efteruppbördstid -en
jälkipanttaus sa maŋŋápánten, sv efterpantsättning -en
jälkisiirto sa maŋŋásirdin, sv efterendossament
jälkisäädös sa testamentá, sv förordnande för dödsfalls skull, testamentarisk förordnande, testamente –t, no testament -et
jälkitakaaja sa maŋŋádáhkideaddji, sv den som ingått efterborgen
jälkitakaus sa maŋŋádáhkádus, sv (en) efterborgen (=)
jälkiteko vrt. valmisteteko sa maŋŋádahku, sv brottet åtföljande fullgörelsehandling, vara särskilt straff ej följer
jälkivaatimus sa maŋŋágáibádus, sv efterkrav -et
jälkivaatimuslähetys sa maŋŋágáibádussáddehus, sv efterkravförsändelse -n
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jälkivahinko sa maŋŋávahát, sv fördröjd skada
jälkiveloitus sa maŋŋábearran, sv efterdebitering -en
jälkivero sa maŋŋávearru, sv kvarstående skatt, kvarskatt -en (Sve)
jälkiverotus sa maŋŋávearuhus, sv efterbeskattning -en (Fin), eftertaxering -en (Sve), no etterbeskatning -en
jälleenhankinta-arvo sa ođđasitskáhpponárvu, ođđasitháhkanárvu, sv återanskaffningsvärde –t, no gjenskafelsesverdi -en
jälleenhankintavaraus sa ođđasitskáhpponvárren, ođđasitháhkanvárren
jälleenmyynti sa ođđasitvuovdin, sv återförsäljning -en
jälleenmyyntihinta sa ođđasitvuovdinhaddi, sv återförsäljningspris -et
jälleenvakuutus sa ođđasisoadju, sv återförsäkring –en, no reassuranse, gjenforsikring -en
jälleenvuokraus sa ođđasitláigon, ođđasisláigoheapmi, sv uthyrning i andra hand
järjestysmies sa ortnetfákta, ortnetdoalli, sv ordningsman -nen, ordningsvakt –en, no ordensvakt -en, ordensmann -en,
oppsynsmann -en
järjestysmääräys sa ortnetmearrádus, sv ordningsbestämmelse -n
järjestysohje sa ortnetráva, sv ordningsregel -n
järjestysrikos sa ortnetrihkus, sv politibrott -et, disciplinbrott –et, no dispilnærforseels/e -en
järjestyssääntö sa ortnetnjuolggadus, sv ordningsstadg/a –an, no politivedtekt -a/-en
järjestäytymiskokous sa ortniiduvvančoahkkin, sv konstituerande sammanträde, konstituerande möte, no konstituerende
møte
järjestäytymisvapaus vrt. kokoontumisvapaus, yhdistymisvapaus sa ortniiduvvanfriddjavuohta, sv organisationsfrihet –en,
no organisasjonsfrihet -en
järjestäytyä sa ortniiduvvat, sv konstituera sig, organisera sig, göra sig i ordning, no organisere seg
jäsen sa (miel)lahttu, sv medlem -en (Fin), ledamot –en, no medlem -met, representant -en
jäsenkirja sa (miel)lahttogirji, sv medlemsbok –en, no medlemsbok -a
jäsenkunta 1. jäsenenä oleva kunta sa (miel)lahttogielda, sv medlemskommun -en
jäsenkunta 2. yhdistyksen, puoleen, yhdistyksen ym. jäsenet sa (miel)lahttogoddi, sv medlemskår -en
jäsenmaksu sa (miel)lahttomáksu, sv medlemsavgift –en, no medlemskontingent -en
jäsenrekisteri sa (miel)lahttoregisttar, sv medlemsregis/ter -ret
jäsenyys sa (miel)lahttovuohta, sv medlemskap -et, ledamotskap –et, no medlemskap -et
jäsenäänestys sa (miel)lahttojienastus, (miel)lahttojienasteapmi, sv medlemsomrøstning -en
jäteasetus (*) sa bázahusláhkaásahus (Fin), sv avfallsförordning -en (Fin)
jäteasiain neuvottelukunta sa bázahusáššiid ráđđádallangoddi (Fin), sv delegationen för avfallsfrågor (Fin)
jätehuolto sa bázahusfuolahus, sv avfallshantering -en
jätehuoltomaksu sa bázahusfuolahusmáksu (Fin), sv avfallshanteringsavgift -en (Fin), renhållningsavgift –en (Sve)
jätehuoltorikkomus sa bázahusfuolahusrihkkumuš (Fin), sv avfallshanteringsförseelse -n (Fin)
jätehuoltorikos sa bázahusfuolahusrihkus (Fin), sv avfallshanteringsbrott -et (Fin)
jätelaki (*) sa bázahusláhka (Fin), sv avfallslag -en (Fin)
jätelupa (*) sa bázahuslohpi (Fin), sv avfallstillstånd -et (Fin)
jätemaksu sa bázahusmáksu (Fin), sv avfallsavgift -en (Fin)
jätesuunnitelma sa bázahusplána, sv avfallsplan -en
jätetiedosto sa bázahusregisttar, sv avfallsregis/ter -ret
jätevero sa bázahusvearru, sv avfallskatt -en
jätevesimaksu sa duolvačáhcemáksu, sv avloppsvattenavgift -en
jätteenhaltija sa bázahushálddašeaddji, sv avfallsinnehavare -n
jättöaika sa guođđináigi, sv inlämningstid -en
jättöpäivä sa guođđinbeaivi, sv inlämningsdag –en, no innleveringsdag -en
jättää asia päätettäväksi sa guođđit ášši mearridanláhkái, sv överlämna saken till avgörande
jättää juttu sillensä vrt. tutkimatta jättäminen, syytteen hylkääminen sa diktit ášši orrut, healbadit ášši, sv avskriva målet
jättää kanne tutkimatta sa guođđit áššečuoččáldahttima dutkatkeahttá, sv avvisa talan utan prövning, uppta inte
talan till prövning, lämna talan utan pröving
jättää lepäämään vrt. lykätä sa guođahit (ášši), sv lämna saken vilande
jättää syyttämättä vrt. jäättää tuomitsematta sa guođđit áššáskuhttitkeahttá, sv avstå från att väcka åtal
jäämistö sa báhcán opmodat, jápminbeassi, sv kvarlåtenskap -et, dödsbo –et, no etterlatenskaper (pl), dødsbo -et
jäämistöhallinto sa jápminbeasi hálddahus, sv dödsboförvaltning -en, kvarlåtenskapsförvaltning -en
jäämistön säästö sa jápminbeasi seastu, sv behållna kvarlåtenskapen
jäämistöoikeus oikeudenala sa jápminbeassevuoigatvuohta, sv kvarlåtenskapsrätt -en
jäämistöosuus sa jápminbeasseoassi, oassi jápminbeasis, sv andel i kvarlåtenskap
jäämistövero vrt. jäännösvero sa báhcán opmodaga vearru, sv kvarlåtenskapsskatt -en, dödsboskatt -en
jäämäluettelo sa bázalogahallan, sv restlängd -en
jäämämaksu sa bázamáksu, sv restavgift på skatt, restbelopp av avgift
jäännösarvo sa bázaárvu, sv restvärde –t, no restverdi -en
jäännöskauppahinta sa báhcán gávpehaddi, sv återstående köpeskilling
jäännösmäärä sa bázamearri, bázasubmi, sv återstående belopp
jäännösomaisuus sa bázaopmodat, sv återstående egendom
jäännösrangaistus sa bázaráŋggáštus, báhcán ráŋggáštus, sv reststraff -et, återstående straff
jäännössaaminen sa bázaoažžumuš, báhcán oažžumuš, sv återstående fordran, återstod -en
jäännössuoritus sa bázaprestašuvdna, sv återstående prestation
jäännösvelka sa bázavealgi, báhcán vealgi, sv återstående skuld
jäännösvero vrt. jäämistövero sa bázavearru, sv kvarskatt -en
jäävi ks. esteellinen, vrt. esteellinen sa easttalaš, inhabiila, sv jävig, no inhabil
jäävitön sa easttaheapme, habiila, sv ojävig, no habil, ugild
jääviys ks. estellisyys sa easttalašvuohta, inhabilitehta, sv jäv -et
jäävätä sa dahkat easttalažžan, sv göra jäv, framställa jäv (mot domare), anföra jäv
jäävääminen sa easttalažžan dahkan, sv framställande av jäv, anförande av jäv
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*K*
kaari vrt. kauppakaari, maakaari, perintökaari sa geavli, sv balk –en, no bolk -en
kaavake sa skovvi, sv formulär -et, blankett –en, no skjema -et
kaavatontti sa lávvaduktásadji, lávvadállosadji,sv planttomt -en
kaavio sa lávadat, plánadat, sv schema –t, no skjema -et
kaavoitus sa lávvaráhkadeapmi, plánaráhkadeapmi, sv planläggning -en
kaavoitusalue sa lávvaráhkadanguovlu, plánaguovlu, sv planläggningsområde -t
kaavoituskatsaus sa lávvageahčastat, lávvaráhkadangeahčastat,sv planläggningsöversikt -en
kahdellemyynti sa guoktásiivuovdin, sv tvesalu
kahdenkertainen kirjanpito sa duppal rehketdoallu, duppal ruhtadoallu, sv dubbel bokföring
kaivosasetus sa ruvkeláhkaásahus (Fin), sv gruvförordning -en (Fin),
kaivoskirja sa ruvkegirji, ruvkeáššebábir, sv utmålssedel -n
kaivoslainsäädäntö sa ruvkeláhkaaddin, ruvkeláhkamearrádusat (pl), ruvkeláhkaásaheapmi, sv gruvlagstiftning –en
kaivoslaki sa ruvkeláhka (Fin), sv gruvlag -en (Fin)
kaivoslautakunta sa ruvkelávdegoddi, sv gruvnämnd -en
kaivoslupa sa ruvkelohpi, sv gruvrätt -en
kaivosoikeus vrt. valtausoikeus sa ruvkevuoigatvuohta, sv gruvrätt -en, gruvegendom -en
kaivospiiri sa ruvkebiire, sv utmål –et
kaivospiirihakemus sa ruvkebiireohcamuš, sv (en) utmålsansökan (=)
aivospiirimaksu sa ruvkebiiremáksu, sv utmålsavgift -en
kaivospiiritoimitus sa ruvkebiiredoaimmahus, sv utmålsförrättning -en
kaivosrekisteri sa ruvkeregisttar, sv gruvregist/er -ret
kaivosrekisterinumero sa ruvkeregisttarnummir, sv gruvregisternum/mer -ret
kaksihintajärjestelmä sa guovttehaddevuogádat, guovttehaddesystema, sv tvåprissystem -et
kaksikamarijärjestelmä sa guovttekámmárvuogádat, guovttekámmársystema, sv tvåkammarsystem -et, bikameralt system
kaksikamarinen eduskunta sa guovttekámmárriikkabeivvit (pl), sv tvåkammarriksdag -en
kaksinnaiminen sa guvttiinnáitaleapmi (guoktásiinnáitaleapmi), sv tvegifte -t, bigami –n, no bigami -et
kaksipuolinen kahdenvälinen sa guovttebeallásaš, sv bilateral, no bilateral
kaksipuolinen sopimus sa guovttebeallásaš soahpamuš, guovttebeallásaš šiehtadus, sv ömsesidigt avtal
kaksoiskansalaisuus sa duppalriikavulošvuohta, sv dubbelt medborgarskap, no dobbelt statsborgerskap
kaksoiskappale sa duppalstuhkka, sv duplikat -et, dubblett -en, duplett -en, dubbelexemplar –et, no dublett -en
kaksoisluovutus vrt. kahdellemyynti sa duppalluohpadeapmi, guktiiluohpadeapmi, sv dubbelöverlåtels/e -en
kalastuksenhoitomaksu sa guolástandikšunmáksu, sv fiskevårdavgift -en
kalastuksenhoitoyhtymä sa guolástandikšunovttastupmi, sv fiskevårdssammanslutning -en
kalastuksenvalvoja sa guollefákta, sv fiskeövervakare -n
kalastusasetus sa guolástanláhkaásahus (Fin), sv förordning om fiske (Fin)
kalastusalue sa guolástanguovlu, guolástanviidodat, sv fiskeområde -t
kalastuskortti sa guolástangoarta, sv fiskekort –et, no fiskekort -et
kalastuskunta sa guolástangoddi, sv fiskelag -et (Fin), fiskevårdsförening -en (Sve)
kalastuslaki sa guollebivdoláhka, guolástanláhka, sv lag om fiske (Fin), lag om rätt till fiske (Sve)
kalastuslupa sa guolástanlohpi, sv tillstånd till fiske
kalastusoikeus sa guolástanvuoigatvuohta, sv fiskerätt -en, fiskerättighet –en, no fiskerett -en
kalastuspiiri sa guolástanbiire, guolástanbiras, sv fiskeridistrikt -et, fiskeområde –t, no fiskeridistrikt –et
kalastusraja sa guolástanrádji, sv fiskegräns -en
kalastusrikkomus sa guolástanrihkkumuš, sv fiskeförseelse –n, no fiskeforseels/e -en
kalastusrikos sa guolástanrihkus, sv fiskebrott –et, no fiskeforbrytels/e -en
kalastusvakuutusyhdistys sa guolástanoadjosearvi, sv fiskeriförsäkringsförening -en
kalastusvyöhyke vrt. aava meri, aluemeri, lisävyöhyke, talousvyöhyke sa guolástanavádat, sv fiskezon -en
kalleusluokitus sa divrrasvuođaluohkkáijuohku, sv dyrortsklassificering -en (Fin), dyrortsgruppering -en (Sve)
kalliinpaikanlisä sa divrrasguovllulassi, sv dyrortstillägg -et, ortstillägg –et, no stedstillegg -et
kalusto (irtain) sa gálvvut (pl), sv inventarier (pl)
kalusto (kiinteä) sa fásta gálvvut, sv innanrede (fast innanrede)
kamreeri sa kamrera, sv kamrer –n, no regnskapssjef -en
kanavointisääntö vrt. isännänvastuu, vahingonkorvaus sa kanaliserennjuolggadus, sv kanalisering av ansvar
kannattajajäsen sa doarjja(miel)lahttu, sv stödande medlem
kannattava sa gánnihahtti, gánnáhahtti, sv lönsam, no lønnsom
kannattavuus sa gánnáhanmuddu, sv räntabilitet -en, lönsamhet -en
kannattavuuslaskelma sa gánnáhanmudduárvvoštallan, sv lönsamhetskalkyl -en
kannatusyhdistys sa doarjjaovttastus, doarjjasearvi, sv garantiförening -en
kanne vrt. valitus, kantelu, syyte, ilmianto sa áššečuoččáldahttin, sv (en) talan (=), käromål –et, no søksmål -et, kjæremål et, klagemål -et
kanneaika sa áššečuoččáldahttima áigi, sv tid för väckande av talan, tid för talans väckande
kannekelpoinen sa man sáhttá čuoččáldahttit, sv som kan göras gällande genom talan, exigibel, indrivbar (fordran)
kannekelpoisuus sa áššečuoččáldahttindohkálašvuohta, sv exigibilitet -en, indrivbarhet -en
kannekelvoton sa man ii sáhte čuoččáldahttit, sv inexigibel, icke indrivbar
kannekirjelmä sa áššečuoččáldahttinčála, sv inlag/a -en, skriftligt käromål, no prosesskrift
kannella sa guoddalit, sv klaga, no anklage
kannemuoto sa áššečuoččáldahttima hápmi, sv form för talan
kanneoikeus sa vuoigatvuohta čuoččáldahttit ášši, sv rätt till talan, talerätt -en
kanneperuste, kanteen peruste sa áššečuoččáldahttima vuođđu, áššečuoččáldahttima ágga, sv grund för talan, talans grund
kanneseikasto sa áššit, mat leat čuoččáldahttima vuođđun, sv sammanfattningen av omständigheter som utgör talans grund
kanneteitse sa áššečuoččáldahttima bokte, sv medelst talan, genom talan
kannevaatimus sa áššečuoččáldahttima gáibádus, gáibádus, man áššečuoččálduhtti buktá ovdan (?), sv yrkande i kärandes
talan, petitum
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kannevalta sa áššečuoččáldahttinvuoigatvuohta, sv talerätt -en (rätt till talan)
kanneviskaali (Fin, HO) sa advokáhtaviskála (Fin, HR), sv advokatfiskal -en (Fin, HR)
kanneviskaalinvirasto sa advokáhtaviskála virgedoaimmahat, advokáhtaviskála doaimmahat, sv advokatfiskalsämbete -t
kansainvälinen kauppakamari sa riikkaidgaskasaš gávpekámmár, sv internationell handelskammare
kansainvälinen merioikeus, law of the sea sa riikkaidgaskasaš mearravuoigatvuohta, sv havsrätt –en, no havrett -en
kansainvälinen oikeus, international law vrt. merioikeus, maritime law, jolla tarkoitetaan valtionsisäistä merioikeutta
sa álbmotvuoigatvuohta, gaskariikkalaš vuoigatvuohta, riikkaidgaskasaš
vuoigatvuohta, álbmogiidgaskasaš vuoigatvuohta, sv folkrätt -en, internationell rätt, no folkerett -en
kansainvälinen tuomioistuin, International Court of Justice ICJ sa álbmogiidgaskasaš duopmostuollu, riikkaidgaskasaš
duopmostuollu, sv internationella domstolen
kansainvälinen yksityisoikeus ks. kollisio-oikeus sa riikkaidgaskasaš priváhtavuoigatvuohta, kollišuvdnavuoigatvuohta, sv
internationell privaträtt, kollisionsrätt -en
kansainvälisen kauppakamarin Suomen osasto sa riikkaidgaskasaš gávpekámmára Suoma ossodat, sv
Internationella Handelskammarens avdelning i Finland
kansainvälisoikeudellinen sa álbmotvuoigatvuođalaš, sv folkrättslig, internationellrättslig, no folkerettslig
kansalainen sa riikkavuloš, sv medborgare –n, no statsborger -en
kansalaiskunto (koeteltu kansalaiskunto) sa riikkavuloššiehku, sv medborgerlig dygd (beprövad medborgerlig dygd)
kansalaisluottamus (*) sa riikkavulošluohttámuš, sv medborgerligt förtroende (åtnjuta medborgerligt förtroende)
kansalaisoikeus sa siviilavuoigatvuohta, riikkavulošvuoigatvuohta, sv medborgarrätt -en, medborgerlig rättighet, no
borgerrett -en, statsborgerlig rettighet, statsborgerrett -en
kansalaisuudeton sa riikkavulošvuođaheapmi, riikkavuloškeahtes, sv statslös
kansalaisuudettomuus sa riikkavulošvuođahisvuohta, riikkavuloškeahtesvuohta, sv statslöshet -en, avsaknad av
medborgarskap
kansalaisuus vrt. kansallisuus sa riikkavulošvuohta, sv medborgarskap –et, no statsborgerskap -et
kansalaisuusperiaate sa riikkavulošvuođaprinsihppa, sv nationalitetsprincip -en, medborgarskapsprincip -en
kansalaisvelvollisuus sa riikkavulošgeatnegasvuohta, sv mdborgerlig plikt, medborgerlig skyldighet
kansalliskieli sa riikkagiella, sv nationalspråk –et, no nasjonalspråk -et
kansallisuus vrt. kansalaisuus sa čearddalašvuohta, sv nationalitet –en, no nasjonalitet -en
kansallisuustodistus sa čearddalašvuođaduođaštus, sv nationalitetsbevis –et
kansallisvaltio sa nášunalstáhta, sv nationalstat –en
kansanedustaja sa riikkabeailahttu, álbmotovddasteaddji, sv riksdagsman –nen, no stortingsrepresentant -en,
folkerepresentant -en (i Finland og Sverige)
kansanedustajaehdokas sa ovddasteaddjievttohas, riikkabeaievttohas, sv riksdagsmannakandidat -en, riksdagskandidat -en
kansanedustajain vaali sa riikkabeiveválga, sv riksdagsmannaval -et, val av riksdagsmän
kansanedustus sa álbmotovddastus, sv folkerepresentation -en
kansanedustuslaitos sa álbmotválljen orgána, sv folkrepresentation -en (såsom statlig institution), no nasjonalforsamling –
en, folkerepresentasjon -en, folkevalgte organer
kansaneläke sa álbmotealáhat, sv folkpension –en,no folkepensjon -en, folketrygd -a/-en
kansaneläkeasetus sa álbmotealáhatláhkaásahus (Fin), sv folkpensionsförordning -en (Fin)
kansaneläkelaitoksen piiritoimisto sa álbmotealáhtalágádusa biiredoaimmahat (Fin), sv folkpensionanstaltens
kretsbyrå (Fin)
kansaneläkelaitoksen valtuutetut sa álbmotealáhatlágádusa váljaolbmot (pl, Fin), sv folkpensionanstaltens fullmäktige
(pl, Fin)
kansaneläkelaitos sa Álbmotealáhatlágádus (Fin), Álbmotealáhatásahus (Fin), sv Folkpensionsanstalten (Fin)
kansaneläkelaki sa álbmotealáhatláhka, sv folkpensionslag –en, no folkepensjonslov -en
kansaneläkemaksu sa álbmotealáhatmáksu (Fin), sv folkpensionsavgift -en (Fin), no folkepensjonsavgift -en
kansaneläkevakuutusmaksu sa álbmotealáhatdáhkádusmáksu (Fin), sv folkpensionsförsäkringspremie -n (Fin)
kansanäänestys sa álbmotjienasteapmi, sv folkomröstning -en, referendum, no folkeavstemning -en
kanslia sa kansliija, sv kansli -(e)t, no kanselli -et, embetskontur -et
kansliahenkilökunta, kansliahenkilöstö sa kansliijabargoveahka, kansliijabargit (pl), sv kanslipersonal -en,
kontorspersonal -en, expeditionspersonal -en
kanslianotaari sa kansliijanotára, sv kanslinotarie -n
kanslianeuvos sa kansliijaráđđi, sv kansliråd -et
kansliapäällikkö sa kansliijahoavda (Fin), sv kanslichef -en (Fin), no kontorsjef -en
kanslisti sa kanslista, doaimmahatbargi, sv kanslist –en, no kontorassistent -en
kanssaholhooja (*)...ks. yhteisholhooja
kanssavelallinen vrt. yhteisvelallinen sa mielvelggolaš, velggolašguoibmi, sv medgäldenär -en
kantaa vrt. kannella, syyttää, nostaa syyte, valittaa sa čuoččáldahttit ášši, sv bära
kantahenkilökunta sa fásta bargoveahka, sv stampersonal -en
kantaja vrt. vastaaja, syytetty sa áššečuoččuheaddji (riektegeavvamis), sv kärande -n (i rättegång), no saksøker -en (i
rettergang)
kantajakelpoisuus sa dohkálašvuohta leat áššečuoččuheaddjin, sv behörighet att vara kärande, aktiv partsbehörighet
kantamisperuste sa bearranágga, bearranvuođđu, sv grund för uppbärande (grunden för avgiftens uppbärande)
kantatie sa máttageaidnu, sv stamväg -en
kantakiinteistö vrt. emäkiinteistö, lohkotila sa máttagiddodat, vuođđogiddodat, sv stamfastighet -en
kantatila vrt. emäkiinteistö, lohkotila sa vuođđodállu, vuođđogiddodat, máttadállu, sv stamlägenhet -en
kanteenalainen sa váidagavuloš, váidagis oaivvilduvvon, sv åtalad, påtalad, i käromålet avsedd
kanteen kehittäminen sa áššečuoččáldahttima ovddideapmi, sv utvecklande av talan, substantiering av talan
kanteen laajentaminen sa áššečuoččáldahttima viiddideapmi, sv utvidgande av talan
kanteenmukainen sa áššečuoččáldahttima čuovvu, sv som motsvarar käromålet
kanteenmuutos sa áššečuoččáldahttima rievdadeapmi, sv ändring av talan
kantelija vrt. ilmiantaja, kantaja, valittaja, syyttäjä sa guoddaleaddji, sv klagande -n
kantelu vrt. kanne, ilmianto, syyte, valitus sa guoddalus, guoddaleapmi, sv (en) klagan (=),no kjæremål -et, anke, klagemål
-et
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kanteluperuste vrt. valitusperuste sa guoddalusa ágga, sv grund för klagan
kanteluviranomainen vrt. valitusviranomainen sa eiseváldi, geasa guoddalus dahkkojuvvo, guoddalaneiseváldi, sv instans
hos vilken klagomål anförs, myndighet hos vilken klagomål anförs (förvaltningsorgan), no ankeinstans -en
kantoaika veron ym. maksun sa bearranáigi, sv uppbördstid -en
kantokyky sa guoddinnákca, sv bärkraft –en, no bærekraft -en
kantokykyluokitus sa guoddinnákcaluohkkáijuohku, guoddinnákcaklassifiseren, sv bärkraftsklassificering -en
kappalehinta sa stuhkahaddi, sv styckepris -et
kappalejako sa juohkin bihtáide, sv styckeindelning -en, indelnign i stycken
karkaaminen sa báhtareapmi, sv rymning -en, rymmande -t, flykt -en, (milit.) desertering –en, o flukt -en
karkottaa sa ádjit, ravget, vuodjelit, sv förjaga, fördriva, utvisa ur landet, no utvise
karkottaminen, karkotus sa ádjin, ravgen, vuodjeleapmi (eret riikkas), sv utvisande -t (ur landet), utvisning -en,
deportering -en, deportation -en, landsförvisning -en, förvisning -en
karkotusmääräys sa ádjinmearrádus, sv utvisningsorder -n, deportationsorder -n
kartelli sa kartella, sv kartell -en
kartoitus sa kárten, gárten,sv kartläggning -en
kaskovakuutus vrt. hirvivahinkovakuutus, liikennevakuutus sa kaskooadju (Fin), sv kaskoförsäkring -en (Fin)
kassaatio sa kassašuvdna, sv undanröjande -t, kassation
kasvattilapsi vrt. adoptiolapsi, ottolapsi sa biebmohaš, biebmománná, sv fosterbarn -et
kasvinsuojelulaki sa šattuidsuodjalanláhka (Fin), šattuidgáhttenláhka (Fin), sv lag om växtskydd (Fin)
kate sa gokču, sv täckning –en, no dekning -en
katesuhde sa gokčugaskavuohta, sv täckningsförhållande -t
katevaraus sa gokčuvárren, sv täckningsförbehåll -et
katkeamaton siirtosarja ks. siirtosarja sa oktilis sirdinráidu, sv oavbruten följd av indossament
katoamisilmoitus sa almmuhus láhppoma birra, sv anmälan om förkommen (handling od), anmälan om försvinnande
katumusaika sa gáhtanáigi, gáhtamušáigi, sv ångertid -en (vid postförsäljning)
katsastaa sa geahččat, vákšot, sv besiktiga, no besiktige
katsastusviranomainen vrt. autokatsastus sa geahčahuseiseváldi, vákšoneiseváldi, sv bilsakkyndig
katselmus sa geahčalmas, geahčahus, sv syn -en
katselmuskohde sa geahčalmasčuozáhat, -objeakta, sv syneobjekt et
katselmuskustannus sa geahčalmasgollu, sv kostnad för syn, synkostnad -en
katselmuspöytäkirja sa geahčalmasbeavdegirji, sv syneprotokoll -et
katselmustoimitus sa geahčalmasdoaimmahus, sv syneförrättning -en
katteeton sa mas ii leat gokču, sv utan täckning
kaukomyynti sa gáiddusvuovdin, sv distansförsäljning -en
kaupanpurku sa gávppi burgin, sv hävande, hävning av köp
kaupanpurkukanne sa áššečuoččáldahttin gávppi burgima várás, sv talan om hävande av köp, (en) hävningstalan (=)
kaupantekotilaisuus sa gávpedilálašvuohta, sv tillfälle då köp avslutas, köptillfälle –t
kaupanvahvistaja... ks. julkinen kaupanvahvistaja
kaupanvastuu sa gávppašanvástu, sv hemul –n, no hjemmel
kaupanvastuuehto sa eaktu gávppašanvásttu birra, sv förbehåll om skyldighet att stånda hemul
kauppaedustaja sa ovddasteaddji, sv representant -en, handelsresande, no handelsrepresentant -en, selger -en
kauppahinta sa gávpehaddi, sv pris -et, köpeskilling -en, köpesumma –n, no pris -en
kauppahintasaaminen sa gávpehaddeoažžumuš, sv (en) köpeskillingsfordran (=)
kauppahintavelka sa gávpehaddevealgi, sv köpeskillingsgäld -en, ogulden köpeskilling
kauppahuone sa gávpeviessu, sv handelshus -et
kauppa- ja teollisuusministeriö, KTM (Fin) sa gávpe- ja industriijaministeriija GIM (Fin), gávpe- ja
industriijadepartemeanta (Fin), sv handels- och industriministeri/um -et, HIM (Fin)
kauppakaari vrt. perintökaari, maakaari, kauppakaari, rikoskaaari sa gávpegeavli, sv handels balk, handelsbalk –en, no
kjøpslov -en
kauppakamari sa gávpekámmár, sv handelskam/mare -maren
kauppakirja sa gávpegirji, sv köpebrev –et, no kjøpekontrakt -en, skjøte
kauppakumppani sa gávpeguoibmi, gávpeverdde, sv handelspartner -en
kauppala sa gávpegielda, sv köping -en
kauppalaki sa gávpeláhka, sv köplag –en, no kjøpslov -en
kauppaoikeudellinen sa gávpevuoigatvuođalaš, sv handelsrättslig
kauppaoikeus oikeuden ala, vrt. esineoikeus, velvoiteoikeus sa gávpevuoigatvuohta, sv handelsrätt -en
kaupparekisteri sa gávperegisttar, sv handelsregist/er -ret
kaupparekisterinumero sa gávperegisttarnummir, sv handelsregisternum/mer -ret
kaupparekisteri-ilmoitus sa almmuheapmi gávperegisttarii, sv anmälan till handelsregistret
kaupparekisteriote sa gávperegisttarválddus, sv handelsregisterutdrag -et
kauppasopimus sa gávpesoahpamuš, gávpešiehtadus, sv köpekontrakt –et, no kjøpekontrakt -en
kauppatapa vrt. kauppiastapa sa gávpevuohki, gávpedáhpi, sv handelsbruk -et, handelssed -en, kutym -en, usans -en,
överensstämmande med handelsbruk, överensstämmande med handelsusans, överensstämmande med handelskutym
kauppayhtiö...ks. avoin yhtiö
kauppias sa gávpeolmmái, gávpealmmái, gávpejas, sv köpman –nen, no kjøpmann -en
kauppiastapa vrt. kauppiastapa sa gávpeolmmáivuohki, gávpeolmmáivierru, gávpejasvuohki, gávpejasvierru, sv
köpmannased -en
kaupunginjohtaja sa gávpothoavda, sv stadsdirektör -en
kaupunginkamreeri sa gávpotkamrera, sv stadskamrer -en
kaupunginkanslia sa gávpotkansliija, sv stadskansli -et
kaupunginlaki, kaupunkilaki (*) sa gávpotláhka, sv stadslag -en
kaupunginvaltuusto sa gávpotstivra, gávpoga váldostivra, sv stadsfullmäktige (pl), no bystyr/e -et
kaupunginvaltuutettu sa gávpotstivrra (miel)lahttu, gávpoga váldostivrra (miel)lahttu, sv stadsfullmäktig
kaupunginviskaali sa gávpotfiskála, sv stadsfiskal -en (Fin), no påtalemyndighet i bykommune
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kaupunginvouti sa gávpotváldi, gávpotfáldi, sv stadsfogd/e -en (Fin), kronofogde i stadskommun, no namnsmann -en
kaupunki sa gávpot, sv stad -en, stadskommun –en, no bykommun/e -en
kaupunkikiinteistö sa gávpotgiddodat, sv stadsfastighet -en
kausaalisuus, kausaliteetti sa kausalitehta, sv kausalitet -en
kausityö sa áigodatbargu, sv säsongarbete -t
kauttakulku sa čađajohtin, sv genomgång -en, genomfart -en, transito
kauttakulkulupa sa čađajohtinlohpi, sv transiteringstillstånd -et
kauttakulkumaksu sa čađajohtinmáksu, sv transitoavgift -en, transiteringsavgift -en
kauttakulkuoikeus sa čađajohtinvuoigatvuohta, sv transitorätt -en
kauttakulkusopimus sa čađajohtinsoahpamuš, čađajohtinšiehtadus, sv transiteringsavtal -et
kauttakulkutavara sa čađajohtindávvir, čađajohtingálvu, čađajohtindiŋga, sv transitogods -et
kauttakulkuviisumi sa čađajohtinvisum, sv genomresevisum
kavallus vrt. petos, varkaus sa gávildeapmi, sv förskingring -en, försnilling –en, no bedrageri -et, underslag -et
kavallusrikos sa gávildanrihkus, sv försnillningsbrott -et
kavaltaa sa gávildit, njihtat, sv förråda, försnilla, no snyte
kehottaa sa ávžžuhit, sv anmoda, no oppfordre
kehotus vrt. huomautus, muistutus sa ávžžuhus, sv uppmaning –en, no oppfordring -a/-en
keksijänoikeus sa hutkivuoigatvuohta, sv uppfinnarrätt -en
keksijänpalkkio sa hutkibálká, sv uppfinnararvode -t
keksintölautakunta sa hutkkuslávdegoddi, sv uppfinningsnämnd -en
kelpoisuus sa dohkálašvuohta, gelbbolašvuohta, sv behörighet -en, duglighet -en, kompetens -en, lämplighet –en, no
dyktighet -en, kompetans/e -en, kvalifikasjon
kelpoisuusaika sa dohkálašvuođaáigi, gelbbolašvuođaáigi, sv giltighetstid -en
kelpoisuusehto sa dohkálašvuođaeaktu, gelbbolašvuođaeaktu, sv behörighetsvillkor -et, kompetensvillkor -et
kelpoisuusvaatimus sa dohkálašvuođagáibádus, gelbbolašvuođagáibádus, sv behörighetskrav -et, krav på behörighet,
kompetensfordring -en, kompetenskrav -et
kelpuutuslauseke sa dohkkehancealkka, -klausula, sv legitimationsklausul -en
kertakaikkinen sa ovttaháválaš, sv engångs-, (ersättning) i ett för allt
kertakorvaus sa ovttaháválaš buhtadus, sv engångsersättning –en, no engangserstatning -en
kertaluotto sa ovttaháválaš loatna, sv engångskredit -en
kertamaksu sa ovttaháválaš máksu, sv engångsutbetalning -en
kertamaksullinen vakuutus sa oadju mas lea ovttaháválaš máksu, sv engångspremieförsäkring -en, försäkring med
engångspremie
kertamaksullinen eläke sa ovttaháválaš ealáhat, sv pension med engångspremie
kertapoisto verotuksessa sa ovttaháválaš eretsihkkun, sv engångsavskrivning -en
kertasuoritus sa ovttaháválaš prestašuvdna, sv engångsprestation -en
kertausharjoitus sa geardunhárjehallan, sv repetitionsövning –en, no repetisjonsøvels/e -en, rep-øvels/e – en
keskeyttämisuhka sa gaskkalduhttináitta, gaskkalduhttinuhkádus, sv hot om avbrytande, hot om avbrott
keskeyttämisvakuutus sa gaskkalduhttinoadju, sv avbrottsförsäkring –en, no avbruddsforsikring -en
keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö sa gaskasaš giddodatoasussearvi, sv ömsesidigt fastighetsaktiebolag
keskinäinen testamentti sa gaskasaš testamenta, sv inbördes testamente, no gjensidig testamente
keskinäinen vakuutusyhtiö sa gaskasaš dáhkádusfitnodatsearvi, sv ömsesidigt försäkringsbolag
keskitysperiaate vrt. adheesioperiaate sa čohkkenprinsihppa, čohkkenvuođđojurdda, sv koncentrationsprincip -en
keskushallinto sa guovddášhálddahus, sv centralförvaltning -en
keskuskauppakamari sa guovddášgávpekámmár, sv centralhandelskam/mare -maren
keskusliitto sa guovddášlihttu, sv centralförbund -et (Fin), riksförbund -et (Sve), no landsomfattende organisasjon
keskusrikospoliisi vrt. suojeluspoliisi sa guovddášrihkusboles (Fin), guovddáškriminálaboles (Fin), guovddáškriminálapolitiija
(Fin), sv centralkriminalpolis -en (Fin)
keskusvaalilautakunta sa guovddášválgalávdegoddi (Fin), sv centralvalnämnd -en (Fin)
keskusvankila sa guovddášfáŋgal, guovddášgiddagas, sv centralfängelse -t (Fin), riksanstalt -en (Sve)
keskusverolautakunta sa guovddášvearrolávdegoddi, sv centralskattenämnd -en
keskusvirasto sa guovddášvirgedoaimmahat, guovddášdoaimmahat, sv centralt ämbetsverk, central myndighet, ämbetsverk
–et, no direktorat -et
kestoaika sa bistináigi, sv giltighetstid –en
kestovelkasuhde sa bistevaš vealgegaskavuohta, sv fortlöpande skuldförhållande, fortlöpande gäldförhållande
kevytmielinen velallinen sa gehppesmielalaš velggolaš, sv lättsinnig gäldenär
kevytmielisyys sa gehppesmielalašvuohta, sv lättsinnighet -en, lättsinne -t
kielilainsäädäntö sa giellaláhkaaddin, giellaláhkamearrádusat (pl), giellaláhkaásaheapmi, sv språklagstiftning -en
kielilaki sa giellaláhka, sv språklag –en, no språklov -en
kielitaitovaatimus (virkamiehen) sa giellamáhtugáibádus, sv fordran angående språkkunskap (språkkunskap som fordras av
tjänsteman)
kiellonvastainen sa mii lea gildosa vuostá,sv förbudsstridig
kielto sa gielddus, sv förbud -et, veto, no forbud -et
kieltokanne vrt. ennallistamiskanne, hallintakanne sa áššečuoččáldahttin gildosa oažžuma várás, sv (en) förbudstalan (=),
negatorisk talan
kieltolaki (*) sa gielddusláhka, gieldinláhka, sv förbudslag -en
kieltotuomio vrt. kieltokanne sa gielddusduopmu, gieldinduopmu, sv förbudsdom -men
kieltäytyminen sa biehttalus, sv avsägelse, no nektels/e -en
kieltäytymisoikeus sa biehttalanvuoigatvuohta, sv rätt till betalningsvägran, innehållningsrätt -en, exekutionsrätt -en
kieltäytymisperuste sa biehttaleami ágga, biehttaleami vuođđu, sv grund för vägran
kieltää sa gieldit, sv bestrida, no forby
kiertokauppa vrt. kiertomyymäläkauppa sa johttigávppašeapmi, sv ambulerade handel –en, no dørsalg -et
kiertokirje sa johttičálus, johtučálus, sv cirkulär -et
kiertomyymäläkauppa vrt. kiertokauppa sa johttibuvdagávppašeapmi, sv ambulerade butikshandel -en
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kihlakumppani sa lohpádaddanguoibmi, sv fästmö -n / fästman -nen
kihlakunnankäräjät (*) sa gihligottegearregat, sv härädsting -et
kihlakunnanlautakunta (*) sa gihligottelávdegoddi, sv härädsnämnd -en
kihlakunnanneuvos (*) sa gihligotteráđđi, sv häradsråd -et
kihlakunnanoikeus (*) sa gihligotteriekti, gielddariekti, sv häradsrätt –en, no herredsrett -en
kihlakunnansyyttäjä vrt. nimismies, valtakunnansyyttäjä, valtionsyyttäjä, piirisyyttäjä, yleinen syyttäjä sa gihligottesivahalli,
gihligottealaguoddi, gihligotteáššáskuhtti, sv häradsåklagare -n
kihlakunnantuomari (*) sa gihligotteduopmár, sv härädshövding -en, häradsdomare –n, no herredsrettsdommer –
en, byrettsdommer -en
kihlakunnanvirasto sa gihligottedoaimmahat
kihlakunnanvouti sa gihligottesundi, sv häradsfogd/e -en
kihlakunta sa gihligoddi, sv härad –et, no sorenskriveri -et (Nor)
kihlaus sa gihládus, sv förlovning -en, trolovning –en, no forlovels/e -en
kiinnekirja sa giddengirji, giddenáššebábir, sv fastebrev -et
kiinnelaina sa giddenloatna, sv inteckningslån -et
kiinniottaminen vrt. pidättäminen, vangitseminen sa gittaváldin, sv gripande -t
kiinnitetty velkakirja sa giddejuvvon vealgegirji, sv intecknat skuldebrev
kiinnittämätön sa mii ii leat giddejuvvon, sv ointecknad, gravationsfri
kiinnityksenhakija sa giddehusohcci, giddehusa ohcci, sv inteckningssökande -n
kiinnityksenhaltija sa giddehushálddašeaddji, giddehusa hálddašeaddji, sv inteckningshavar/e -en
kiinnityksensaaja sa giddehusa oažžu, giddehusoažžu, sv som erhåller inteckning
kiinnityksetön (kiinteistö) sa (giddodat) giddemiid haga, sv ointecknad (fastighet)
kiinnitys vrt. aluskiinnitys, erityiskiinnitys, ilma-aluskiinnitys, irtaimistokiinnitys, kiinteistökiinnitys, metsäkiinnitys,
omistajakiinnitys, yhteiskiinnitys, yrityskiinnitys sa giddehus, sv inteckning –en, no heftels/e -en
kiinnitysasia sa giddehusášši, sv inteckningsärende -t
kiinnityshakemus sa giddehusohcamuš, sv (en) inteckningsansökan (=)
kiinnityskelpoinen sa giddehusdohkálaš, giddehusgelbbolaš, giddendohkálaš, giddengelbbolaš, sv inteckningsbar
kiinnityskelpoisuus sa giddehusdohkálašvuohta, giddehusgelbbolašvuohta, sv inteckningsbarhet -en
kiinnityskirja sa giddehusgirji, giddehusáššebábir, sv inteckningshandling -en
kiinnityslaina sa giddehusloatna, sv inteckningslån -et
kiinnitysluotto sa giddehuskredihta, giddehusloatna, sv inteckningskredit -en
kiinnitysluottolaitos sa giddehuskredihtaásahus, sv hypoteksinrättning -en
kiinnitysmenettely sa giddehusmeannudeapmi, sv inteckningsförfarande -t
kiinnityspankki sa giddehusbáŋku, sv hypoteksbank -en
kiinnitysoikeus sa giddehusvuoigatvuohta, giddenvuoigatvuohta, sv inteckningsrätt -en
kiinnityspöytäkirja sa giddehusbeavdegirji, sv inteckningsprotokoll -et
kiinnitysrekisteri sa giddehusregisttar, sv inteckningsregist/er -ret (Fin), inskrivningsregist/er -ret
kiinnityssuostumus sa giddehussii miehtan, sv samtycke till inteckning
kiinnitystodistus (Fin) sa giddehusduođaštus (Fin), sv inteckningsbevis -et (Fin)
kiinnitysvelka sa giddehusvealgi, sv intecknad skuld
kiinnitysvelkoja sa giddehusvelgoheaddji, giddehusvealgu, sv inteckningsborgenär -en
kiinteistö sa giddodat, gittaopmodat, fásta opmodat, sv fastighet –en, no fast eiendom, gård og grunn, grunneiendom -men,
hus og grunn
kiinteistöeläke sa giddodatealáhat, sv sytning -en (Fin), födoråd –et, no føderåd -a/-en, kår -et
kiinteistöhuutokauppa sa giddodatčuorvvasgávpi, giddodatbidjet, fásta opmodaga-, sv fastighetsauktion -en
kiinteistöhypoteekki sa giddodathipotehka, sv fastighetshypotek -et
kiinteistöjaotus sa giddodatjuohku, giddodatjuohkáseapmi, sv fastighetsindelning -en
kiinteistöjärjestely sa giddodatordnestallan, sv fastighetsreglering -en (ombilding av bestående fastighet)
kiinteistökauppa sa giddodatgávpi, sv fastighetsköp -et, fastighetshandel -n
kiinteistökiinnitys vrt. irtaimistokiinnitys sa giddehus fásta opmodahkii, giddodatgiddehus, sv fastighetsinteckning -en
kiinteistökirja sa giddodatgirji, sv fastighetsbok –en, no skjøte- og panteprotokoll
kiinteistölaina sa giddodatloatna, giddehusloatna, sv fastighetslån -et, inteckninslån -et
kiinteistölautakunta sa giddodatlávdegoddi, sv fastighetsnämnd -en
kiinteistöluettelo sa giddodatlogahallan, sv fastighetslängd -en, fastighetsförteckning -en
kiinteistöluotto sa giddodatkredihta, sv fastighetskredit –en, no pantelån -et
kiinteistöluottopankki, kiinteistöpankki sa giddodatkredihtabáŋku, hypotehkabáŋku, sv hypoteksbank -en
kiinteistöneuvos (Fin) sa giddodatráđđi (Fin), sv fastighetsråd -et (Fin)
kiinteistönhallinta sa giddodathálddašeapmi, fásta opmodaga hálddašeapmi, sv fastighetsbesittning -en
kiinteistönhaltija sa giddodathálddašeaddji, fásta opmodaga hálddašeaddji, sv fastighetsinnehavar/e -en
kiinteistönhankkimisoikeus sa giddodatskáhpponvuoigatvuohta, fásta opmodaga skáhpponvuoigatvuohta, sv rätt att
förvärva fast egendom
kiinteistönlahja, kiinteistölahja sa giddodatskeaŋka, gittaopmodatskeaŋka, sv fastighetsgåva -n
kiinteistönlunastus sa fásta opmodaga lotnun, giddodatlotnun, sv fastighetsutlösen
kiinteistönluovutus sa giddodatluohpaheapmi, sv fastighetsöverlåtelse -n
kiinteistönmuodostamislaki sa giddodathábmenláhka (Fin), sv fastighetbildningslag -en (Fin)
kiinteistönmuodostamisoikeus sa giddodathábmenvuoigatvuohta, sv fastighetsbildningsrätt -en
kiinteistönmuodostus sa giddodathábmen, sv fastighetsbildning -en
kiinteistönmääritys sa giddodatmeroštallan, sv fastighetsbestämning -en
kiinteistönomistaja sa giddodatoamasteaddji, giddodateaiggát, fásta opmodaga oamasteaddji, fásta opmodaga
eaiggát, sv fastighetsägare -n, fastighetsinnehavar/e –en, no grunneier -en, eiendomsbesitter -en
kiinteistönomistus sa giddodatoamastus, giddodateaiggáduššan, sv fastighetsinnehav -et
kiinteistönosa sa giddodatoassi, sv fastighetsdel -en
kiinteistönosakas sa giddodatosolaš, giddodatoasseoamásteaddji, sv samägare av fastighet
kiinteistönsaanto sa giddodatfidnen, gittaopmodatfidnen, sv fastighetsfång -et
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kiinteistönvälittäjä vrt. asunnonvälittäjä sa giddodatgaskkusteaddji, giddodatjođiheaddji, sv fastighetsmäklare -n,
fastighetsförmedlare –n, no eiendomsmegler -en
kiinteistönvälitys sa giddodatgaskkusteapmi, giddodatsirdin, sv fastighetsförmedling -en
kiinteistöosake sa giddodatoasus, giddodatossos, sv fastighetsaktie -n
kiinteistöosakeyhtiö vrt. asunto-osakeyhtiö, osakeyhtiö sa giddodatoasusfitnodatsearvi, sv fastighetsaktiebolag -et
kiinteistöosuus sa giddodatoassi, sv andel av fasta egendom
kiinteistöpantti sa giddodatpánta, sv fastighetspant -en
kiinteistöpanttioikeus sa giddodatpántavuoigatvuohta, pántavuoigatvuohta fásta opmodahkii, pántavuoigatvuohta eatnamii
(?), sv fastighetspanträtt -en, fastighetshypotek -et, panträtt i fast egendom
kiinteistörasite sa giddodatlosádus, sv fastighetsservitut -et, realservitut -et
kiinteistörekisteri sa giddodatregisttar, gittaopmodatregisttar, sv fastighetsregist/er –ret, no matrikkel (i by)
kiinteistörekisterilaki sa giddodatregisttarláhka (Fin), gittaopmodatregisttarláhka (Fin), sv fastighetsregisterlag -en (Fin)
kiinteistötulo sa giddodat(sisa)boahtu, sv inkomst av fastighet
kiinteistötuomari vrt. alioikeustuomari, hallintotuomari, herastuomari, käräjätuomari, maallikkotuomari, maaoikeustuomari,
päätuomari, rangaistusmääräystuomari, sotatuomari, tuomari, tutkintatuomari, vakuutustuomari, varatuomari,
vesioikeustuomari, veisylioikeustuomari, virkatuomari sa giddodatduopmár, sv fastighetsdomare -n (Fin), inskrivningsdomare
-n (Sve)
kiinteistövakuus sa giddodatsihkarvuohta, sv säkerhet i fast egendom
kiinteistövakuutus vrt. esinevakuutus sa giddodatoadju, sv fastighetsförsäkring -en
kiinteistövastike sa giddodatmáksu, sv vederlag i fastighet
kiinteistövero sa giddodatvearru, sv fastighetsskatt –en, no eiendomsskatt -en
kiinteistöverolaki sa giddodatvearroláhka (Fin), sv fastighetsskattelag -en (Fin)
kiinteistöverotus sa giddodatvearuhus, sv fastighetsbeskattning –en, no eiendomstaksering -en
kiinteistöyhtymä sa giddodatovttastupmi, sv fastighetssammanslutning -en
kiinteistöyksikkö sa giddodatovttadat, sv fastighetsenhet -en
kiinteäkorkoinen (laina) sa (loatna) mas lea fásta reantu, sv (ett lån) med fast ränta
kiintiö sa kvohta, dihtomearri, sv kvot -en, kontingent –en, no kvot/e -en
kiintiöjärjestelmä sa dihtomearrevuogádat, dihtomearresystema, sv kvotsystem -et, system med kvoter
kiintiöperiaate sa dihtomearreprinsihppa, sv kvotprincip -en
kiintiösopimus sa dihtomearresoahpamuš, dihtomearrešiehtadus, sv kvotavtal -et, kontingenteringsavtal -et
kiistanalainen sa riidduvuloš, sv omtivstad, debatterad, tvistig
kiistanalaisuus sa riidduvulošvuohta, sv tvistighet -en, stridighet -en
kiistäminen sa šiitin, sv bestridande -t
kiistää vrt. myöntää, tunnustaa sa šiitit, sv bestrida, tvista, strida, no benekte, nekte, imøtegå
kilometrikorvaus sa kilomehterbuhtadus, sv kilometerersättning -en (Fin), milersättning -en (Sve)
kilpailuasiamies sa gilvohallanáššeolmmoš, márkanastináššeolmmoš, sv konkurrensombudsman -nen (Fin),
näringsfrihetsombudsman -nen (Sve)
kilpailuneuvosto (Fin) sa márkanastinráđđi (Fin), gilvvohallanráđđi (Fin), sv konkurrensråd -et (Fin)
kilpailunrajoitus sa márkanastinráddjehus, gilvvohallanráddjehus, gilvvuráddjehus, sv konkurrensbegränsning -en
kilpailunrajoitusrekisteri sa gilvvuráddjehusregisttar, gilvvohallanráddjehusregisttar, márkanastinráddjehusregisttar
sv konkurrensbegränsningregis/ter -ret
kilpailuvirasto sa gilvodoaimmahat, gilvvohallandoaimmahat, sv konkurrensverket (Fin, Sve)
kipu ja särky vrt. vika ja haitta sa bávččas (Fin), sv sveda och värk (Fin)
kiristys sa vuortnuheapmi, sv utpressing –en, no utpressing -en
kiristää sa vuortnuhit, sv utpressa, pressa, avtvinga, utöva utpressing, no presse
kirjaaja sa girjejeaddji, registrerejeaddji, sv registrator –en, no registrator -en
kirjaaminen sa girjen, registreren, sv inskrivning –en, no tinglysing
kirjaamisasia sa girjenášši, registrerenášši, sv inskrivningsärende -t
kirjaamisjärjestelmä sa girjenvuogádat, registrerenvuogádat, girjensystema, registrerensystema, sv inskrivningssystem -et
kirjaamismaksu sa girjenmáksu, registrerenmáksu, sv inskrivningsavgift -en, registreringsavgift -en
kirjaamismenettely sa girjenmeannudeapmi, registrerenmeannudeapmi, sv inskrivningsförfarande -t
kirjaamispakko sa girjenbággu, registrerenbággu, sv inskrivnningstvång -et, inskrivningsskyldighet -en
kirjaamisperuste sa čálihanvuođđu, girjenvuođđu, sv grunden för registrering
kirjaamistoimenpide sa girjendoaibmabidju, registrerendoaibmabidju, sv inskrivningsåtgärd -en
kirjaamisvelvollisuus sa girjengeatnegasvuohta, registrerengeatnegasvuohta, sv inskrivningsskyldighet -en
kirjaamo sa registrerenkantuvra, registrerenkontuvra, girjenkantuvra, sv registratorskontor -et
kirjaanpano sa girjáibiddjan, sv anteckning -en
kirjaanvienti... ks. kirjaus
kirjanpidollinen sa rehketdoallo-, ruhtadoallo-, sv bokföringsmässig, bokföringskirjanpito sa rehketdoallu, ruhtadoallu, sv bokföring –en, no bokholderi -et
kirjanpitoarvo sa rehketdoalloárvu, ruhtadoalloárvu, sv bokföringsvärde –t
kirjanpitoerä sa rehketdoalloearri, ruhtadoalloearri, sv bokföringspost –en
kirjanpitojärjestelmä sa rehketdoallovuogádat, ruhtadoallovuogádat, rehketdoallosystema, ruhtadoallosystema, sv
bokföringssystem -et
kirjanpitokausi sa rehketdoallobadji, ruhtadoallobadji, sv bokföringsperiod -en
kirjanpitokirja sa rehketdoallogirji, ruhtadoallogirji, sv bokföringsbok -en
kirjanpitolaki sa rehketdoalloláhka (Fin), ruhtadoalloláhka (Fin), sv bokföringslag -en (Fin)
kirjanpitolautakunta sa rehketdoallolávdegoddi, ruhtadoallolávdegoddi, sv bokföringsnämnd -en
kirjanpitomerkintä sa rehketdoallomerken, ruhtadoallomerken, sv registrering i bokföringen
kirjanpitorikkomus sa rehketdoallorihkkumuš, ruhtadoallorihkkumuš, sv bokföringsförseelse -n
kirjanpitorikos sa rehketdoallorihkus, ruhtadoallorihkus, sv bokföringsbrott –et, no bokføringssvind/el -elen
kirjanpitotoimisto sa rehketdoallodoaimmahat, ruhtadoallodoaimmahat, sv bokföringsbyrå -n
kirjanpitovelvollinen sa rehketdoallogeatnegas, ruhtadoallogeatnegas, sv bokföringsskyldig
kirjanpitovelvollisuus sa rehketdoallogeatnegasvuohta, ruhtadoallogeatnegasvuohta, sv bokförings- skyldighet –en, no
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regnskapsplikt -en
kirjanpitovuosi sa rehketdoallojahki, ruhtadoallojahki, sv bokföringsår -et
kirjanpitäjä vrt. rahastonhoitaja sa rehketdoalli, sv bokförare -n, bokhållare –n, no bokholder -en
kirjata sa girjet, merket girjái, merket rehketdollui, merket beavdegirjái, sv bokföra, registera, uppteckna, anteckna,
protokollföra
kirjaukset ja tilinpäätös sa girjemat ja rehketdoalloloahpaheapmi (Fin), sv bokföringsposterna och bokslutet (Fin)
kirjaus sa girjen, girjáimerken, rehketdollui merken, sv bokföring -en, registrering -en, uppteckning -en,
kirjaussuunnitelma sa ruhtadoalloplána, rehketdoalloplána, registrerenplána, sv registreringsplan -en
kirjautumismaksu vrt. ilmoittautumismaksu sa registrerenmáksu, sv inskrivningsavgift -en
kirjeenvaihto sa reivelonohallan, korrespondánsa, sv korrespondens –en, no brevveksling -en, korrespondans/e -en
kirjesalaisuus sa reivečiegusvuohta, sv brevhemlighet –en, no brevhemmelighet -en
kirjoittautua sa čálihuvvat, sv anteckna sig, no innskrive seg, la seg innskrive
kirjoitusvirhe sa čállinfeaila, sv skrivfel -et
kirkkohallinto sa girkohálddahus, sv kyrkoförvaltning –en, no kirkeforvaltning -en
Kirkkohallitus vrt. kirkkovaltuusto, kirkolliskomitea sa Kirkoráđđehus (Fin), sv Kyrkostyrelsen (Fin)
kirkkoherra sa girkohearrá, sv kyrkoherd/e –en, no sokneprest -en (Nor)
kirkkoherranvirasto sa girkohearrádoaimmahat, girkohearrávirgedoaimmahat, sv kyrkoherdeämbete -t (Fin),
kyrkoherdekansli -(e)t pastorsämbete -t (Sve) pastorskansli -(e)t, no sokneprestekontor -et (Nor)
kirkkokaari (*) sa girkogeavli, sv kyrkobalk -en
kirkkokunta sa girkogoddi, sv kyrkosamfund -et
kirkkolaki sa girkoláhka, sv kyrkolag –en, no kirkelov -en
kirkkoneuvosto sa girkostivra, girkoráđđi, sv kyrkoråd –et, no menighetsråd -et, sokneråd -et
kirkko-oikeudellinen sa girkovuoigatvuođalaš, sv kyrkorättslig
kirkko-oikeus sa girkovuoigatvuohta, sv kyrkorätt –en, no kirkerett -en
kirkkopyhä sa girkobassi, sv helgdag –en, no helligdag -en, kirkelig helligdag
kirkkovaltuusto vrt. kirkkohallitus, kirkolliskomitea sa girkoráđđi, sv kyrkofullmäktige (pl), no menighetsråd -et
kirkkovaltuutettu sa girkoráđi (miel)lahttu, sv ledamot av kyrkofullmäktige
kirkollinen sa girkolaš, kirkolaš, sv kyrklig, no kirkelig
kirkolliskokous sa girkolaščoahkkin, girkočoahkkin, sv kyrkostämm/a -an, kyrkomöte –t, no bispedømmerådas fellesmøte,
kirkemøt/e -et
kirkolliskomitea vrt. kirkkohallitus, valtionverotus sa girkolaškomišuvdna, sv kyrkokommitte -n
kirkollisvaalit sa girkolašválggat, searvegoddeválggat, sv församlingsval -et
kirkollisvero sa girkolašvearru, sv kyrkoskatt -en (Fin), församlingsskatt -en
kirkonkirja sa girkogirji, sv kyrkbok –en, no kirkebok -a
kiskominen vrt. koronkiskonta, valtionverotus sa bahčin, sv ock/er -ret
klausuuli vrt. ehto sa klausula, eaktu, sv klausul –en, no klausul -en
koeaika, koetusaika sa geahččalanáigi, sv prövotid –en, no prøvetid -a/-en
kohde sa čuozáhat, objeakta, sv objekt -et, föremål –et, no gjenstad -en, objekt -et
kohdeapuraha sa prošeaktaveahkkeruhta, sv projektstipend/ium -et
kohdesuojelu sa čuozáhatsuodjaleapmi, čuozáhatgáhtten
kohdistamisperiaate sa čuožahanprinsihppa, sv allokeringsprincip -en
kohtuullinen vrt. kohtuuton sa govttolaš, sv rimlig, skälig, no rimelig
kohtuullistaminen sa govttolažžan dahkan, sv jämnkning -en
kohtuullisuusperiaate sa govttolašvuođaprinsihppa, govttolašvuođavuođđojurdda, sv skälighetsprincip –en,
no rimelighetsprinsipp -et
kohtuusharkinta vrt. tarveharkinta sa govttolašvuođavihkkehallan, govttolašvuođaárvvoštallan, govttolašvuođaguorahallan,
sv skälihetsprövning -en
kohtuusperuste sa govttolašvuođaágga, govttolašvuođavuođđu, govttolaš ágga, govttolaš vuođđu, sv skälig grund,
billighetsskäl -et
kohtuuton sa meariheapme, sv obillig
koiranomistaja sa beatnatoamasteaddji, sv hundägare –n, no hundeeier -en
koiravero sa beanavearru, sv hundskatt –en, no hundeavgift -en
kokemussääntö sa vásihusnjuolggadus, sv erfarenhetssats -en
kokonaistulo sa ollislaš (sisa)boahtu, sv totalinkomst -en, bruttoinkomst -en
kokoomateos vrt. elokuvateos, sävellysteos, teoskappale, yhteisteos sa čohkkenduodji, sv samlingsverk -et, sammelverk -et
kokoonpano sa čohkkehus, čoakkádus, čoahkku, sv sammansättning –en, no sammensetning -en
kokoontumiskielto sa čoahkkanangielddus, sv mötesförbud -et
kokoontumisvapaus vrt. järjestäytymisvapaus, yhdistymisvapaus sa čoahkkananfriddjavuohta, sv församlingsfrihet –en, no
forsamlingsfrihet -en
kokous sa čoahkkin, čoakkán, sv möte -t, sammanträde –t, no møt/e -et
kokousaika sa čoahkkináigi, sv mötestid -en
kokoushuone sa čoahkkinlatnja, sv sammanträdesrum -met, konferensrum -et
kokoushuoneisto sa čoahkkinlanjat (pl), čoahkkinlanjadat, čoahkkinlokála, sv möteslokal -en, samlingslokal –en, no
møtelokal/e -et
kokousilmoitus sa čoahkkinalmmuhus, almmuhus čoahkkima birra, sv annons om möte, anslag om möte, mötesanslag -et
kokouskutsu sa čoahkkinbovdehus, sv möteskallelse -n, kallelse till sammanträde, no møteinnkalling – en
kokouspaikka sa čoahkkinbáiki, sv samlingsställe -t, samlingsplats -en, mötesplats -en
kokouspäivä sa čoahkkinbeaivi, sv mötesdag -en
kokouspöytäkirja sa čoahkkinbeavdegirji, sv mötesprotokoll -et
kokoussali sa čoahkkinsále, sv mötessal -en, samlingssal -en
kokoustilaisuus sa čoahkkin, čoahkkindilálašvuohta, sv mötestillfälle -t, möte -t
kolleginen sa kollegalaš, sv kollegial
kollisio sa kollišuvdna, sv kollision -en
kollisionormi sa kollišuvdnanorbma, sv kollisionsnorm -en
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kollisio-oikeus... ks. kansainvälinen yksityisoikeus
kollisiosääntö sa kollišuvdnanjuolggadus, sv kollisionsregel -n
kolmas mies, tertius sa goalmmát olmmái (tertius), sv tredje man (tertius), no tredjemann -en (tertius)
kolttakylä sa nuorttasámi siida, sv skoltby -n
kolttalaki sa nuortalašláhka (Fin), sv skoltlag -en (Fin), no skoltelov -en, skoltesamelov -en
kolttasaamelainen 1. sa nuortalaš, sv skolt –en, no skoltesam/e -en
kolttasaamelainen 2. sa nuortasámi-, sv skoltsamisk, no skoltesamisk
komisario sa boleskomissára, sv kommissarie -n
komissaari (EU) sa komissára, sv kommissionär -en
komissio, komissiokauppa sa komišuvdna, komišuvdnagávpi, sv kommission -en, kommissionsaffär -en,
kommissionshandel –n, no kommisjon -en
komissionääri sa komišioneavra, sv kommissionär –en, no (handels)kommisjonær -en
komissiosopimus sa komišuvdnašiehtadus, komišuvdnasoahpamuš, sv kommissionsavtal -et
komitea sa komitea, sv kommitte –n, no komite -en
komiteanjäsen sa komitea(miel)lahttu, sv kommittemedlem -en
komiteanmietintö sa komiteasmiehttamuš, sv kommittebetänkande -t (Fin), utredningsbetänkande -t (Sve),
offentlig utredning (Sve), no offentlig utredning
komiteanmietintöjen julkaisusarja sa komiteasmiehtamušat, sv kommitteebetänkanden (publikationsserie) (Fin),
Statens Offentliga Utredningar, SOU (Sve), no Norges Offentlige Utredninger, NOU (Nor)
kommandiittisopimus ks. kommandiittiyhtiö sa kommandihtasoahpamuš, kommandihtašiehtadus, sv kommanditavtal –et,
no kommandittavtal/e -en
kommandiittiyhtiö vrt. avoin- eli kauppayhtiö, osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö, yhdistys sa
kommandihtafitnodatsearvi, sv kommanditbolag -et, KB, no kommandittselskap -et
kommanditääri vrt. äänetön yhtiömies sa kommanditeavra, jaskes searveolmmoš, sv kommandidär -en
konfiskaatio vrt. takavarikko sa dollen, konfiskašuvdna, massinčuovvumuš, sv konfiskation –en, no konfiskering -a/-en
konkludenttinen sa konkludentalaš, sv konkludent
konkurssi vrt. vararikko sa konkursa, reastaluvvan, sv konkurs –en, no konkurs -en
konkurssiasia sa konkursaášši, sv konkursärende -t
konkurssietuoikeus sa ovdavuoigatvuohta konkurssas, sv förmånsrätt i konkurs, konkursprivilegium -et
konkurssihakemus sa konkursaohcamuš, sv (en) konkursansökan (=)
konkurssihallinto sa konkursahálddahus, sv konkursförvaltning -en
konkurssihuutokauppa sa konkursačuorvvasgávpi, konkursabidjet, sv konkursauktion -en
konkurssiinasettamispäätös sa konkursamearrádussv konkursbeslut -et
konkurssikelpoinen sa konkursadohkálaš, konkursagelbbolaš, sv som äger konkurshabilitet
konkurssikelpoisuus sa konkursadohkálašvuohta, konkursagelbbolašvuohta, sv konkurshabilitet
konkurssikokous sa konkursačoahkkin, sv konkurssammanträde -t
konkurssikustannus sa konkursagoasttádus, konkursagollu, sv konkurskostnad -en
konkurssilainsäädäntö sa konkursaláhkaaddin, konkursaláhkamearrádusat (pl), konkursaláhkaásaheapmi,
sv konkurslagstiftning -en
konkurssilaki sa konkursaláhka, sv konkurslag –en, no konkurslov -en
konkurssimenettely sa konkursameannudeapmi, sv konkursförfarande -t
konkurssinalainen sa konkurssavuloš, sv som är i konkurstillstånd
konkurssintorjumisakordi sa konkursahehttenagoarda, sv ackord för avvärjande av konkurs
konkurssioikeudellinen sa konkursavuoigatvuođalaš, sv konkursrättslig, no konkursrettslig
konkurssioikeus sa konkursavuoigatvuohta, sv konkursrätt –en, no konkursrett -en
konkurssiperuste sa konkursaágga, konkursavuođđu, sv konkursgrund -en
konkurssipesä sa konkursabeassi, sv konkursbo -et, konkursmass/a -an
konkurssipesäluettelo sa konkursabeasselogahallan, sv konkursstat -en
konkurssipetos sa konkursabeahtus, konkursabehtolašvuohta, sv konkursbedrägeri -et, gäldenärsbedrägeri -et
konkurssiprosessi sa konkursaproseassa, sv konkursprocess –en, no konkursprosess -en
konkurssirikos vrt. velallisen rikos sa konkursarihkus,sv konkursbrott –et, no konkursforbrytels/e -en
konkurssisaatava, konkurssisaaminen sa konkursaoažžumuš, sv (en) konkursfordran (=)
konkurssisääntö sa konkursanjuolggadus, sv konkursstadga -n
konkurssitili sa konkursačilgehus, sv konkursredovisning -en
konkurssituomio sa konkursaduopmu, sv konkursdom –en, no konkursdom -men
konkurssituomioistuin sa konkursaduopmostuollu, sv konkursdomstol –en, no konkursdomstol -en
konkurssivalvonta vrt. määräpäivä sa reastaluvvangohcin, konkursagohcin, sv konkursbevakning -en
konkurssivelallinen sa konkursavelggolaš, sv konkursgäldenär –en, no konkursskyldner -en, konkursdebitor –en
konkurssivelallisen niskottelu sa konkursavelggolačča gážžáruššan (Fin), sv konkursgäldenärs tredska (Fin)
konkurssivelkoja sa konkursavelgoheaddji, konkursavealgu, sv konkursborgenär –en, no konkurskreditor –en
konossementti sa konossementa, sv konossement -et
konserni vrt. tytäryhtiö, emoyhtiö, vrt. sisaryhtiö sa konsearna, sv koncern –en, no konsern -et
konserniavustus sa konsearnadoarjja, sv koncernbidrag -et
konsernitase vrt. tase sa konsearnabalánsa,sv koncernbalansräkning -en
konsernitilinpäätös sa konsearnarehketdoalloloahpaheapmi, sv koncernbokslut –et, no konsernoppgjør -et
konsulaatti sa konsuláhta, konsuldoaimmahat, sv konsulat –et, no konsulat -et
konsuli sa konsul, sv konsul -en
konsultoida sa rávvehallat, bagadallat, sv konsultera, no konsultere
konsultti sa bagadalli, rávvehalli, sv konsulent –en, no konsulent -en
konteksti sa konteaksta, sv kontext –en, no kontekst -en
kontradiktorinen periaate sa kontradiktatovrralaš prinsihppa, sv kontadiktoriska principen
konttori sa kántuvra, doaimmahat, sv kontor –et, no kontor -et
konventio sa konvenšuvdna, sv konvention –en, no konvensjon -en
kopio sa kopiija, mielddus, sv kopi/a –an, no kopi -en
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kopiointilupa sa kopierenlohpi, kopijastinlohpi, mielddustanlohpi, sv kopieringstillstånd -et
korjauskustannus sa divvungollu, sv reparationskostnad -en
Korkein hallinto-oikeus, KHO sa Alimus hálddahusriekti, AHR (Fin), Alimus hálddahusduopmostuollu (Fin),
Ráđđehusriekti (Sve), sv Högsta förvaltningsdomstol, HFD, (Fin), Regeringsrätt -en, RR (Sve)
Korkein oikeus, KKO sa Alimus riekti, AR, Alimus duopmostuollu, sv Högsta domstol -en, HD, no Høyesterett -en
korko sa reantu, sv ränt/a –an, no rent/e -en
korkoehto sa reantoeaktu, sv ränteklausul –en, no renteklausul -en
korkoerä sa reantomáksu, sv räntepost -en
korkoinen sa rentosaš, sv mot... ...ränta
korkokanta vrt. verokanta sa reantojuolgi, -mátta, -máddodat, sv räntefot –en, no rentefot -en
korkolaki sa reantoláhka, sv räntelag –en, no rentelov -en
korkomarginaali sa reantomarginála, sv räntemarginal -en
korkomeno sa reantogollu, sv ränteutgift –en, no renteutgift -en
korkotappio sa reantodáhpa, sv ränteförlust -en
korkotaso sa reantodássi, sv räntenivå –n, no rentenivå -et
korkotuki sa reantodoarjja, sv räntebidrag –et, no rentetilskudd -et
korkotukilaina sa reantodoarjjaloatna
korkotulo sa reanto(sisa)boahtu, sv ränteinkomst –en, no renteinntekt -a/-en
korkotuotto sa reantodienas, sv ränteintäkt –en, no renteinntekt -a/-en
korkovähennys sa reantogeahpádus, sv ränteavdrag –et, no rentefradrag -et
koronalennus sa reantovuoládus, sv räntenedsättning -en
koronkiskonta vrt. kiskominen sa reantobahčin, sv ränteock/er -ret
koroton sa reanttuheapmi, sv räntefri, no rentefri
kortteli sa goartil, sv kvarter –et, no kvarter -et
korvaamisvelvollisuus sa buhttengeatnegasvuohta, sv ersättningsskyldighet -en, skyldighet att ersätta
korvata sa buhttet, sv ersätta, no erstatte
korvaus sa buhtadus, sv ersättning –en, no erstatning -en
korvausasia sa buhtadusášši, sv ersättningsärende –t, no erstatningsærend -et, erstatninssak -a/-en
korvaushakemus sa buhtadusohcamuš, sv (en) ersättningsansökan (=)
korvauskanne sa áššečuoččáldahttin buhtadusa oažžuma várás, sv (en) ersättningstalan (=), (en)
skadeståndstalan (=), no erstatningssøksmål -et, erstatningskjæremål -et
korvauskysymys sa buhtadusgažaldat, sv ersättningsfråg/a –an, no erstatningsspørsmål -et
korvausmenettely sa buhtadusmeannudeapmi, buhttenmeannudeapmi, sv ersättningsförfarande -t
korvausperuste sa buhtadusvuođđu, buhttenvuođđu, máksinvuođđu, sv ersättningsgrund –en,
no erstatningsgrunn -en
korvausvaade sa buhtadusgáibádus, sv ersättningsanspråk –et, no erstatningskrav -et
korvausvaatimus sa buhtadusgáibádus, sv ersättningsyrkande -t, skadeståndsyrkande -t, ersättningskrav –et,
ersättningsanspråk –et, no erstatningskrav -et
korvausvastuu sa buhtadusvástu, buhtadusovddasvástádus, sv ersättningsansvar –et, no erstatningsansvar -et
korvausvelvollinen sa buhtadusgeatnegas, sv ersättningsskyldig, ersättningspliktig, no erstatningsskyldig
korvausvelvollisuus sa buhtadusgeatnegasvuohta, sv ersättningsskyldighet -en, skadeståndsskyldighet -en,
ersättningsplikt –en, no erstatningsplikt -a/-en
korvaustoimitus sa buhtadusdoaimmahus, sv ersättningsförrättning -en
koskenjako sa guoikkajuohku (Fin), sv skifte av strömfall (Fin)
koskiosakas sa guoikkaosolaš, guoikkaoasi oamasteaddji, sv delägare i strömfall
koskitila vrt. tila sa guoikagiddodat, guoikadállu (Fin), sv strömfallslägenhet -en (Fin)
kotietsintä sa viessodutkan, sv husrannsakan, no husransakelse
kotihoitotuki sa ruoktodikšundoarjja, sv hemvårdsstöd -et
koti-irtaimisto sa ruovttu luovos opmodat, sv bohag i hemmet, lösöre i hemmet
kotimyynti sa ruoktovuovdin, sv hemförsäljning -en
kotimyyntiasiakirja sa ruoktovuovdináššebábir, sv hemförsäljningshandling -en
kotipaikka sa ruovttubáiki, ruovttubáikegoddi, sv hemort -en (Fin), domicil -et, hemvist –en, no hjemsted -et, domisil
kotipaikkakunta sa ruovttubáikegoddi, sv hemort -en
kotipaikkaoikeus sa ruovttubáikevuoigatvuohta, sv hemortsrätt –en, no hjemstavnsrett -en
kotipaikkarekisteri sa ruovttubáikeregisttar, sv hemortsregis/ter -ret
kotirauha sa ruoktoráfi, sv hemfrid -en, husfrid –en, no husfred -en
kotirauhan rikkominen sa ruoktoráfi rihkkun, sv hemfridsbrott –et, no brudd på husfreden
kotiseutuoikeus sa ruovttuguovlovuoigatvuohta, sv hembygdsrätt -en
kotitarkastus sa viessodutkan, viessodárkkisteapmi, sv husundersökning –en, no husundersøkels/e -en
kotitarve sa ruovttudárbu, sv husbehov –et
kotitarvekalastus sa ruovttudárboguolástus, sv husbehovsfiske -t
kotitarvekäyttö sa ruovttudárbogeavahus, ruovttudárboatnu, sv huvbehovsförbrukning -en
kotityö sa ruoktobargu, sv hemarbete –t, no hjemarbeid -et
kotiuttaa 1. armeijasta sa máhcahit ruoktot (soahteveagas), sv hemförlova, demobilisera (trupper), no dimittere
kotiuttaa 2. varoja sa máhcahit ruoktot (ruđaid, váriid), sv repatriera (medel, tillgångar), återföra till
hemlandet (medel, tillgångar), skicka tillbaka till hemlandet (medel, tillgångar)
kotiuttaminen 1. varusmiespalveluksesta sa ruoktotmáhcahus (soahteveagas), sv hemförlovning -en, demobilisering -en
(av trupper)
kotiuttaminen 2. varojen sa ruoktotmáhcahus, sv repatriering -en (medel, tillgångar)
kotiuttamispäivä varusmiespalveluksen päättymispäivä sa ruoktotmáhcahusbeaivi, sv hemförlovningsdag -en (Fin),
utryckningsdag -en (Sve)
kotiuttamisraha siviiliin pääsevälle asevelvolliselle sa ruoktotmáhcahusruhta, sv hemförlovningspenning -en (Fin),
utryckningsbidrag -et (Sve)
kotivakuutus sa ruoktooadju, sv hemförsäkring –en, no hjemforsikring -en
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koventamisperuste vrt. lieventämisperuste, rangaistuksen mittaamine, rangaistusasteikko, maksimirangaistus,
minimirangaistus sa garradanágga, garradanvuođđu, sv straffskärpningsgrund -en, kvalifikationsgrund -en
kriminaalipoliittinen sa kriminálapolitihkalaš, sv kriminalpolitisk
kriminaalipolitiikka sa kriminálapolitihkka, sv kriminalpolitik -en
kriminaalipsykologia sa kriminálapsykologiija, sv kriminalpsykologi -n
kriminalisoida sa kriminaliseret, sv kriminalisera
kriminalisointi sa kriminaliseren, sv kriminalisering -en
kriminalistiikka vrt. kriminologia sa kriminalistihka, sv kriminalistik -en
kriminologia vrt. kriminalistiikka sa kriminologiija, sv kriminologi -n
kruununluontoinen (*) sa kruvnnalundosaš, sv (mark) av krononatur
kruununtalo (*) sa kruvnnadállu, sv kronoboställe -t, kronohemman -et
kruununvouti (Sve) sa kruvnnasundi (Sve), sv kronofogd/e -en (Sve), no namnsmann -en, kemner -en
kuitata sa kviteret, guitet, sv kvittera, no kvittere
kuittaamaton sa guiteskeahtes, sv okvitterad
kuittaus sa guiten, kviteren, sv kvittning -en
kuittausilmoitus sa guitenalmmuhus, kviterenalmmuhus, almmuhus guitema birra, sv kvittningsförklaring –en
kuittauskelpoinen sa guitendohkálaš, kviterendohkálaš, man sáhttá guitet/kviteret, sv kvittningsgill
kuittausoikeus sa guitenvuoigatvuohta, kviterenvuoigatvuohta, sv kvittningsrätt -en
kuitti sa guite, duođus, sv kvitto –t, no kvittering -en
kuljetusasiakirja sa fievrridanáššebábir, sv transporturkund -en, befordringssedel -n, forsedel -n
kuljetusehto sa fievrridaneaktu, sv transportvillkor -et
kuljetuskustannus sa fievrridangollu, sv transportkostnad -en
kuljetuslauseke sa fievrridancealkka, fievrridanklausula, sv transportklausul -en
kuljetusliike sa fievrridanfitnodat, sv transportföretag -et
kuljetusmaksu sa fievrridanmáksu, sv transportavgift -en
kuljetusoikeus sa fievrridanvuoigatvuohta, sv transporträtt -en
kuljetussopimus sa fievrridanšiehtadus, fievrridansoahpamuš, sv transportavtal -et
kuljetusvahinko sa fievrridanvahát, sv transportskada -n
kuljetusvakuutus sa fievrridanoadju, sv transportförsäkring -en
kuljetusvastuu sa fievrridanvástu, sv transportansvar -et
kulkukauppa sa golgogávpi, sv gårdfarihandel -en
kulkukauppias sa golgogávpejas, sv gårdfarihandlare -n
kulu sa gollu, sv utgift –en, no utgift -en
kulujäämä sa gollubáza, sv verksamhetens underskott
kulukorvaus sa gollubuhtadus, sv kostnadsersättning –en, no konstnadsvederlag -et
kuluttaja sa geavaheaddji, sv konsument -en, förbrukar/e –en, no bruker -en, forbruker -en
kuluttaja-asia sa geavaheaddjiášši, sv konsumentfråg/a -an, konsumentärende -t, konsumentangelägenhet -en
kuluttaja-asiamies, KA sa geavaheaddjiáššeolmmoš, GÁ, sv konsumentombudsman -nen, KO, no forbrukerombudsmann –
en, forbrukerombud -et
kuluttajaneuvoja sa geavaheaddjibagadalli, sv konsumentrådgivare -n (Fin), konsumentvägledare -n (Sve)
kuluttajaneuvonta sa geavaheaddjibagadallan, geavaheaddjioaivadeapmi, sv konsumentrådgivning -en (Fin),
konsumentvägledning -en (Sve), no forbrukerveiledning -en
kuluttajansuoja sa geavaheaddjisuodji, sv konsumentskydd -et
kuluttajansuojalaki sa geavaheaddjisuodjeláhka, sv konsumentskyddslag -en (Fin), konsumentköplag -en (Sve),
konsumentkreditlag -en (Sve), no kjøpslov -en, angrefristlov -en
kuluttajapalvelu sa geavaheaddjibálvalus, geavaheaddjifálaldat, sv konsumenttjänst -en
kuluttajasopimus sa geavaheaddjisoahpamuš, geavaheaddjišiehtadus, sv konsumentavtal -et
kuluttajavalituslautakunta sa geavaheaddjiváidinlávdegoddi, sv konsumentklagonämnd -en (Fin), allmänna
reklamationsnämnden, ARN (Sve), no forbrukerråd -et, forbrukerklagenemnd -a (Fin)
Kuluttajavirasto sa Geavaheaddjidoaimmahat, sv Konsumentverket (Fin, Sve)
kulutushyödyke sa geavaheaddjigálvu, sv konsumtionsnyttighet -en, konsumtionsartik/el -eln, konsumtionsvar/a –an
kulutusluotto sa geavaheaddjiloatna, sv konsumentkredit -en
kulutustavara vrt. kulutushyödyke sa geavaheaddjigálvu, sv konsumtionsvara -n
kulutusvero sa geavaheaddjivearru, sv konsumtionsskatt -en
kumota sa gomihit, heaittihit, sv upphäva, annullera, no oppheve, annullere
kunnallinen sa gielddalaš, sv kommunal, no kommunal
kunnallinen itsehallinto vrt. itsehallinto sa gielddalaš iešstivrejupmi, gielddalaš iešráđđen, gielddaid iešstivrejupmi, iešráđđen, sv kommunal sjävstyrelse
kunnallinen järjestyssääntö sa gieldda ortnetnjuolggadus, sv kommunal ordningsstadga -n
kunnallinen luottamustehtävä sa gieldda luohttámušbargu, sv kommunalt förtrodendeuppdrag, no kommunalt
tillitsverv
kunnallinen työmarkkinalaitos sa gielddaid bargomárkanlágádus, sv kommunala avtalsdelegationen
kunnallisasia sa gielddalaš ášši, sv kommunalärende -t
kunnallishallinnollinen sa gielddahálddahussii guoskevaš, sv kommunaladministrativ, kommunalförvaltningskunnallishallinto sa gielddahálddahus, sv kommunal förvaltning, kommunalförvaltning -en,
kommunaladministration –en, no kommuneadministrasjon -en, kommunal forvalting
kunnalliskertomus sa gielddamuitalus, sv kommunalberättelse -n
kunnallislainsäädäntö sa gielddaláhkaaddin, gielddaláhkamearrádusat (pl), gielddaláhkaásaheapmi,
sv kommunallagstiftning -en
kunnallislaki (*) sa gielddaláhka, gieldaláhka, sv kommunallag –en, no kommunestyrelov -en
kunnallislautakunta sa gielddalávdegoddi, sv kommunalnämnd -en
kunnallisliitto (*)vrt. kuntainliitto sa gielddaid guovddášlihtu, sv kommunförbund –et, no kommuners sentralforbund
kunnallisneuvos sa gielddaráđđi (Fin), sv kommunalråd -et (Fin)
kunnallisoikeus sa gielddavuoigatvuohta, sv kommunalrätt –en, no kommunerett -en
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kunnallissääntö sa gielddanjuolggadus, sv kommunalstadga -n
kunnallisvaalit sa gielddaválggat (pl), sv kommunalt val, kommunalval –et, no kommunevalg -et
kunnallisvalitus vrt. hallintovalitus, ulosottovalitus, verovalitus sa gielddaváidda, gielddaváidalus, sv kommunalbesvär –et, no
klage i kommunal sak
kunnallisvero vrt. kirkollisvero, valtionverotus sa gielddavearru, sv kommunalskatt –en, no kommuneskatt -en
kunnallisverotus sa gielddavearuhus, sv kommunalbeskattning -en, kommunal beskattning
kunnallisvirkamies sa gielddalaš virgeolmmoš, gielddalaš virgeolmmái, gielddalaš virgealmmái, gieldda
virgeolmmoš, sv kommunal tjänsteman, kommunalanställd
kunnanhallitus sa gielddaráđđehus, sv kommunsstyrelse –n, no formannskap -et
kunnanjohtaja sa gielddahoavda, ráđđealmmái, ráđđeolmmái (Nor), sv kommundirektör -en, kommunaldirektör –en, no
rådmann -en, kommunalråd -et
kunnanosahallinto sa gielddaoassehálddahus, sv kommundelsförvaltning -en
kunnansihteeri sa gielddačálli, sv kommunalsekreterare -n
kunnanvaltuusto sa gielddastivra, váldostivra, sv kommunfullmäktige (pl), no kommunestyr/e -et, bystyr/e -et
kunnanvaltuuston puh.joht. sa gielddastivrra sátnejođiheaddji, sv kommunfullmäktiges ordförande, no ordfører -en
kunnanvaltuutettu sa gielddastivrra (miel)láhttu, gielddastivrra áirras, sv kommunalfullmäktig, ledamot av
kommunfullmäktige, no kommunestyremedlem -met
kunnanvirasto sa gieldda virgedoaimmahat, gielddadoaimmahat, sv kommunkansli –et, no rådmannskontor -et,
kommunekontor -et
kunnia ja omatunto sa gudni ja oamedovdu, sv heder och samvete
kunniajäsen sa gudne(miel)lahttu, sv hedersmedlem –men, no æresmedlem -met
kunniakonsuli, consul electus sa gudnekonsul, sv honorär konsul, oavlönad konsul, consul electus
kunniamerkki sa gudnemearka, sv utmärkelsteck/en -net
kunnianloukkaus vrt. herjaus sa gudneloavkideapmi, -loavkašuhttin, sv ärekränkning –en, no ærekrenkning -en
kunnian ja omantunnon kautta sa gudni ja oamedovddu bokte, sv på heder och samvete, no på ære og samvittighet
kunnianvastainen ja arvoton vetoaminen oikeustoimeen sa gudnehis ja árvvohis doarjaleapmi vuoigatvuođadoibmii,
sv åberopande av rättshandling i strid med tor och heder
kunniatohtori sa gudnedoavttir, sv hedersdoktor -n, honorär doktor
kunnossapitokustannus sa bajásdoallangollu, bajásdoallugollu, sv underhållskostnad -en
kunnossapitovelvollisuus sa bajásdoallangeatnegasvuohta, bajásdoallugeatnegasvuohta, sv underhållsskyldighet -en
kunta sa gielda, suohkan, sv kommun –en, no kommun/e -en
kuntainliitto vrt. kunnallisliitto, kuntaliitto sa gielddaidlihttu, sv kommunalförbund –et, no interkommunalt samarbeid
kuntajako sa gieldajuohku, sv kommunindelning -en
kuntalainen sa gielddaássi, gielddaorru, gieldda olmmoš, sv kommunens medlem, medlem i en kommun
kuntalaki vrt. kunnallislaki sa gieldaláhka
kuntaliitos sa gielddalakta, gielddalaktin, sv kommunsammanslagning -en
kuntaliitto vrt. kunnallisliitto sa gielddaid guovddášlihttu
kuntasuunnitelma (*) sa gielddaplána, sv kommunplan -en
kuntayhtymä sa gielddaidovttastupmi, sv samkommun -en
kuntien valtionavustus sa gielddaid stáhtadoarjja, sv kommunernas statsunderstöd
kuntienvälinen sa gielddaidgaskasaš
kuolemanrangaistus (*) sa jápminráŋggáštus, sv dødsstraff –et, no dödsstraff -a/-en
kuolemansyy sa jápminsivva, sv dödsorsak -en
kuolemantuomio (*) sa jápminduopmu, sv dödsdom –en, no dødsdom -men
kuolemantuottamus vrt. tappo, murha sa jápmimadagaheapmi, jápmimabuvttiheapmi, sv döds(för)vållande –t, no
uaktsomt drap
kuolemanvaraislahja, donatio mortis causa sa jápmima oskálii addon skeaŋka, sv dödsfallsgåva -n, donatio mortis
causa
kuolemanvaraistoimi sa vuoigatvuođadoaibma jápmima oskálii, sv rättshandling för dödsfalls skull
kuolettaa sa jámihit, sv ogiltigförklara, amortera, no amortisere, mortifisere
kuolettaminen sa jámiheapmi (áššebáhpára), sv dödande -t (av urkund eller inteckning), mortifikation –en (av urkund), no
amortisasjon
kuolettamiskelpoinen sa jámihangelbbolaš, jámihandohkálaš, sv mortifiebar
kuolettamismenettely sa jámihanmeannudeapmi, sv mortifikationsförfarande -t
kuolinhetki sa jápminboddu, sv dödsstund -en
kuolinpesä sa jápminbeassi, sv dödsbo –et, no dødsbo -et
kuolintodistus sa jápminduođaštus, sv dödsbevis -et, dödsattest –en, no dødsattest -en
kuolleeksijulistaminen sa jápmán olmmožin cealkin, sv dödförklaring –en, no dødsformodningsdom -men
kurinpidollinen sa ráŋgun-, govssadoallan-, sv disciplinärkurinpitoasia sa ráŋgunášši, govssadoallanášši, sv disciplinmål -et, disciplinfråg/a -an, disciplinär fråga, disciplinärt ärende
(Fin), disciplinärende -t (Sve)
kurinpitoasiamies sa ráŋgunáššeolmmoš, govssadoallansáttaolmmoš (milit.), sv disciplinombud -et
kurinpitomenettely sa govssadoallomeannudeapmi, ráŋgunmeannudeapmi (Fin), sv disciplinärt förfarande (Fin)
kurinpito-ohjesääntö sa govssadoallonjuolggadus, ráŋgunnjuolggadus, sv disciplinreglemente -t
kurinpito-ojennus sa govssadoallonjulgen (milit.), ráŋgunnjulgen, sv disciplinär tillrättavisning (Fin),
disciplinpåföljd -en (Sve)
kurinpitorangaistus sa govssadoalloráŋggáštus, ráŋgunráŋggáštus, sv disciplinstraff -et, disciplinär bestraffning, no
disiplinærtiltak -et, refsels/e -en
kurinpitorikkomus sa govssadoallorihkkumuš, sv disciplinär förseelse
kurinpitosakko sa govssadoallosáhkku, ráŋgunsáhkku, sv disciplinbot -en
kurinpitosäännös sa govssadoallonjuolggadus, govssadoallomearrádus, govssadoalloásahus, sv disciplinärt stadgande
kurinpitoteitse sa govssodoallomeannudeami bokte, sv på disciplinär väg, i disciplinär väg
kurinpitotoimi sa govssadoallodoaibma, ráŋgundoaibma, sv disciplinär åtgärd, disciplinåtgärd -en
kurinpitovalta sa govssadoallováldi, ráŋgunváldi, sv disciplinär makt
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kurssi sa lonuhanárvu, gursa, sv kurs –en, no kurs -en
kurssitappio sa gursadáhpa, sv kursförlust -en
kustannus sa gosttet, goasttádus, sv bekostnad –en, no bekonstning -en, omkostning -en
kustannusarvio sa golluárvvoštallan, sv kostnadsförslag -et, kostnadsberäkning –en, no kostnadsoverslag -et
kustannusarvomenetelmä sa golluárvometoda, -vuohki, sv omkostnadsvärdemetod -en
kustannuslaskelma sa gollurehket, sv kostnadsberäkning -en, kostnadskalkyl -en, kostnadsspecifikation -en
kustannusosuus sa golluoassi, sv kostnadsbidrag -et, bidrag till kostnad
kustannussopimus sa goasttádussoahpamuš, goasttádusšiehtadus, sv förlagskontrakt -et, förlagsavtal -et
kustannusvastuu sa goasttádusvástu, goasttádusvástolašvuohta, sv kostnadsansvar -et
kuten sa dego, dugo, nugo, nuvtgo, nu mo, nu movt, sv enligt (denna lag), så som (denna lag stadgar), på det sätt som
(denna lag stadgar), no akkurat som, liksom, ifølge
kutsu (oikeuteen) sa bovdehus, gohččun (diggái), sv kallelse -n (till domstol), no inbydels/e -en, invitasjon -en
kutsuminen (todistajan) sa bovden (vihtana), sv kallande (av vittne)
kutsumisaika sa bovdenáigi, sv kallelsefrist -en, kallelsetid -en
kutsunta sa gohččun, sv uppbåd -et (Fin), inskrivning -en (Sve), no innkalling -a/-en, sesjon
kutsuntaikä sa geahčahusahki, sv uppbådsålder -n (Fin), inskrivningsålder -n (Sve)
kutsuntaikäinen sa geahčahusahkásaš, sv som är i uppbådsålder, som är i inskrivningsålder
kutsuntakuulutus sa geahčahusgulahus (Fin), sv uppbådskunngörelse -n (Fin)
kutsuntalautakunta sa geahčahuslávdegoddi, sv uppbådsnämnd -en (Fin), inskrivningsnämnd -en (Sve)
kutsuntanumero sa geahčahusnummir, sv uppbådsnum/mer -ret
kutsuntatilaisuus sa geahčahusdilálašvuohta, sv uppbådstillfälle -t
kutsuntatoimitus sa geahčahusdoaimmahus, sv uppbådsförrättning -en
kutsuntaviranomainen sa geahčahuseiseváldi, sv uppbådsmyndighet -en
kuukausierä sa mánnosaš earri, sv månadsrat -en
kuuleminen sa gullan (dikkis), sv hörande -t (i domstol), förhör -et (i domstol)
kuulemismenettely sa gullanmeannudeapmi, sv förfarande när ngn hörs, förfarande vid förhör
kuulemistilaisuus sa gullandilálašvuohta, gulaskuddandilálašvuohta, sv hearing (Sve)
kuulla oikeudessa sa gullat dikkis, gullat gearregiin, sv höra i domstol
kuulla todistajana sa gullat vihtanin, gullat duođašteaddjin, sv höra som vittne
kuultava sa gii guldaluvvo, sv (person) som skall höras
kuultavaksi haastaminen sa stevdnen gullama várás, sv inkallelse att höras
kuulustella sa gažadit, jearahit, dutkat, sv förhöra, anstäla förhör -et, underkasta ngn förhör, no forhøre, avhøre
kuulusteltava sa gii jearahuvvo, gii gažaduvvo, gii dutkojuvvo, sv (person) som skall förhöras, (person) som skall höras
kuulustelu sa jearadeapmi, dutkkadus, gažadeapmi, sv förhör –et, no forhør -et
kuulustelupöytäkirja sa jearadanbeavdegirji, dutkkadusbeavdegirji, gažadanbeavdegirji, sv förhörsprotokoll -et
kuuluttaa sa dieđihit, sv kungöra, förkunna, avkunna, no bekjentgjøre, (avioliittoon) lyse for
kuulutus sa gulahus, sv kungörelse -n (offentlig), lysning -en (till äktenskap), deklaration –en, no kunngjøring -en, lysing –
en (til ekteskap)
kuulutusmenettely sa gulahusmeannudeapmi, sv kungörelseförfarande -t, lysningsförfarande -t
kuulutustodistus (avioliittoon) sa gulahusduođaštus, sv lysningsbevis -et (äktenskap)
kuulutusviranomainen sa gulahuseiseváldi, sv lysningsmyndighet -en
kvalifioitu enemmistö sa mearreeanetlohku, sv kvalificerad majoritet
kylä... ks. maaoikeudellinen kylä
kyläjaotus vrt. maaoikeudellinen kylä sa gillijuohkašupmi, sv byindelning -en
kyläkunta sa gilligoddi , sv byalag -et, bygdelag -et, bysamfällighet -en
kylänumero sa gilinummar, -nummir, sv bynum/mer -ret
kylänmaa sa gilieana, sv bys jordområde, byamark -en
kylän vesi sa giličáhci, sv byavat/ten -net
kyläosakas sa giliosolaš, gilioasioamasteaddji, sv delägare i by
kyläosuus sa gilioassi, oassi gilis, sv andel i by, byamål -et
käräjäasia sa diggeášši, gearretášši, sv tingssak –en, no tingssak -a/-en
käräjähuoneisto sa gearretlanjat, gearretlanjadat, diggelanjat, diggelanjadat, sv tingslokal -en
käräjäkunta sa gearretgoddi, diggegoddi, sv tingslag -et
käräjänotaari (Sve) sa diggenotára, gearretnotára (Sve), sv tingsnotarie -n (Sve)
käräjäoikeus, KO sa gearretriekti, gielddariekti, sv tingsrätt –en, no tingsrett -en
käräjäpaikka sa diggebáiki, gearretbáiki, sv tingsplats -en, tingsstad -en, tingsställ/e -et
käräjäpäivä sa diggebeaivi, gearretbeaivi, sv tingsdag –en, no tingsdag -en
käräjäpöytäkirja sa diggebeavdegirji, gearretbeavdegirji, sv tingsprotokoll –et, no rettsbok -a
käräjäsali sa gearretsále, diggesále, sv tingssal –en, no rettsal -en
käräjäsihteeri sa gearretčálli, diggečálli (Fin), sv tingssekreterare -n (Fin)
käräjät sa gearregat, diggi, sv ting (pl), no ting (pl)
käräjätalo sa diggedállu, gearretdállu, diggeviessu, gearretviessu, sv tingshus -et
käräjätuomari, KäT vrt. alioikeustuomari, hallintotuomari, herastuomari, kiinteistötuomari, maallikkotuomari,
maaoikeustuomari, päätuomari, rangaistusmääräystuomari, sotatuomari, tuomari, tutkintatuomari, vakuutustuomari,
varatuomari, vesioikeustuomari, vesiylioikeustuomari, virkatuomari sa gearretduopmár, sv tingsdomare -n
käräjätupa sa diggestohpu, gearretstohpu, sv tingsstug/a –an, no tingsstu/e -a
käräjäviskaali sa gearretviskála (Fin), diggeviskála (Fin), sv tingsfiskal -en (Fin)
käräjäyleisö sa diggepublihkka, gearretpublihkka, -álbmot, sv tingsmenighet -en
käräjöidä sa gearregastit, lágastit, sv processa, börja en process mot ngn, tvista, no prosedere, føre en sak for retten
käräjöinti sa gearregastin, sv processande -t
käsiraha sa giehtaruhta, sv handpengar (pl), handpenning –en, no håndpenger (pl)
käsitellä sa gieđahallat, meannudit, sv behandla, handlägga, no behandle
käsittelijä sa meannudeaddji, áššemeannudeaddji, sv handläggare –n, no saksbehandler -en
käsittely sa gieđahallan, meannudeapmi, sv förhandling -en (riksdagens), förhandling -en (vid domstol), handläggning -en
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(vid domstol), no behandling -en, handsaming
käsittelyaika sa gieđahallanáigi, meannudanáigi, sv tid för förhandling
käsittelyjärjestys sa meannudanortnet, gieđahallanortnet, sv förhandlingsordning -en, handläggningsordning -en
käsittelykerta sa gieđahallan, meannudeapmi, sv förhandling -en, förhandlingstermin -en
käsittelymaksu sa gieđahallanmáksu, meannudanmáksu, sv handläggningsavgift -en, förhandlingsavgift –en
käsittelymenetelmä ks. tutkintamenetelmä sa meannudanvuogádat, gieđahallanvuogádat
käsittelypyyntö sa gieđahallanbivdda, meannudanbivdda, sv anhållan om handläggning
käsittelypäivä sa gieđahallanbeaivi, meannudanbeaivi, sv dag för färhandling, förhandlingstermin -en,
handläggningsdag -en, behandlingsdag –en, no behandlingsdag -en
käsittelypöytäkirja sa gieđahallanbeavdegirji, meannudanbeavdegirji, sv förhandlingsprotokoll -et, protokoll över förhandling
käsittää.. ks. sisältää
käsky sa gohččun, sv befallning –en, no ordr/e -en, befaling -en
käskytuomio sa gohččunduopmu, sv befallningsdom -en, positivt förpliktande dom
käskyvalta sa gohččunváldi, sv rätt att befalla, bestämmanderätt -en, myndighet -en, befälsrätt -en (mil.)
käteinen sa válmmaš ruhta, kontánta, reaidaruhta, sv kontant, no kontant
käteisalennus sa kassavuoládus, kassarabahtta, kontántavuoládus, kontántarabahtta, reaidaruđarabahtta,
reaidaruđavuoládus, sv rabatt vid kontant betalning, kassarabatt -en
käteisellä sa ruhtan gihtii, sv kontant
käteiserä (osamaksukaupassa) sa kontántaearri, kontántasubmi, sv kontantbelopp -et (i avbetalningsköp)
käteishinta sa kontántahaddi, sv kontantpris –et, no kontantpris -en
käteiskauppa sa kontántagávpi, sv kontanthandel -n, kontantköp -et
käteismaksu sa máksu ruhtan gihtii, sv kontantbetalning -en, kontant betalning, no kontantbetaling -a/-en
käteismaksuehto sa kontántaeaktu, eaktu gihtii máksimis, sv villkor om kontant betalning
käteismaksuosuus sa kontántamáksuoassi, gihtii máksojuvvon oassi, sv kontantbetalningsandel -en
käteispantti sa giehtapánta, sv handfången pant
käteispanttioikeus sa giehtapántavuoigatvuohta, sv handpanträtt -en
käteissuoritus sa kontántaprestašuvdna, sv kontantbetalning -en
käteisvarat sa kontántavárit, sv kontanta medel, kontanter
kätkeminen sa čiehkan(rihkus), sv döljande av tjufgods, häleri -en
käypä arvo sa dábálaš árvu, dohkálaš árvu, heivvolaš árvu, sv gängse värde, gångbart värde
käypä hinta sa dábálaš haddi, dohkálaš haddi, heivvolaš haddi, sv gängse pris, gångbart pris, no normal pris
käyttöarvo sa atnuárvu, geavahanárvu, sv bruksvärde -t
käyttöesine sa atnubierggas, geavahanbierggas, sv bruksföremål –et, no bruksting -en
käyttöetu sa atnuovdu, geavahanovdu, sv bruksförmån -en
käyttökate sa atnugokču, geavahangokču, sv täckningsbidrag -et, driftsbidrag –et, no dekningsbidrag -et
käyttökielto sa atningielddus, geavahangielddus, sv användningsförbud -et
käyttökorvaus sa atnubuhtadus, geavahanbuhtadus, buhtadus geavaheami ovddas, sv ersättning för nyttjande
käyttökustannus sa atningollu, geavahangollu, sv driftskostnad –en, no driftskostnad -en
käyttöohje sa geavahanráva, atninráva, sv bruksanvisning –en, no bruksanvisning -en
käyttöoikeus sa geavahanvuoigatvuohta, ávkkástallanvuoigatvuohta, atnuvuoigatvuohta, sv nyttjanderätt -en, bruksrättighet
–en, no bruksrett -en, nytterett -en
käyttöoikeushallinta sa geavahanvuoigatvuođahálddašeapmi, sv nyttjanderättsbesittning -en
käyttöoikeussuhde sa geavahanvuoigatvuođagaskavuohta, sv nyttjanderättsförhållande -t
käyttöoikeustestamentti... ks. hallintatestamentti
käyttöomaisuus sa atnuopmodat, geavahanopmodat, sv anläggningstillgångar (pl), no fast kapital, anleggsmiddel -let
käyttörahasto sa geavahanruhtarádju, geavahanfoanda, sv anläggningsfond -en, dispositionsfond -en
käyttörajoitus sa geavahanráddjehus, atninráddjehus, sv användningsbegränsning -en
käyttösuunnitelma sa geavahanplána,sv nyttjandeplan -en
käyttötarkoitus sa geavahanulbmil, sv användningssyfte -t, syfte med nyttjande
käyttötili sa atnukontu, geavahankontu, sv bruksräkning -en, bruksräkningskonto -t
käyttövara sa geavahanvárri, atnovárri, sv återstående kredit
käyttövarat sa geavahanvárit (pl), geavahanruđat (pl), atnovárit (pl), atnoruđat (pl), sv dispositionsmed/el -let
käyttövastike sa buhtadas geavaheami ovddas, buhtadus geavaheami ovddas, sv vederlag för nyttjande
käytäntö sa geavat, sv praxis –en, no praksis -en
käyvä arvo sa dábálaš árvu, dohkálaš árvu, heivvolaš árvu, sv gängse värde, gängbart värde, no normal verdi
käännetty todistustaakka sa jorggo duođaštusnoađđi, jorggo duođaštannoađđi, jorggo vihtanuššannoađđi,
sv omvänt bevisbörda, no omvendt bevisbyrde
käännyttää (rajalta) sa máhcahit (riikkarájis), caggat (riikkarájis), sv avvisa (från gränsen)
käärevelkakirja sa giesaldatvealgegirji, doavdnjevealgegirji, sv omlagsskuldebrev -et, omlagsrevers -en
*L*
laaja sa viiddis, sv extensiv
laamanni sa lágamánni, lámánna, sv lagman –nen, no lagmann -en
lahja sa skeaŋka, sv gåv/a –an, no gav/e -en
lahjakirja sa skeaŋkagirji, sv gåvobrev -et
lahjanluontoinen sa skeaŋkalágán, skeaŋkalunddot, sv av gåvonatur
lahjanlupaus sa skeaŋkalohpádus, sv gåvolöfte -t, gåvoutfästelse -n, löfte om gåva
lahjansaaja sa skeaŋkaoažžu, sv gåvotagare -n
lahjavero sa skeaŋkavearru, sv gåvoskatt -en
lahjaveroilmoitus sa skeaŋkavearroalmmuhus (Fin), sv gåvoskattedeklaration -en (Fin)
lahjaverolaki sa skeaŋkavearroláhka (Fin), sv lag om gåvoskatt (Fin)
lahjoa sa vuoidat, sv muta, no bestikke
lahjoittaa sa skeŋket, sv skänka, no skjenke, donere
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lahjoittaja sa skeaŋkaaddi, skeŋkejeaddji, sv givar/e -en, donator –n, no giver -en, donator -en
lahjoitus sa skeaŋka, skeŋkejupmi, skeŋkehus, sv gåva, donation -en, förläning –en, no donasjon –en, gav/e -en
lahjoituskirja sa skeaŋkagirji, skeaŋkaáššebábir, sv gåvobrev -et, donationsbrev -et
lahjoitusmaa sa skeaŋkaeanan, sv donationsjord –en, no donasjonsjord -a/-en
lahjoitusvähennys verotuksessa sa skeaŋkageahpádus, sv donationsavdrag -et
lahjominen elinkeinotoiminnassa sa vuoidan ealáhusdoaibmamis, sv givande av muta i näringsverksamhet, mutning i
näringsverksamhet
lahjomisyritys sa vuoidangeahččaleapmi, sv mutförsök -et
lahjonta sa vuoidan, korrupšuvdna, sv mutande -t, bestickning, korruption –en, no bestikkels/e -en, bestikking, korrupsjon -en
lahjus sa vuoiddas, sv mut/a –an, no bestikkels/e -en
laillinen sa lágalaš, sv laglig, laga, legitim, no lovlig, rettmessig, legitim
laillinen este sa lágalaš eastta, sv laga förfall, no lovlig forfall
laillinen takaus vrt. omavelkainen takaus sa lágalaš dáhkádus, dábálaš dáhkádus, oktageardan dáhkádus, sv enkel borgen,
laga borgen
laillinen tuomioistuin, laillinen oikeuspaikka, forum competens sa lágalaš duopmostuollu, sv laga domstol, forum
competens
laillisessa ajassa sa lágalaš áiggis, sv i laga tid, no i rette tid
laillisesti sa lágalaččat, sv lagligt, no lovlig, legalt
laillistaa sa dahkat lágalažžan, sv legalisera, göra laglig, bekräfta lagligen,no legalisere, lovfeste
laillistettu kiinteistönvälittäjä, LKV (Fin) sa vuoiggadahtton giddodatgaskkusteaddji, lágálaš giddodatjođiheaddji, sv
auktoriserad fastighetsmäklare, AFM (Finland)
laillistus sa lágalažžan dahkan, vuoiggadahttin, sv legalisering -en
laillisuus sa lágalašvuohta, sv lagenlighet -en, laglighet -en, legalitet -en, legitimitet –en, no lovlighet -en
laillisuusharkinta vrt. tarkoituksenmaisuusharkinta sa ágalašvuođaárvvoštallan, lágalašvuođaguorahallan,
lágalašvuođavihkkehallan, sv laglighetsprövning -en
laillisuusperiaate, lainalaisuusperiaate sa lágalašvuođaprinsihpa, sv laglighetsprincip –en, no lovlighetsprinsipp -et
laillisuusperuste vrt. tarkoituksenmukaisuusperiaate sa lágalašvuođaágga, lágalašvuođavuođđu, sv laglighetsgrund -en
laillisuusvalitus vrt. tarkoituksenmukaisuusvalitus, perustevalitus sa lágalašvuođaváidda, lágalašvuođaváidalus, sv
laglighetsbesvär -et
laillisuustakuu sa lágalásvuođadáhkádus, lágalašvuođasihkarvuohta, sv laglighetsgaranti -n
laillisuusvalvonta sa lágalašvuođabearráigeahčču, lágalasvuođabearráigeahččan, sv laglighetsövervakning –en,
laglighetskontroll -en, laglighetsuppsikt -en
laiminlyödä sa goaridit, hilggodit, suostat, healbadit, sv försumma, försitta, underlåta, no forsømme, neglisjere
laiminlyönti sa hilggodeapmi, healbadeapmi, goarideapmi, suostan, sv försummelse -n, underlåtelse, no forsømmels/e -en
laiminlyöntirikkomus vrt. laiminlyöntirikos sa hilggodanrihkkumuš, suostan-, sv underlåtenhetsförseelse -n
laiminlyöntirikos sa hilggodanrihkus, suostan-, sv underlåtenhetsförbrytelse -n
laina sa loatna, sv lån –et, no lån -et
laina-aika sa loatnaáigi, sv lånetid –en, no lånetid -a/-en
lainaamistarkoitus sa loatnaulbmil, sv lånesyfte -t, utlåningssyfte -t
laina-asiakirja sa loatnaáššebábir, sv lånehandling -en
lainaehto sa loatnaeaktu, sv lånevillkor -et
lainaerä sa loatnaearri, sv lånepost -en, lånerat -en
lainaesine sa loatnadávvir, loatnadiŋga, loatnagálvu, sv långods -et
lainahakemus sa loatnaohcamuš, sv (en) låneansökan (=)
lainanantaja sa loatnaaddi, lonejeaddji, sv lånegivare –n, no utlåner -en, långiver -en
lainananto sa loatnaaddin, sv utlånig -en, försträckning -en
lainanhakija sa loatnaohcci, sv lån(e)sökande -n
lainanlyhennys sa loatnagoarideapmi, sv låneamortering -en
lainanlyhennysrahasto sa loatnagoaridanruhtarádju, loatnagoaridanfoanda, sv låneamorteringsfond -en
lainanotto sa loatnaváldin, sv upplåning -en
lainanottovaltuus sa loantaváldinfápmudus, sv lånefullmakt -en
lainapääoma sa loatnaoaiveopmodat, loatnakapitála, sv upplånat kapital
lainarahasto sa loatnaruhtarádju, loatnafoanda, sv lånefond -en
lainarahoitus sa loatnaruhtadeapmi, sv lånefinansiering -en, finansiering med upplånade medel
lainasaaminen sa loatnaoažžumuš, sv lånefordring -en, (en) lånefordran (=), no lånefordring -en
lainansaaja sa loanaoažžu, sv låntagare –n, no låner -en, låntaker -en
lainasopimus sa loatnasoahpamuš, loatnašiehtadus, sv låneavtal –et, no låneavtal/e -en
lainasumma sa loatnasubmi, sv lånesumma -n
lainata, ottaa lainaksi sa lonehit, luoikat, sv låna, no låne
lainatakuu sa loatnadáhkádus, loatnasihkarvuohta, sv lånegaranti -n
lainaukko vrt. oikeusaukko sa láhkaráigi, sv lucka i lag
lainavarat sa loatnavárit, sv lånemedel, upplånade medel
lainavekseli sa loatnaveksel, sv låneväxel -n
lainhuudattaa sa ohcat lágačuorvaga, sv lagfara, no tinglyse
lainhuudatus sa lágačuorvun, lágačuorvva, sv lagfart –en, no tinglysing -en
lainhuuto sa lágačuorvva, sv lagfart -en, lagfartsförfarande –t, no tinglysing -en
lainhuutohakemus sa lágačuorvvaohcamuš, sv (en) lagfartsansökan (=)
lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri sa lágačuorvva- ja giddehusregisttar, sv lagfarts- och inteckningsregist/er -ret
lainhuutoleimavero, lainhuudatusleimavero (*) sa lágačuorvvasteampalvearru, sv lagfartsstämpel
lainhuutotodistus sa lágačuorvvaduođaštus, sv lagfartsbevis -et
lainkohta vrt. pykälä, momentti, kohta, alakohta sa láhkabáiki, láhkačuokkis, lágačuokkis, sv lagrum -met
lainkierto sa lágagarvin, lága garvin, sv kringgående av lag
lainkonkurenssi sa láhkakonkurensa, sv lagkonkurrens -en
lainkuuliainen sa lágajegolaš, sv laglydlig, no lovlydig

41 / 125

lainkuuliaisuus sa lágajegolašvuohta, sv laglydlighet -en, laglydnad -en
lainkäyttö sa láhkageavaheapmi, láhkaollašuhttin, sv rättsskipning -en, jurisdiktion -en, rättstillämpning -en, rättvisans
handhavande, lagskipning -en, no rettspleie, den dommende myndighet
lainkäyttöalue sa láhkageavahanviidodat, láhkaollašuhttinviidodat, sv jurisdiktionsområde -t
lainkäyttöelin sa láhkageavahanorgána, láhkaollašuhttinorgána, sv rättstillämpande organ
lainkäyttöpäätös sa láhkageavahanmearrádus, láhkaollašuhttinmearrádus, sv i utövning av lagskipning träffat avgörande
lainkäyttövalta sa láhkageavahanváldi, láhkaollašuhttinváldi, sv lagskipande makt, domsrätt -en, jurisdiktion -en
lainkäyttöviranomainen sa láhkageavahaneiseváldi, láhkaollašuhttineiseváldi, sv rättstillämpande myndighet
lainlaatija sa láhkaráhkadeaddji, láhkahuksejeaddji, sv lagstiftare -n, utarbetare av lag
lainmukainen sa lágalaš, sv lagenlig, no lovmessig, i samsvar med loven
lainmukaisuus sa lágalašvuohta, sv lagenlighet -en
lainmuutos sa láhkarievdadus, sv lagändring –en, no lovendring -en
lainoittaa sa addit loana, ruhtadit loanain, sv belåna, finansiera med lån, lånefinansiera, no låne ut, finansiere
lainopillinen sa juridihkalaš, láhkadieđalaš, vuoigatvuođadieđalaš, sv juridisk, no juridisk
lainoppi vrt. oikeushistoria, vertaileva oikeustiede, yleinen oikeustiede sa láhkadieđa, láhkaoahppa, sv juridik (?),
rättsvetenskap -en (?), no jus -en (?), rettsvitenskap -en (?)
lainoppineisuus sa láhkaoahppavašvuohta, sv lagfarenhet –en, no lovkyndighet, jura
lainoppinut sa láhkaoahppavaš, láhkadovdi, sv lagfaren, rättslärd, lagkunnig, no rettslærd, lovkyndig
lainrikkoja sa láhkarihkku, sv lagbrytare -n, lagöverträdare -n , no lovbryter -en
lainrikkomus sa lágarihkkun, lágarihkus, láhkarihkkumuš, lágahuššan, sv lagöverträdelse –n, no lovbrudd -et
lainsuoja sa láhkasuodjalus, láhkasuodji, sv rättsskydd -et, lagskydd –et, no lovbeskyttels/e -en
lainsäädännöllinen sa láhkaásahan-, láhkaaddin-, sv legislativ, lagstiftningslainsäädäntö sa 1. láhkamearrádusat, 2. láhkaásaheapmi, -addin, sv lagstiftning –en, no lovgivning – en, lovbestemmelser,
lovverk -et
lainsäädäntöaloite sa láhkaásahanálgga, láhkaaddinálgga, sv lagstiftningsinitiativ -et
lainsäädäntöelin sa láhkaásahanorgána, láhkaaddinorgána, sv lagstiftningsorgan -et, lagstiftande församling, no lovgivende
forsamling, lovgivende makt
lainsäädäntöjärjestys sa láhkaásahanortnet, láhkaaddinortnet, sv lagstiftningsordning -en
lainsäädäntöneuvos sa láhkaásahanráđđi (Fin), sv lagstiftningsråd -et (Fin)
lainsäädäntövalta vrt. toimeenpanovalta, tuomiovalta sa láhkaásahanváldi, láhkaaddinváldi, sv lagstiftande (legislativ)
makt, no lovgivende makt
lainsäädäntötyö sa láhkaásahanbargu, láhkaaddinbargu, láhkaaddindoaibma, sv lagstiftningsarbete –t, no
lovgivninsforanstaltning -en
laintarkastuskunta (*) sa láhkadárkkistangoddi, sv laggranskningsråd -et (Fin), lagråd -et (Sve), no justisdepartementets
lovavdeling
lainvalmistelu sa láhkaválmmaštallan, sv lagberedning -en
lainvalmisteluosasto sa láhkaválmmaštallanossodat (Fin), sv lagberedningsavdelning -en (Fin)
lainvastainen sa mii lea lága vuostá, lágavuostásaš, lágaheapme, sv lagstridig, olaglig, no lovstridig, ulovlig
lainvastaisuus sa lágahisvuohta, sv lagstridighet -en, olaglighet -en
lainvoima, lainvoimaisuus vrt. oikeusvoima, ylimääräinen muutoksenhaku sa lágafápmu, lágafámolašvuohta, sv laga kraft,
no rettskraft -en
lainvoimainen sa lágafámolaš, sv lagakraftvunnen, som vunnit laga kraft, no rettskraftig
laiton, lainvastainen sa lágaheapme, sv olaglig, olaga, lagstridig, illegal, no ulovlig, illegal
laittomuus sa lágahisvuohta, sv laglöshet -en
laitos sa lágádus, ásahus, sv inrättning -en, anstalt –en, no anstalt -en, vesen -et, institutt -et
laivanisäntä sa fanasisit, sv fartygs redare
laivanisännistöyhtiö sa fanasisitfitnodatsearvi (?), sv rederibolag -et
lajisuojelu sa šládjasuodjaleapmi, šládjagáhtten, sv artskydd -et
laki sa láhka, sv lag –en, no lov -en
lakialoite vrt. lainsäädäntöaloite, lakiehdotus sa láhkaálgga, sv lagmotion -en (Fin), no privat lovforslag, initiativ til ny lov
lakiasia sa láhkaášši, juridihkalaš ášši, sv juridisk fråga, lagfråg/a –an, no juridisk spørsmål
lakiasiaintoimisto vrt. asianajotoimisto sa láhkaáššedoaimmahat, juridihkalaš doaimmahat (Fin), sv juridisk rådgivningsbyrå
(Fin), juridisk byrå (Fin)
lakiasäätävä sa láhkahuksejeaddji, ásaheaddji, sv lagstiftande, legislativ
lakiehdotus sa láhkaevttohus, sv lagförslag –et, no lovforslag -et
lakiesitys sa láhkaevttohus, sv lagproposition -en, proposition –en, no lovframlegg -et, lovproposisjon -en
laki- ja talousvaliokunta sa láhka- ja ekonomiijaválljogoddi, sv lag- och ekonomiutskottet
lakikieli sa láhkagiella, sv lagspråk -et, juridisk terminologi
lakikirja sa láhkagirji, sv lagbok –en, no lovbok -a
lakikokoelma, lakikoonnos sa láhkačoakkáldat, sv lagsamling -en, kodifikation -en, kodex, no lovsamling -en
lakiluonnos sa láhkaárvalus, sv utkast till lag
lakimies sa láhkaolmmái, jurista, sv jurist –en, no jurist -en
lakimiesjäsen sa láhkaoahppavaš (miel)lahttu, sv lagfaren ledamot
lakimiesmatrikkeli sa juristamatrih(k)kal, sv juristmatrikeln
lakimääräinen sa lágas mearriduvvon, sv lagbestämd, legal, lagstadgad, lagtima, no lovbestemt
lakimääräinen edustaja sa lágas mearriduvvon ovddasteaddji, sv lagbestämd företrädare, lagstadgad företrädare,
legal ställföreträdare
lakimääräinen holhooja (*) sa lágas mearriduvvon hovdejeaddji, sv lagbestämd förmyndare
lakinainen sa nissonjurista, sv kvinnlig jurist
lakiosa vrt. lakiosailmoitus, lakiosakanne sa láhkaoassi, sv laglott –en, no pliktdel -en
lakiosailmoitus sa láhkaoassealmmuhus, almmuhus láhkaoasi birra, sv rättelse om laglott
lakiosan palautus sa láhkaoasi máhcahus, sv återbäring av laglott
lakiosan täydennys sa láhkaoasi dievasmahttin, sv utfyllnad av laglott
lakiosaoikeus oikeus lakiosaan sa láhkaoassevuoigatvuohta, vuoigatvuohta láhkaoassái, sv rätt till laglott, no rett til pliktdel
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lakiosaperillinen sa láhkaoasseárbbolaš, sv arvinge, som är berättigad till laglott
lakiosaperintö sa láhkaoasseárbi, sv arvsrätt på grund av laglott
lakiosasääntö sa láhkaoassenjuolggadus, sv laglottsregel -n
lakiosavaatimus sa láhkaoassegáibádus, sv anspråk på laglott
lakipykälä sa láhkaparagráfa, sv lagparagraf -en
lakisanasto sa láhkasánit, láhkaterminologiija, sv lagterminologi -en
lakisääteinen sa lágas mearriduvvon, sv lagstadgad, no lovbestemt, lovhjemlet, lovpliktig
lakisääteisesti sa lága vuođul, nu mo lágas mearriduvvo, sv på lagstadgad sätt, i lagstiftningsväg
lakitekninen sa láhkateknihkalaš, sv lagteknisk
lakiteksti sa láhkateaksta, sv lagtext –en, no lovtekst -a/-en
lakitermi sa láhkatearbma, -doaba, juridihkalaš tearbma, - doaba, sv lagterm -en, juridisk term
lakitiede sa láhkadieđa, juridihkka, sv juridik –en, no jus -en
lakivaliokunta sa láhkaválljogoddi, sv lagutskott –et, no justiskomite -en
lakiviittaus sa láhkačujuheapmi, láhkačujuhus, sv hänvisning till lag
lakko sa streaika, bargoheaitta, sv strejk –en, no streik -en
lakkoavustus sa streikendoarjja, sv strejkunderstöd –et, no streikebidrag -et
lakkoilla sa streiket, sv strejka, no streike
langettava (tuomio) sa sivalažžan cealki (duopmu), sv fällande (dom), no fellende (dom)
lapseksiottaminen.. ks. adoptio
lapseneläke sa mánáealáhat, sv barnpension -en
lapsen vietteleminen haureuteen sa máná fillen furrodahkii, sv förledande av barn till otukt
lapsialennus sa mánnávuoládus, sv rabatt för barn, barnrabatt –en, no barnemoderasjon -en
lapsikorotus sa mánnábajádus, sv barnförhöjning -en
lapsilisä sa mánáidruhta, mánnálassi, sv barnbidrag -et, barntillägg –et, no barnetrygd -a/-en, forsørgertillegg -et
lapsilisämaksu sa mánaidruhtamáksu, sv varnbidragsavgift -en
lapsivähennys sa mánnágeahpádus, sv barnavdrag -et
laskelmaverotus sa vearuhus rehkega mielde, vearuhus árvvoštallama mielde, sv beskattning enligt beräkning
laskentatoimi sa rehketdoaibma, sv redovisning -en
lasku sa rehket, sv faktura –n, no regning -en
laskusaatava sa rehketoažžumuš, sv fordran som grundar sig på räkning
laskutus sa mávssuid bearrán, sv debitering –en, no debitering
laskuvirhe sa rehkenastinfeaila, sv räknefel -et
lastensuojelu sa mánáidsuodjaleapmi, mánáidsuodjalus, -gáhtten, sv barnskydd -et
lastensuojelulaki sa mánáidsuodjalanláhka, sv barnskyddslag -en (Fin), barnavårdslag -en (Sve)
lastensuojeluviranomainen sa mánáidsuodjalaneiseváldi, sv barnskyddsmyndighet -en
lastenvalvoja sa mánáidgohcci, sv barnatillsyningsman -nen (Fin), barnavårdsman -nen (Sve), no tilsynsverg/e -en
latitudi... ks. rangaistusasteikko
lausua sa cealkit, sv uttala, yttra, no uttale
lausuma sa cealkkus, árvalus, sv uttalande -t, utsaga –n, no uttalels/e -en
lausunnonantaja sa cealkámušaddi, árvaladdi, árvalusaddi, sv remissinstans -en, remissorgan –et, no høringsinstans -en
lausunto sa árvalus, cealkámuš, sv utlåtande -t, remissyttrande –t, no uttalels/e -en, høringsuttalels/e -en
lausuntokierros sa gulasguddan, sv remissbehandling -en, remissförfarande –t, no høring -en
lautakunta sa lávdegoddi, sv nämnd –en, no utvalg -et, nemnd -a
lautamies sa lávdeolmmái, lávdealmmái, sv nämndeman –nen, no nemndemann -en, domsmann – en, meddommer -en,
legdommer -en
legaatti... ks. erityisjälkisäädös
leima sa steampal, steampil, sv stämp/el –eln, no stempel -et
leimamerkki sa steampalmearka, sv stämpelmärke –t, no stempelmerk/e -et
leimata sa steampalastit, sv stämpla, no stemple
leimavero (*) sa steampalvearru (Fin), sv stämpelskatt -en (Fin), no stempelavgift -en
leimaverolaki (*) sa steampalvearroláhka (Fin), sv lag om stämpelskatt (Fin)
lentokelpoisuustodistus sa girdingelbbolašvuođaduođaštus, girdindohkálašvuođaduođaštus, sv luftvärdighetsbevis –et
lentokenttävero sa girdingieddivearru, sv flygfältsskatt -en, flygskatt -en
lentovakuutus sa girdinoadju, sv flygförsäkring -en
lepäämään jättäminen lakiehdotuksen, ks. jättää lepämään, vrt. lykkääminen sa vuoiŋŋastit guođđin, sv lämnas vilande
(lagförslag)
leskeneläke sa leaskkaealáhat, sv efterlevandepension -en, änkepension –en, no enkepensjon -en
lesken koulutustuki sa leaskka skuvlendoarjja, sv utbildningsstöd för änka
leski sa leaska, sv efterlevande make (änkling, änka), no enk/e -en
levittämisoikeus vrt. elokuvaoikeus, kokoomateos, sävellysteos, teoskappale, yhteisteos sa leabbunvuoigatvuohta,
gilvinvuoigatvuohta, sv spridningsrätt -en
lieventämisperuste vrt. koventamisperuste, maksimirangaistus, minimirangaistus, rangaistuksen mittaaminen,
rangaistusasteikko sa litnudanágga, litnudanvuođđu, sv straffnedsättningsgrund -en
lieventävä (asianhaara) sa litnuteaddji (áššiid láhki), sv mildrande (omständighet), förmildrande (omständighet),
no formildende (omstendighet)
lievä rikoksen tekomuoto, vrt, törkeä sa láivi, sv lindrig (tex. lindrig misshandel)
lievä tuottamus sa láivves dagaheapmi, láivves buvttiheapmi, sv lindrigt vållande
liikasuoritus sa liigeprestašuvdna, liigemáksu, liigedoaimmahus, sv överbetalning -en, överdebiterat belopp
liike sa fitnodat, firbmá, sv affär -en, företag –et, no forretning -en
liikearvo sa fitnodatárvu, sv affärsvärde -t
liike- ja yhteisötunnus (*) vrt. yritys- ja yhteisötunnus sa fitnodat- ja searvvušdovddaldat, sv affärs- och samfundssignum
-umet
liikehuoneisto sa fitnodatlanjadat, sv affärslokal –en, no forretningsleilighet -en
liikekannallepano sa mobiliseren, čuožžilahttin, sv mobilisering –en, no mobilisering -en
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liikekirjanpito sa fitnodatrehketdoallu, sv affärsbokföring -en, extern bokföring
liikelaitos sa fitnodatlágádus, fitnodatásahus, sv affärsverk -et
liikemies sa fitnodatolmmoš, sv affärsman –nen, no forretninsmann -en
liikennejuopumus vrt. rattijuopumus sa gárrenvuodjin, gárrenvuođas vuodjin, johtolatjuhkanvuohta, sv trafikfylleri –et, no
promillekjöring
liikenneministeriö sa johtolatministeriija (Fin), sv trafikministeri/um -et (Fin)
liikennelupa sa johtolatlohpi, sv trafiktillstånd –et, no løyv/e -et
liikenneopettajalupa sa biilaskuvllaoahpaheaddjilohpi, johtolatoahpaheaddjilohpi, sv trafiklärartillstånd -et
liikennepako sa johtolatbáhtareapmi (Fin), sv smitning (Fin)
liikennerikkomus sa johtolatrihkkumuš, sv trafikförseelse -n, trafiköverträdelse –n, no trafikkforseels/e -en
liikennerikos sa johtolatrihkus, sv trafikbrott –et, no trafikkforbrytels/e -en
liikenneturvallisuusneuvottelukunta sa johtolatdorvvolasvuođaáššiid ráđđádallangoddi (Fin), sv delegationen för
trafiksäkerhetsärenden (Fin)
liikennevahinkolautakunta sa johtolatvahátlávdegoddi (Fin), sv trafikskademämnden (Fin)
liikennevakuutus vrt. hirvivahinkovakuutus, kaskovakuutus sa johtolatoadju, sv trafikförsäkring –en, no trafikkforsikring en
liikennevakuutuskeskus sa johtolatoadjoguovddáš (Fin), sv trafikförsäkringscentralen (Fin)
liikennevakuutuslaitos sa johtolatoadjolágádus, johtolatoadjoásahus, sv trafikförsäkringsbolag -et
liikennevakuutusyhdistys sa johtolatoadjosearvi, sv trafikförsäkringsförening -en
liikennevaliokunta sa johtolatválljogoddi, sv trafikutskottet
liikenteen vaarantaminen sa johtolaga dorvvuhuhttin, sv äventyrande av trafiksäkerheten
liikeosake sa fitnodatoasus, sv affärsaktie –n, no forretningsaksj/e -en
liikepaikka sa fitnodatbáiki, sv driftställ/e -et
liikepankki sa fitnodatbáŋku, sv affärsbank –en, no forretningsbank -en
liikesalaisuus sa fitnodatčiegusvuohta, sv affärshemlighet –en, no forretningshemmelighet -en
liiketaloudellinen sa fitnodatekonomalaš, sv företagsekonomisk
liiketalous sa fitnodatekonomiija, sv företagsekonomi -en
liiketapahtuma sa fitnodatdáhpahus, máksu, sv affärshändelse -n, affärstransaktion -en
liiketoiminta sa fitnodatdoaibma, fitnodatjođiheapmi, sv rörelseutövning -en
liiketoimintakielto sa fitnodatgielddus, fitnodatdoaibmagielddus, fitnodatjođihangielddus, sv näringsförbud -et
liiketoimintakieltorekisteri (Fin) sa fitnodatgielddusregisttar (Fin), fitnodatdoaibmangielddusregisttar (Fin),
fitnodatjođihangielddusrigisttar (Fin), sv näringsförbudsregist/er -ret (Fin)
liiketulo sa fitnodat(sisa)boahtu, sv inkomst av rörelse
liikevaihto sa vuovdimat (pl), sv omsättning –en, no omsetning -en
liikevaihtovero (*) vrt. arvonlisävero, valmistevero, varainsiirtovero sa gávppašanvearru, sv omsättningsskatt –en, no
omsetningsavgift -en
liikevaihtoverotus (*) sa gávppašanvearuhus, gávpevearuhus, vuovdimiid vearuhus, sv omsättningsbeskattning -en
liikevoitto sa fitnodatvuoitu, sv rörelsevinst -en
liikeyhteisötunnus sa gávpesearvvušdovddaldat, fitnodatsearvvušdovddaldat
liikeyritys sa fitnodat, gávpefitnodat, sv affärsföretag –et, no bedrift -en, forretningsforetak -et
liikkeenharjoittaja sa fitnodatbargi, fitnodathárjeheaddji, fitnodatjođiheaddji, sv affärsidkare –n, no forretningsdrivende
liite vrt. jäljennös, liite sa čuovus, sv bilag/a –an, no vedlegg -et, bilag -et
liiteleima sa čuovussteampal, sv bilagestämp/el -eln
liittohallitus sa lihttoráđđehus, sv förbundsstyrelse –n, no forbundsstyr/e -et
liittovaltio sa federašuvdna, sv federation -en, federal stat, federativ stat, förbundsstat -en
liittovaltuusto sa lihttostivra, sv förbundsfullmäktige (pl)
liittymisasiakirja (EU) sa searvanáššebábir, sv anslutningsakt -en
liittymisilmoitus sa searvanalmmuhus, sv (en) anslutningsanmälan (=), (en) inträdesanmälan (=), anmälan om anslutning
liittymislupa sa searvanlohpi, sv anslutningstillstånd -et
liittymismaksu sa searvanmáksu, sv anslutningsavgift –en, no tilknytningsavgift -en
liittää sa laktit, sv foga, bifoga, no tilføye, legge til
liitännäisperiaate... ks. adheesioperiaate
liitännäisrangaistus vrt. päärangaistus sa siidoráŋggaštus (?), sv bistraff -et
linnustonsuojelualue sa lottiidsuodjalanguovlu, lottiidgáhttenguovlu, sv fågelskyddsområde -t
lintudirektiivi (EU) sa loddedirektiiva , sv fågeldirektiv -et
lippuäänestys sa lihppojienastus, sv sluten votering, no skriftlig votering
lisenssi sa liseansa, sv licens –en, no lisens -en
lisenssiaatti sa lisensiáhta, sv licensiat –en, no lisensiat -en
lisenssimaksu sa liseansamáksu, sv licensavgift -en
lisenssisopimus sa liseansasoahpamuš, liseansašiehtadus, sv licensavtal -et
lisenssivirasto (Fin) sa liseansadoaimmahat , sv licensverk -et
lisäaika sa lassiáigi, sv respit –en, no respittid -a/-en
lisäbudjetti sa liigebušeahtta, lassibušeahtta, sv tilläggsbudget -en, tillägg till statsförslag (Fin), kompletteringsproposition –
en (Sve), no tilleggsproposisjon -en
lisäeläke sa lassiealáhat, liigeealáhat, sv tilläggspension –en, no tilleggspensjon -en
lisäkustannus sa lassigollu, liigegollu, sv merkostnad –en,
lisämaksu sa lassimáksu, liigemáksu, sv tilläggsavgift –en, no tilleggsavgift -en
lisämeno sa lassigollu, liigegollu, sv merutgift -en
lisämenoarvio sa lassigolluárvvoštallan, lassibušeahta, liigegolluárvvoštallan, liigebušeahta, sv tilläggsbudget -en, tillägg till
statsförslag, kompletteringsproposition –en, no tilleggsoproposisjon -en
lisämenoarvioesitys sa lassigolluárvvostallanevttohus, lassibušeahtaevttohus, sv tilläggsbudgetproposition -en
lisämääräraha sa lassimearreruhta, liigemearreruhta, sv tilläggsanslag -et
lisäosa sa lassioassi, liigeoassi, sv tilläggsdel -en
lisäperustelu sa lassiákkastallan, lassivuođuštus, liige-, sv ytterligare motivering
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lisäpöytäkirja sa lassibeavdegirji, sv tilläggsprotokoll –et, no tilleggsprotokoll -en
lisärangaistus sa lassiráŋggáštus, sv bisstraff -et
lisäselvitys sa lassičilgehus, sv tilläggsutredning -en, ytterligare utredning
lisätalousarvio sa lassibušeahta, sv tillägsbudget -en
lisätieto sa lassidiehtu, sv tilläggsuppgift -en
lisätuki (EU) sa lassidoarjja, dievasmahttindoarjja, liigedoarjja, sv kompletterande stöd
lisätulo sa lassi(sisa)boahtu, sv merinkomst -en
lisätyö sa lassibargu, liigebargu, sv merarbete -t
lisävakuutus sa lassioadju, sv tilläggsförsäkring -en
lisävero sa lassivearru, liigevearru, sv tilläggsskatt -en, kvarskatt -en, kvarstående skatt, no tilleggsskatt -en, restskatt -en
lisävyöhyke vrt. aava meri, aluemeri, kalastusvyöhyke, talousvyöhyke sa lassiavádat, liigeavádat, sv tilläggszon -en
LKV... ks. laillistettu kiinteistönvälittäjä
lohkoa vrt. halkoa sa laigut, laiget, sv stycka
lohkokunta sa laigogoddi, sv samfällighet -en
lohkominen vrt. halkominen sa laigen, sv styckning -en
lohkomistoimitus sa laigendoaimmahus, sv styckningförrättning -en
lohkokiinteistö vrt. emäkiinteistö, kantakiinteistö sa laigengiddodat, laigejuvvon giddodat, sv styckningsfastighet -en
lohkotila sa laigeneanasadji, laigejuvvon eanasadji, sv avstyckad lägenhet
lomakausi sa luopmoáigodat, luopmobadji, sv semesterperiod -en
lomake vrt. hakemuslomake, hakulomake, maksulomake, postisiirtolomake, vekselilomake, verolomake, veroilmoituslomake
sa skovvi, sv schema –t, no skjema -et, blankett -en
lomakorvaus sa luopmobuhtadus, sv semesterersättning -en
lomaltapaluuraha... ks. lomaraha
lomanmääräytymiskuukausi sa luopmočoggonmánnu (Fin), sv kvalifikationsmånad -en (Fin)
lomanmääräytymisvuosi sa luopmočoggonjahki (Fin), sv kvalifikationsår -et (Fin)
lomaoikeus sa luopmovuoigatvuohta, sv rätt till semester
lomaraha sa luopmoruhta, luomusmáhccanruhta (Fin), sv semesterpenning -en (Fin)
lomarahavapaa sa luopmoruhtafriddjavuohta (Fin), sv utbytesledighet -en (Fin)
lomauttaa vrt. irtisanoa sa luopmudit, sv permittera, no permittere
lomatodistus sa luopmoduođaštus, sv permissionsintyg -et
loppulausunto sa loahppacealkámuš, loahppaárvaluš, sv slutplädering
lopputulos sa loahppaboađus, sv domslut -et
loppututkinto sa loahppadutkkus, loahppaeksámen, sv (slut)examen, no avsluttende eksamen
louhimismaksu sa boltunmáksu (?), sv brytningsavgift -en
loukata sa loavkidit, rihkkut, sv kränka, no krenke
loukkaamattomuus sa loavkitkeahtesvuohta, rihkkomeahttunvuohta, sv okränkbarhet –en, no ukrenkelighet –en
lounasseteli sa boradanseđel, boradanseattal, sv lunchsedel –n, no lunsjkupong -en
luettelo sa logahallan, kataloga , sv förteckning -en, list/a -an, längd -en, katalog –en, no fortegnels/e -en, list/e -a
lunastaa sa lonistit, lotnut, sv lösa, no innløse
lunastus, lunastaminen sa lonisteapmi, lotnun, sv (en) inlösen (=), inlösning -en
lunastushinta sa lotnunhaddi, lonishaddi, sv löseskilling -en, lösenbelopp -et
lunastuskorvaus vrt. pakkotoimikorvaus sa lonis, lotnunbuhtadus, sv inlösningsersättnig -en
lunastuslauseke sa lotnuncealkka, lotnuneaktu, lonis-, sv inlösenklausul -en
lunastusmaksu sa lonismáksu, lotnunmáksu (áššebáhpára), sv lösen (av handling)
lunastusoikeus sa lotnunvuoigatvuohta, lonistan-, sv lösningsrätt -en
lunastustakuu sa lotnundáhkádus, sv inlösningsgaranti -en
lunastustarjous sa lotnunfálaldat, lonis-, sv hembud -et, inlösningsanbud -et
lunastustarjousvelvollisuus sa lotnunfálaldatgeatnegasvuohta, lonis-, sv hembudsskyldighet -en
lunastustoimitus sa lotnundoaimmahus, lonistan-, sv inlösningsförrättnig -en
lunastusvaatimus sa lotnungáibádus, lonistan-, sv lösningsanspråk -et
luonnollinen henkilö vrt. oikeushenkilö sa lunddolaš persovdna, sv fysisk person (inte naturlig person)
luonnonmuistomerkki sa luonddumuitomearka, sv naturminne -t
luonnonpuisto vrt. luonnonsuojelualue sa luonddupárka, sv naturpark -en
luonnonsuojelualue sa luonddusuodjalanguovlu, luonddusuodjalusguovlu, luonddugáhttenguovlu, sv naturskyddsområde -t
luonnonsuojeluasetus sa luonddusuodjalanláhkaásahus (Fin), luonddugáhttenláhkaásahus (Fin), sv naturvårdsförordning –
en (Fin)
luonnonsuojelulaki sa luonddusuodjalanláhka, luonddugáhttenláhka, sv naturvårdslag -en
luonnonsuojelullinen sa luonddusuodjalan-, luonddusuodjaleapmái guoskevaš, luonddusuodjaleapmái čuohcci,
luonddugáhttenluonnonsuojelurikos sa luonddusuodjalanrihkus, luonddugáhttenrihkus, sv naturskyddsbrott -et
luonnonsuojelusuunnittelu sa luonddusuodjalanplánen, luonddugáhttenplánen, sv naturskyddsplanering -en
luonnonsuojeluyksikkö sa luonddusuodjalanovttadat (Fin), luonddugáhttenovttadat (Fin)
luonnonvaralaki (Sve) sa luondduriggodatláhka, sv naturresurslag -en, lagen om hushållning med naturresurser
luontaiselinkeino sa luondduealáhus, sv naturnäring -en
luontaissuoritus, luontoissuoritus sa naturaprestašuvdna, sv naturaprestation -en, prestation in natura
luonto (*).. ks. maanluonto
luontodirektiivi (EU) sa luondodirektiiva, sv habitatdirektiv -et
luontoisetu sa lunddolaš ovdu, luondduovdu, sv naturaförmån -en, fringe benefit, förmån in natura, no naturalytels/e -en,
frynsegode
luontoissuoritus... ks. luontaissuoritus
luopua kanteesta sa luohpat váidagis, sv efterge käromålet
luopumiseläke sa luohpanealáhat, sv avträdelsepension -en
luopumiseläkelaki (Fin) vrt. sukupolvenvaihdoseläke sa luohpanealáhatláhka, sv lag om avträdelsepension
luopumiskorvaus sa luohpanbuhtadus, sv avträdelseersättning -en
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luotonantaja sa kredihtaaddi, loatnaaddi, sv kreditgivare -n
luottamuksellinen sa luohttámušlaš, sv konfidentiell, no konfidensiell
luottamus sa luohttámuš, sv förtroende –t, no tillit -en
luottamushenkilö sa luohttámušolmmoš, sv förtroendevald, no tillitsvalgt
luottamuskysymys sa luohttámušgažaldat, sv förtroendefråg/a -an, kabinettsfråg/a -an
luottamuslause sa luohttámušcealkámuš, luohttámušcealkka, sv förtroendevot/um -umet
luottamuslauseäänestys sa luohttámušcealkámušjienastus, luohttámušcealkkajienastus, sv omröstning rörande
fortroendevotum
luottamusmies vrt. luottamushenkilö sa luohttámušolmmái, luohttámušálmmai, sv förtroendeman –nen, no tillitsvalgt,
tillitsmann -en, tillitskvinne/e -a/-en
luottamustehtävä sa luohttámušdoaibma, luohttámušbargu, sv förtroendeuppdrag –et, no tillitsverv
luottamustoimi sa luohttámušdoaibma, sv förtroendepost -en, förtroendeuppdrag -et
luotto sa kredihta, loatna, sv kredit –en, no kreditt -en
luottoehto sa kredihttaeaktu,sv kreditvillkor -et
luottohinta sa kredihtahaddi, sv kreditpris –et, no kredittpris -en
luottokauppa sa kredihtagávpi, sv kreditköp -et
luottokelpoisuus sa kredihtadohkálašvuohta, kredihtagelbbolašvuohta, loatnadohkálašvuohta, loatnagelbbolašvuohta, sv
kreditvärdighet –en, no kredittverdighet -en
luottokortti sa kredihtagoarta, sv kreditkort –et, no kredittkort -et
luottokustannus sa kredihtagollu, loatnagollu, sv kreditkostnad -en
luottolaitos sa kredihtalágádus, kredihtaásahus, sv kreditinsitut -et
luotto-ostotosite sa kredihtaoastinguite, sv kreditköpsverifikat -en
luottoraja sa kredihtarádji, loatnarádji, sv kreditlimit -en
uottosopimus sa kredihtašiehtadus, kredihtasoahpamuš, loatnasoahpamuš, sv kreditavtal -et
luottotappio sa kredihtadáhpa, vealgedáhpa, sv kreditförlust –en, no kredittap -et
luottotappiovaraus sa kredihtadáhpavárren, vealgedáhpavárren, sv kreditförlustreservering -en
luottotieto sa vealgediehtu, kredihtadiehtu, sv kreditupplysning -en, soliditetsupplysning –en, no kredittopplysning -en
luottotietojärjestelmä sa vealgediehtovuogádat, kredihtadiehtovuogádat, vealgediehtosystema,
kredihtadiehtosystema, sv kreditupplysningssystem -et
luottotietotoiminta sa velggiiddiehtindoaibma, vealgediehtindoaibma, kredihtadiehtodoaibma
luovutuksensaaja sa luobaheamioažžu, luohpadeamioažžu, sv mottagare av överlåtelse, mottagare -n,
förvärvare -n
luovutuskirja sa luohpadangirji, luobahangirji, luobahanáššebábir, sv överlåtelsehandling -en
luovutustappio sa luohpadandáhpa, luobahandáhpa, sv överlåtelseförlust -en
luovutusvoitto sa luohpadanvuoitu, luobahanvuoitu, sv överlåtelsevinst -en
luvanhakija sa lohpeohcci, sv som söker tillstånd
luvanvarainen sa lobivuloš, sv som kräver tillstånd, som är beroende av tillstånd, tillståndspliktig
luvanvaraistaa sa ásahit lobivulošvuođa vuollái, sv belägga med licenstvång
luvanvaraisuus sa lobivulošvuohta, sv tillståndstvång -et
luvaton sa lobiheapme, sv olovlig, otillåten, no ulovlig
luvattomuus sa lobehisvuohta, sv olovlighet –et, no ulovlighet -en
lyhennys sa goarádus, goarideapmi, sv amortering -en, avkortning –en, no avdrag -et
lyhennysmaksu sa goarádusmáksu, sv amortering -en, avkortning -en
lyhennysohjelma sa goarádusprográmma, goaridanprográmma, sv avkortningsprogram -et
lykkäys sa šluhtten, maŋideapmi, sv anstånd, uppskov -et, frist –en, no henstand -en, utsettels/e -en, frist -en
lykkäys varusmiespalveluksesta sa vearjobálvalusa maŋideapmi, vearjobálvalusa šluhtten,sv uppskov -et (Fin),
anstånd (Sve)
lykkäävä ehto vrt. purkava ehto sa ollašuvvi eaktu, sv suspensivt villkor
lykätä sa šluhttet, hoigadit (?), sv ajournera, no utsette
lähdesuoja sa gáldosuodji, sv källskydd -et, meddelarskydd -et (Sve)
lähdevero sa gáldovearru, sv källskatt -en, no skatt av årets inntekt, forskuddskatt -en, kildeskatt -en
lähdeveroilmoitus sa gáldovearroalmmuhus, sv källskattedeklaration -en
lähdeverokortti sa gáldovearrogoarta, sv källskattekort -et
lähdeverolaki sa gáldovearroláhka (Fin), sv lag om källskatt (Fin)
lähdeveronkanto sa gáldovearuguoddin, sv källskatteuppbörd -en
lähdeverotodistus sa gáldovearroduođaštus, sv källskattebevis -et
lähdeverotus sa gáldovearuhus, sv källbeskattning -en
lähestymiskielto sa lahkonangielddus (Fin), sv besöksförbud -et (Fin)
lähetekeskustelu sa vuolggahussságastallan, sáttáságastallan (láhkaevttohusa), sv remissdebatt –en, no første behandling
av lovforslag
lähetekeskustelu 1. lakiehdotuksen sa vuolggahuságastallan, sáttáságastallan, (láhkaevttohusa), sv remissdebatt –en, no
første behandling av lovforslag
lähetekeskustelu 2. budjetin sa vuolggahuságastallan, sáttáságastallan (bušeahta), sv budgetdebatt -en, remissdebatten om
budgeten (Fin), no finansdebatt -en (i riksdagen)
lähettiläs sa sáttaolmmoš, ovddasteaddji, sv sändebud –et, no utsending -en
lähettäjä (KKO) sa sáddejeaddji (alimus rievttis), sv expeditör -en (HD)
lähetystö sa sáttagoddi, sv beskickning -en, legation -en, delegation –en, no legasjon -en
läpikulkuoikeus sa čađajohtinvuoigatvuohta, sv rätt till genomfart, genomfartsrätt -en
läpikulkuyhtiö sa čađajohtinfitnodatsearvi, čađajohtufitnodatsearvi
läsnäolooikeus sa mieldeorrunvuoigatvuohta, vuoigatvuohta leat mielde, mieldeleahkkinvuoigatvuohta,
sv närvarorätt –en, no rett til å være til stede
läsnäolovelvollisuus sa mieldeorrungeatnegasvuohta, geatnegasvuohta leat mielde, mieldeleahkkingeatnegasvuohta
lääkärintarkastus sa doaktárdárkkástus, sv läkarundersökning -en
lääkärintodistus sa doaktárduođaštus, sv läkarintyg –et, no legeattest -en
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lääni sa leatna, sv län –et, no len -et, fylk/e -et (Nor)
lääninarkisto sa leanaarkiiva, sv länsarkiv -et
lääninhallitus sa leanaráđđehus, sv länsstyrelse –n, no fylkesmann -en, fylkesmannens kontor
lääninoikeus (*) sa leanariekti , sv länsrätt –en, no lensrett -en
lääninpoliisineuvos sa leanabolesráđđi (Fin), sv länspolisråd -et (Fin)
lääninrahasto sa leanaruhtarádju, leanafoanda, sv lantränteri -et
lääninsihteeri sa leanačálli (Fin), sv landssekreterare -n (Fin)
lääninsyyttäjä (Sve) vrt. kihlakunnansyyttäjä, piirisyyttäjä, valtakunnansyyttäjä, valtionsyyttäjä, yleinen syyttäjä
sa leanasivahalli, leanaalaguoddi, leanaáššáskuhtti, sv länsåklagare -n
lääninverolautakunta sa leanavearrolávdegoddi, sv länsskattenämnd -en
lääninverovirasto sa leanavearrodoaimmahat, sv länsskatteverk –et, no fylkesskattekontor -et
löytöpalkkio sa gávdnanbálká, sv hittelön -en
löytötavara sa gávdnon gálvvut, gávdnondávvir, sv hittegods –et, no hittegods -et
löytötavaralaki (Fin) sa gávdnondávvirláhka, sv lag om hittegods
löytötavaratoimisto sa gávdnondávvirdoaimmahat, sv hittegodsexpedition -en
*M*
maa- sa eana-, eanan-, eatnan-, sv jord –en, land –et, no jord –a, land -et
maa-aineslaki sa eana(n)ávnnasláhka (Fin), sv marktäktslag -en (Fin)
maa-alue sa eana(n)bihttá, sv jordområde -t
maa-ja metsätalousministeriö sa eana(n)-ja meahccedoalloministeriija (Fin), sv jord- och skogsbruksministeriet (Fin),
no landbruksdepartement -et (Nor)
maa- ja vesioikeus (*) vrt. ympäristöoikeus sa eana(n)- ja čáhcevuoigatvuohta, sv jord- och vattenrätt
maahantuoja sa riikiibukti, sisafievrrideaddji, eatnamiibukti, importevra, sv importör -en, no importør -en
maahantuonti sa riikiibuktin, sisafievrrideapmi, eatnamiibuktin, importa, sv import -en, införsel –n, no import –en
maahantuontikielto sa riikiibuktingielddus, sisafievrridangielddus, eatnamiibuktingielddus, importagielddus,
sv importförbud -et
maaherra sa eatnanhearrá, fylkkamánni, sv landshövding –en, no fylkesmann -en (Nor)
maakaari sa eatnangeavli, sv jorda balk
maakirja (*) sa eana(n)girji, sv jordebok –en, no jordebok -a
maakunta vrt. lääni sa eatnangoddi, sv landskap -et, provins –en, no landskap -et
maakunta-arkisto sa eatnangoddearkiiva, sv landsarkiv -et
maakuntakaava sa eatnangoddelávva, -plána
maakuntalaki (*) sa eatnangoddeláhka, sv landskapslag –en, sv fylkesting -et
maalaiskunta sa dálongielda, sv landskommun -en
maallikko sa oahpoheapmi, dábálaš olmmoš, oahpohis olmmoš, sv lekman –nen, no lekmann -en
maallikkotuomari vrt. alioikeustuomari, hallintotuomari, herastuomari, kiinteistötuomari, käräjätuomari, maaoikeustuomari,
päätuomari, rangaistusmääräystuomari, sotatuomari, tuomari, tutkintatuomari, vakuutustuomari, varatuomari,
vesioikeustuomari, vesioikeustuomari, virkatuomari sa dábálaš olmmoš duopmárin, sv lekmannadomare -n
maaneuvos sa eana(n)ráđđi, sv lantråd
maanhankinta sa eana(n)skáhppon, sv jordanskaffning -en
maanhankintalupa sa eana(n)skáhpponlohpi, sv markförvärvstillstånd -et
maankäyttö- ja rakennuslaki (Fin) sa eana(n)geavahan- ja huksenláhka
maankäyttö- ja rakennusasetus (Fin) sa eana(n)geavahan- ja huksenláhkaásahus
maanlaki (*) vrt. kaupunkilaki sa eatnanláhka, sv landslag -en
maanluonto (*) sa eana(n)luondu, sv jordnatur -en
maanmittaus sa eana(n)mihtideapmi, sv lantmäteri –et, no landmåleri -et, landmåling
maanmittauskonttori sa eana(n)mihtidankántuvra, sv lantmäterikontor -et
maanmittaustoimisto sa eana(n)mihtidandoaimmahat, sv lanmäteribyrå -n
maanmittaustoimitus sa eana(n)mihtidandoaimmahus, sv lantmäteriförrättning -en
maanomistaja sa eatnaneaiggát, eatnanoamasteaddji, sv jordinnehavar/e -en (Fin), jordägare -n, markägare -n (Sve),
no grunneier -en
maanomistus, maaomistus sa eatnanoamastus, eatnanoamasteapmi, eatnaneaiggáduššan, sv jordbesittning -en,
jordinnehav -et, jordägande -t
maanomistusoikeus sa eatnanoamastanvuoigatvuohta, sv äganderätt till jord, rätt att äga jord
maanpetos vrt. valtiopetosrikos, valtiorikos sa riikkabeahtus, riikkabehtolašvuohta, sv landsförräderi –et, no landssvik –et,
no forpaktning -et
maantapa sa riikkavuohki, sv landssed -en
maanvuokra sa eatnanláigu, eana(n)láigu, -láigoheapmi, sv lega av jord, arrende -t, jordlega -n, no forpaktning -en
maanvuokralaki sa eana(n)láigoláhka, eatnanláigoláhka, -láigohanláhka (Fin), sv jordlegolag -en (Fin)
maanvuokrasopimus sa eana(n)láigosoahpamuš, eana(n)láigošiehtadus, eatnan- , -láigohan-, sv (jord)legoavtal -et (Fin),
arrendeavtal -et
maaoikeudellinen kylä sa eana(n)vuoigatvuođalaš gilli, sv jordrättslig by
maaoikeus 1. sa eana(n)vuoigatvuohta, sv jordrätt -en
maaoikeus 2. sa eana(n)riekti, sv jordomstol -en
maaoikeustuomari vrt. alioikeustuomari, hallintotuomari, herastuomari, kiinteistötuomari, käräjätuomari, maallikkotuomari,
päätuomari, rangaistusmääräystuomari, sotatuomari, tuomari, tutkintatuomari, vakuutustuomari, varatuomari,
vesioikeustuomari, vesioikeustuomari, virkatuomari sa eana(n)riekteduopmár, sv jordrättsdomare -n
maaomaisuus sa eatnanopmodat, sv jordegendom –en, no jordeiendom -men
maapohja sa eatnanbodni, sv grund –en, no undergrunn -en
maarekisteri sa eana(n)registtar, sv jordregist/er -ret
maasaanto sa eana(n)fidnen, eatnanfidnen, sv jordafång -et
maaseutuelinkeino sa dálonguovloealáhus, sv landsbygdsnäring -en
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maaseutuelinkeinojen valituslautakunta (Fin) sa dálonguovloealáhusaid váidinlávdegoddi , sv landbygdsnäringarnas
besvärsnämnd
maaseutupiiri (Fin) sa dálonguovlobiire, sv landsbygdsdistrikt -et
maastakarkoitus sa riikkas(eret)ádjin, -ravgen, -vuodjeleapmi, sv landsförvisning -en
maastoliikennelaki sa meahccejohtolatláhka, sv lag om terrängtrafik, no loven om motorferdsel i utmark
maatalousmaa sa eana(n)doalloeana, eana(n)dollui oaivvilduvvon eana, sv jord för landbruksändamål
maatalousyrittäjä sa eana(n)doalli, eana(n)doallofitnodatolmmoš, sv lantbruksföretagare -n
Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Fin) sa Eana(n)doalliid ealáhatlágádus, sv Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
maatalousyrittäjien eläkelaki (Fin) sa eana(n)doallofitnodatolbmuid ealáhatláhka, sv lag om pension för
lantbruksföretagare
maatila sa eana(n)doalloovttadat, dállu, eana(n)dállu, sv gårdsbruksenhet -en (Fin), jorbruksfastighet –en, no
landbrukseiendom -men, storgard -en
maatilahallitus (Fin) sa eana(n)dálloráđđehus, sv jordbruksstyrelse -n
maatilalainsäädäntö sa eana(n)doalloláhkaásaheapmi, eana(n)doalloláhkaaddin, eana(n)doalloláhkamearrádusat (pl), sv
jordbrukslagstiftning –en
maatilatalouden kehittämisrahasto (Fin) sa eana(n)doalu ovddidanruhtarádju, eana(n)doalu ovddidanfoanda, sv
gårdsbrukets utvecklilngsfond
maatilatalouden tulo sa eana(n)doalloboahtu, sv gårdsbruksinkomst –en
maatilatalouden tulovero sa eana(n)doalu boahtovearru, sv inkomstskatt för gårdsbruk
maatilatalous sa eanan(n)dállodoallu, eana(n)doallu, sv gårdsbruk -et
mahdottomuus sa veaddjemeahttunvuohta, sv omöjlighet -en (prestationens)
maisema-alue sa oainnusguovlu, oainnusviidodat, sv landskapsvårdområde -t
maisemansuojelu sa oainnussuodjaleapmi, oainnusgáhtten, sv landskapsskydd -et
maisemointi sa eatnamiid čábbudeapmi, sv landskapsarkitektur -en
maistraatti sa mágistráhta, sv magistrat –en, no magistrat -en
makeis- ja virvoitusjuomavero sa njálggus- ja limonadavearru, sv sötsaks- och läskedrycksaccis -en
maksaa sa máksit, sv betala, no betale
maksaa korkoa sa rentet, sv betala ränta, no betale rente
maksaa osamaksulla sa máksit oassemávssuin, sv avbetala, no avbetale
maksamaton sa mávssekeahtes, sv obetald, no ubetalt
maksaminen sa máksin, sv betalning –en, no betaling -a/-en
maksu sa máksu, sv betalning -en, avgift –en, no betaling -a/-en, avgift -en
maksuaika sa máksináigi, sv betalningstid -en, termin –en, no betalingstid -a/-en, termin -en
maksuehto sa máksineaktu, sv betalningsvillkor –et, no betalingsvilkår -et
maksuerä sa máksinearri, sv betalningsrat -en (Fin), betalningspost -en, post -en
maksuhetki sa máksináigi, sv betalningstid -en
maksuhäiriö sa máksinhehttehus, máksohehttehus, sv betalningsstörning -en
maksu- ja perintäkielto sa máksin- ja bearrangielddus, sv betalnings- och indrivningsförbud -et
maksujärjestely sa máksoordnestallan, máksinordnestallan, sv finansiering -en, finansieringsarrangemang -et
maksukehotus sa máksinávžžuhus, sv betalningsuppmaning -en, anmaning till betalning, uppfordran till betallning,
betalningspåminnelse –n, no betalingspåminnelse
maksukielto sa máksingielddus, sv betalningsförbud -et
maksukortti sa máksingoarta, máksogoarta, sv betalningskort –et, no betalingskort -et
maksukyky sa máksinnákca, sv betalningsförmåga -n, vederhäftighet -en, solvens -en, likviditet, no likviditet
maksukykyinen sa máksinnávccalaš, sv solvent, i stånd att betala, vederhäftig, no solvent
maksukykyisyys sa máksinnávccalašvuohta, máksinnákca, sv betalningsförmåga -n, vederhäftighet -en
maksukyvyttömyys sa máksoguttahisvuohta, -hattehisvuohta, sv insolvens -en, oförmåga att betala, overhäftighet –en, no
insolvens -en
maksukyvytön sa máksoguttaheapmi, hatteheapme, sv insolvent, oförmögen att betala, ovederhäftig, insolvent
maksuliikenne sa máksojohtalus, máksojohtolat, sv betalningsväsen -det, betalningsrörelse -n (Fin), betalningsförmedling -en
maksulippu sa máksolihppu, máksinlihppu, sv betalningskupong -en
maksullinen sa mávssuvuloš, mii máksá, sv avgiftsbelagd, no kostnadsbelagt, avgiftsbelagt
maksulomake sa máksinskovvi, máksoskovvi, sv betalningsblankett -en
maksumääräys sa máksinmearrádus, máksomearrádus, sv anvisning -en, betalningsuppdrag -et, utanordning -en, remiss/a
–an, no pålegg om å betale summerisk forelegg
maksuosoite, maksuosoitus sa máksinčujuhus, máksočujuhus, sv betalningsanvisning -en
maksupalvelu sa máksobálvalus, máksinbálvalus, sv betalningstjänst -en
maksuperuste sa máksovuođđu, máksinvuođđu, sv betalningsgrund -en
maksuperustelaki (Fin) sa (stáhta) máksovuođđoláhka, sv lag om grunderna för avgifter till staten
maksupiste sa máksinbáiki, máksobáiki, sv betalningsställ/e -et
maksupäivä sa máksinbeaivi, máksobeaivi, sv betalningsdag –en, no betalingsdag -en
maksusitoumus sa máksinčatnašupmi, máksočatnašupmi, sv betalningsförbindelse -n
maksusopimus sa máksinsoahpamuš, máksinšiehtadus, máksosoahpamuš, máksošiehtadus, sv betalningsavtal -et,
betalningsöverenskommelse -n
maksusuoja vrt. saantosuoja, väitesuoja sa máksinsuodji, máksosuodji, sv betalningsskydd -et
maksutapahtuma sa máksodáhpáhus, sv affärshändelse som avser betalning
maksutase sa máksobalánsa, máksinbalánsa, sv betalningsbalans –en, no betalingsbalans/e -en
maksuton sa mávssuheapme, nuvttá, sv avgiftsfri, gratis, no gratis
maksuton oikeudenkäynti vrt. oikeudenkäyntikulut, yleinen oikeusapu sa nuvttá riektegeavvan, sv fri rättegång
maksutosite sa guite, máksoguite, sv betalningsverifikat -et, kvitto -t
maksuunpano sa máksuibidjan, sv debitering –en, no debitering
maksuunpanotieto sa diehtu máksuibidjama birra, sv uppgift om debitering
maksuvaade sa máksingáibádus, sv betalningsanspråk -et
maksuvaatimus sa máksingáibádus, sv betalningskrav -et, betalningsyrkande -t
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maksuvaikeus sa máksinváttisvuohta, máksinváigatvuohta, sv betalningssvårighet -en
maksuvalmius sa máksinválmmasvuohta, sv likviditet -en, betalningsberedskap –en, no likviditet
maksuvalmiusluotto sa máksinválmmasvuođakredihta, sv likviditetskredit -en
maksuvapautus sa máksimis beastin, máksofriddjavuohta, sv betalningsbefrielse –n, no betalingsfrafallelse
maksuvelvollinen sa máksingeatnegas, máksogeatnegas, sv betalningsskyldig
maksuväite sa máksinčuoččuhus, máksočuoččuhus, sv invändning om verkställd betalning
maksuväline sa máksingaskaopmi, máksogaskaoapmi, sv betalningsmed/el -let
maksuvälinerikos sa máksingaskaoapmirihkus, sv betalningsmedelsbrott -et
mallioikeus ks. mallisuoja sa minsttarvuoigatvuohta, mállevuoigatvuohta, sv mönsterrätt -en
mallirekisteri sa minsttarregisttar, málleregisttar, sv mönsterregis/ter -ret
mallisuoja sa minsttarsuodji, mállesuojdi, sv mönsterskydd -et
mallisuojattu sa minsttarsuddjejuvvon, mállesuddjejuvvon, sv mönsterskyddad
malminetsintä sa málbmaohcan, sv malmletning -en, prospektering
manttaali sa mantal, mantálla, sv mantal -et
markkamääräinen sa márkemearálaš, sv i mark
markkinahinta sa márkanhaddi, sv marknadspris –et, no markedspris -en
markkinakorko sa márkanreantu, sv marknadsränt/a –an, no markedsrent/e -a/-en
markkinaosuus sa márkanossodat, márkanoassi, sv marknadsandel –en, no markedsandel -en
markkinatuomioistuin sa márkanduopmostuollu, márkanriekti, sv marknadsdomstol -en
markkinointirikkomus sa márkanastinrihkkumuš, márkanfievrridan-, sv marknadsföringsförseelse –n, no
markedsføringsforseels/e -en
markkinointirikos sa márkanastinrihkus, márkanfievrridan-, sv marknadsföringsbrott –et, no markedsføringsforbrytels/e -en
massaluovutus sa mássáluobaheapmi, joavkoluohpadeapmi, sv massutlämnande -t
matkakorvaus sa mátkebuhtadus, sv reseersättning –en, no reisegodtgjørels/e -en
matkalippu sa mátkebileahtta, sv (färd)biljett –en, no billett -en
matkanjärjestäjä sa mátkeordnejeaddji, sv researrangör -en
matkarahtaus sa mátkerákten, sv resebefraktning -en
matkarahti sa mátkerákta, sv resefrakt -en
matkasekki sa mátkešeahkka, sv resecheck -en
matkatavaravakuutus sa mátkedávviroadju, sv resegodsförsäkring -en
matkavakuutus sa mátkeoadju, sv reseförsäkring -en
matkustajavero sa mátkkošteaddjivearru, sv reseskatt -en, charterskatt -en, semesterskatt –en, no charteravgift -en
matkustamiskielto, matkustuskielto sa mátkkoštangielddus, sv reseförbud –et, no reiseforbud -et
meluntorjunta sa šlámahehtten (Fin), sv bullerbekämping -en
menetetty määräaika sa massojuvvon mearreáigi, sv försutten fatalietid
menetetyn määräajan palauttaminen sa massojuvvon mearreáiggi máhcaheapmi, sv återställande av försutten
fatalietid
menettelytapa sa meannudanvuohki, sv förfaringssätt -et, handlingssätt -et
menettelyvirhe sa meannudanfeaila, sv procedurfel -et, fel i förfarande, rättegångsfel -et, domvilla -n
menettämisseuraamus sa massinčuovvumuš, sv förverkandepåföljd -en
meno sa gollu, sv utgift –en, no utgift -en
menoarvio sa golluárvu, gollusullu, golluárvvoštallan, sv utgiftsstat -en
menoerä sa golluearri, sv utgiftspost -en
menojäännös sa gollubázahus, gollubázahas, sv utgiftsrest -en
menotili sa gollukontu, sv utgiftskonto -t
menotosite sa golluduođus, sv utgiftsverifikation -en
menovaraus sa golluvárren, sv utgiftsreservering -en
Merenkulkuhallitus (Fin) sa Mearrajohtolatráđđehus , sv Sjöfartsstyrelsen
meriasia sa mearraášši, sv sjörättsmål -et
merilaki sa mearraláhka, sv sjölag –en, no havlov -en
merimiesvero sa mearraolmmáivearru, sv sjömanspension -en
merioikeudellinen sa mearravuoigatvuođalaš, sv sjörättslig
merioikeus, maritime law vrt. kansainvälinen merioikeus, law of the sea sa mearravuoigatvuohta, sv sjörätt -en
merioikeusjuttu sa mearraášši, sv sjörättsmål -et
meriselitys sa mearračilgehus, sv sjöförklaring -en
meriteiden säännöt sa mearrageainnuid njuolggadusat (pl), sv sjövägsregler (pl)
merityötulo sa mearrabargoboahtu, mearrabarggu (sisa)boahtu, sv sjöarbetsinkomst -en
merivahinko vrt. haveri sa mearravahát, sv sjöskada -n, haveri -en
merivakuutus sa mearraoadju, sv sjöförsäkring -en
merivakuutusyhtiö sa mearraoadjofitnodatsearvi, sv sjöförsäkringsbolag -et
metsurivähennys sa vuovdebargi geahpádus, sv skogsarbetaravdrag -et
metsähallinto sa meahccehálddahus, sv forstförvaltning -en
Metsähallitus sa Meahcceráđđehus (Fin), sv Forststyrels/e -en (Fin), Skogsstyrelse -n (Sve), Domänverket (Sve), no
skogvesenet, Direktoratet for statens skoger (Nor)
metsäkeskus (Fin) sa vuovdeguovddáš, sv skogscentral -en
metsäkiinnitys sa vuovdegiddehus, sv skogsinteckning -en
metsäkiinnitysluettelo sa vuovdegiddehuslogahallan, sv längd över skogsinteckningar
metsänhakkuuoikeus sa muorračuohppanvuoigatvuohta, sv skogsavverkningsrätt -en
metsänhakkuusopimus sa muorračuohppansoahpamuš, muorračuohppanšiehtadus, sv skogsavverkningsavtal -et
metsänhakkuuvälikirja sa muorračuohppanšiehtadus, muorračuohppansoahpamuš, sv skogsavverkningskontrakt -et
metsänhoitoalue sa vuovdedikšunguovlu, vuovdedikšunviidodat, sv forstrevir -et
metsänhoitomaksu sa vuovdedikšunmáksu, sv skogsvårdsavgift –en, no skogavgift -en
metsänhoitopiiri sa vuovdedikšunbiire, sv forstdistrikt -et
metsänhoitoyhdistys sa vuovdedikšunsearvi, vuovdedikšunovttastus, sv skogsvårdsförening -en
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metsänparannuslaina sa vuovdebuoridanloatna, sv skogsförbättringslån -et
metsäpalovaroitus sa meahccebuollinváruhus, sv varning för skogsbrand
metsästysaika sa meahcástanáigi, sv jakttid –en, no jakttid -a/-en
metsästysasetus sa meahcástanláhkaásahus (Fin), sv jaktförordning -en (Fin)
metsästyskielto sa meahcástangielddus, sv jaktförbud -et
metsästyskortti sa meahcástangoarta, sv jaktkort –et, no jaktkort -et
metsästyslaki sa meahcástanláhka, sv jaktlag –en, no jaktlov -en
metsästysoikeus sa meahcástanvuoigatvuohta, sv rätt till jakt, jakträtt –en, no jaktrett -en
metsästysrikkomus sa meahcástanrihkkumuš, sv jaktförseelse –n, no jaktforseels/e -en
metsästysrikos sa meahcástanrihkus, sv jaktbrott –et, no jaktforbrytels/e -en
metsästystutkinto sa meahcástandutkkus, no jegerprøv/e -a/-en
metsäveroasetus sa vuovdevearroláhkaásahus (Fin), sv skogsskatteförordning -en (Fin)
metsävähennys sa vuovdegeahpádus, sv skogsavdrag -et
mielenhäiriö sa miellagolggiheapmi, seahkki, vuohkku, sv sinnesförvirring -en
mielentila sa mielladilli, sv sinnestillstånd -et, sinnesstämning -en, mentalt tillstånd
mielentilatutkimus sa mielladillidutkamuš, sv sinnesundersökning -en
mieskohtainen takaus ks. henkilökohtainen takaus sa olmmošguovdil dáhkádus, sv personlig borgen
mietintö sa smiehttamuš, sv betänkande –t, no innstilling -en
ministeri sa minister, ministtar (-st), sv minist/er -ern, statsråd -et (Sve), no minist/er -eren
ministerineuvos, ministerineuvosto sa ministarráđđi, sv ministerråd -et
ministeristö vrt. ministeriö sa ministarat (pl), ministtargázzi, sv ministär -en
ministerivaliokunta sa ministerválljogoddi, sv ministerutskott -et
ministerivastuu sa ministervástolašvuohta, ministervástu, sv ministeransvarighet -en
ministeriö sa ministeriija (Fin), departemeanta (Nor, Sve), sv ministeri/um -et (Fin), departement –et (Sve), no
departement -et
mitättömyys sa fámuhisvuohta, sv nullitet, ugiltighet –en, no ugyldighet -en
mitättömyyskanne sa áššečuoččáldahttin (vuoigatvuođadoaimma) fámuhisvuođa várás, sv (en) nullitetstalan (=)
mitättömyysväite sa fámuhisvuhtii guoskevaš čuoččuhus, sv invändning om ogiltighet
mitätöidä sa fámuhuhttit, sv upphävä, annullera, makulera, no oppheve, annullere, makulere
mitätön vrt. pätemätön sa fámuheapme, árvvuheapmi, sv ogiltig, no ugyldig
moite sa moaitta, sv kland/er -ret
moiteaika sa moaitináigi, sv klandertid -en
moitekanne sa áššečuoččáldahttin (vuoigatvuođadoaimma) moaitima várás, moaittačuoččáldahttin (?),
sv (en) klandertalan (=)
moiteoikeus sa moaitinvuoigatvuohta, sv klanderrätt -en
moiteperuste sa moaittaágga, moaittavuođđu, moaitinágga, moaitinvuođđu, sv grund för klander
moitteenvarainen sa mii lea moaitagis gitta, moaittihahtti, sv som är beroende av klander
moitteenvaraisuus vrt. väitteenvaraisuus sa moaittavulošvuohta, moaittihahttivuohta, sv angriplighet -en
moitteeton sa láitemeahttun, skihkalaš, sv oklanderlig, otadlig, no upåklagelig
moittia sa láitit, moaitit, sv klandra, väcka klandertalan
moittia testamenttia sa moaitit testamentta, sv klandra ett testamente
momentti sa momeanta (lágas) sv moment -et (Fin), stycke -t (Sve)
monijäseninen sa máŋggalahtot, no med mange medlemmer
moniportaisuus sa máŋggaceahkkálasvuohta, sv ett system med många instanser
moniste sa máŋggus, stensiila, sv stencil –en, no stensil -en
moottoriajoneuvovero vrt. ajoneuvovero, autovero, moottoriajoneuvovero sa mohtorfievrovearru, sv motorfordonsskatt en, skatt på motorfordon
moottorisahavähennys sa mohtorsahágeahpádus, sv motorsågsavdrag -et
muinaismuisto sa kulturmuitu, dološmuitu, sv fornminne
muinaismuistolaki sa kulturmuitoláhka, dološmuitoláhka (Fin), sv lag om fornminnen (Fin)
muistiinpanovelvollisuus sa muituimerkengeatnegasvuohta, sv anteckningsskyldighet -en
muistio sa muittuhančála, sv promemori/a -an, PM, no memorandum -et, notat -et
muistutus vrt. huomautus sa cuigen, sv anmärkning –en, no påminnels/e -en, irettesettels/e -en
muistutuskirjelmä sa cuigenčála, sv anmärkningsskrift -en
muodollinen sa hámálaš, formála, sv formell, no formell
muodollinen oikeus vrt. aineellinen oikeus sa formála vuoigatvuohta, sv formell rätt
muodollisesti sa hámálaččat, formálalaččat, sv formellt, no formelt
muodollisoikeudellinen sa formálavuoigatvuođalaš, hámálašvuoigatvuođalaš (?), sv formellrättslig
muotoamiskanne vrt. vahvistuskanne, toteamiskanne sa áššečuoččáldahttin vuoigatvuođahábmema várás, sv talan på
konstitutiv dom, talan på rättsgestaldande dom
muotoamistuomio sa vuoigatvuođahábmenduopmu, sv konstitutiv dom, rättsgestaltande dom
muotoamisvaikutus sa vuoigatvuođahábmenváikkuhus , sv konstitutiv verkan, rättsgestaltande verkan
muotomääräys sa hápmemearrádus, sv formföreskrift -en
muotosäännös sa hápmenjuolggadus, hápmemearrádus, hápmeásahus, sv formstadgande -t, formkrav –et
muotovapaus sa hápmefriddjavuohta, sv formfrihet -en
muotovirhe sa hápmefeaila, sv formfel -et
murha vrt. tappo, kuolemantuottamus sa olmmošgoddin, sv mord –et, no mord -et
murhapoltto sa olmmošgoddinboaldin, goddinboaldin, sv mordbrand –en, no mordbrann -en
murhayritys sa olmmošgoddingeahčaleapmi, sv mordförsök -et
murtautua sa gaikut sisa, sv bryta sig (in i ngt, ut ur ngt), no bryte seg inn
murto vrt. kiskominen sa sisagaikun, viessogaikun, sv inbrott –et, no innbrudd -et
museovirasto sa musealágádus, museaásahus, museadoaimmahat (virasto), sv museiverket
musta kauppahinta sa čáhppes gávpehaddi, sv svart köpeskilling
muu asuntoalueen vuokra sa eará visteguovllu láigu, eará viessoguovllu láigu, láigoheapmi (Fin), sv annan lega av
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bostadsområde (Fin)
muukalaispassi sa vierroolbmopássa, sv främlingspass -et
muuntokerrointaulukko sa nuppástuhttingerddontabealla, sv tabell över omräkningstal
muuntomenettely sa nuppástusmeannudeapmi, sv förvandlingsförfarande -t
muuntorangaistus sa nuppástuhttinráŋggáštus, sv förvandlingsstraff -et
muutoksenhakija sa nuppástusohcci, rievdadusohcci, sv ändringssökande –n, no ankende part, klager -en
muutoksenhaku sa nuppástusohcan, nuppastuhttinohcan, rievdadusohcan, sv överklagande -t, ändringssökande, sökande av
ändring, ändringssökning -en, rättsmedel, no ank/e -en, klag/e -a/en
muutoksenhakuaste sa nuppástusohcaninstansa, sv rättsmedelinstans -en
muutoksenhakukeino sa nuppástusohcanvuohki, rievdadusohcanvuohki, sv rättsmedel -let
muutoksenhakukirjelmä sa nuppástusohcančála, rievdadusohcančála, sv besvärsskrift -en, besvärsskrivelse -n
muutoksenhakulupa vrt. valituslupa sa nuppástusohcanlohpi, sv besvärstillstånd -et, fullföljdstillstånd -et, tillstånd att söka
ändring
muutoksenhakumenettely
sa nuppástusohcanmeannudeapmi, sv förfarande vid ändringssökande,
rättsmedelsförfarande -t, fullföljdsförfarande -t
muutoksenhakuohjeet vrt. määräpäivä, tyytymättömyyden ilmoittaminen, valituskirjelmä, valitusosoitus sa
nuppástusohcanrávvagat (pl), sv besvärsundervisning -en
muutoksenhakuoikeus sa nuppástusohcanvuoigatvuohta, sv fullföljdsrätt -en, besvärsrätt -en, rätt att söka ändring, rätt att
överklaga
muutoksenhakutuomioistuin sa nuppástusohcanduopmostuollu, sv fullföljdsdomstol -en, rättsmedelsdomstol -en
muutoksenhakuviranomainen sa nuppástusohcaneiseváldi, sv besvärsinstans -en, fullföljdsinstans -en
muutos sa rievdadus, nuppástus, sv ändring -en, förändring –en, no forandring -en
muutosilmoitus sa rievdadanalmmuhus, sv anmälan om ändring, (en) ändringsanmälan (=) (Fin)
muutosperuste sa nuppástusvuođđu, rievdadusvuođđu, sv ändringsgrund -en
muuttaa 1. esim. jotain ratkaisua tai tuomiota sa rievdadit, nuppástuhttit, sv ändra, byta, no forandre, bytte, skifte
muuttaa 2. asunnosta tai paikkakunnalta toiseen sa fárret, sv flytta, no flytte
muuttoilmoitus sa fárrenalmmuhus, sv (en) flyttningsanmälan (=), no flyttemelding -en
muuttokorvaus sa fárrenbuhtadus, fárrenruhta, sv flyttningsersättning -en
muuttopäivä sa fárrenbeaivi, sv flyttdag -en, fardag -en, flyttningsdag -en
muuttuvakorkoinen sa mas lea molsašuddi reantu, sv med rörlig ränta
myyjä sa vuovdi , sv försäljare -n, säljare –n, no selger -en, ekspeditør -en
myymis- ja hukkaamiskielto sa vuovdin- ja láhppongielddus, sv försäljnings- och skingringsförbud -et
myymälävaras sa buvdasuola, gávpesuola, sv snattare -n
myymälävarkaus sa buvdasuolavuohta, gávpesuolavuohta, sv butiksstöld -en, snatteri -et
myynti sa vuovdin, sv försäljning –en, no salg -et
myyntihinta sa vuovdinhaddi, sv försäljningspris –et, no salgspris -en
myyntihintasaaminen sa vuovdinhaddeoažžumuš, sv försäljningsprisfordring -en
myyntikate sa vuovdingokču, sv försäljningsbidrag -et
myyntikurssi sa vuovdingursa, sv säljkurs –en, no salgskurs -en
myyntisaaminen sa vuovdinoažžumuš, sv försäljningsfordring -en
myyntisopimus sa vuovdinsoahpamuš, vuovdinšiehtadus, sv försäljningsavtal –et, no salgsavtal/e -en
myyntituotto sa vuovdinvuoitu (?), sv försäljningsintäkt -en
myyntivoitto sa vuovdinvuoitu, sv realisationsvinst –en, no fortjeneste ved salg
myytävänä, myynnissä sa vuovdinláhkái, vuovdinládje, vuovdemassii, sv till salu, no til salgs
myöhentää sa maŋidit, sv efterdatera
myöntää 1. ks. tunnustaa, vrt. kiistää sa mieđihit, miehtat, sv bevilja, no innrømme, tilstå, bevilge, beville
myöntää 2. antaa esim. lainhuuto sa mieđihit, addit, sv medge, meddela (tex lagfart)
myöntää erivapaus sa mieđihit sierralobi, addit sierralobi, sv bevilja dispens
myöntää vastuuvapaus sa mieđihit vástufriddjavuođa, addit vástofriddjavuođa, sv bevilja ansvarsfrihet
myötämääräämisoikeus vrt. itsemäärämisoikeus sa mielmearridanvuoigatvuohta, sv medbestämmanderätt -en
määritellä sa meroštallat, defineret, sv definiera, no definere, presisere
määritelmä sa meroštallan, definišuvdna, sv definition –en, no definisjon -en
määrä sa mearri, sv antal -et, belopp –et, no mengd/e -en, antall -et
määräaika sa mearreáigi, sv fatalietid -en, termin -en, frist -en, tidsfrist -en, utsatt tid, viss tid, no frist -en, lovlig fastsatt
frist for fulgørelse av visse forretniger
määräaikainen sa mearreáigásaš, sv tidsbestämd, tidsbunden, gällande för en viss tid
määräala vrt. määräosa sa mearreviidodat, sv outbrutet område, visst område
määräenemmistö sa mearreeanetlohku, sv kvalificerad majoritet, särskild röstpluralitet, no kvalifisert flertall
määrähinta sa mearrehaddi, sv viss pris
määrämuoto sa mearrehápmi, sv föreskriven form
määrämuotoinen vrt. vapaamuotoinen sa mearrehápmásaš, sv formbunden, formfordrande
määräosa vrt. määräala sa mearreoassi, dihtooassi, sv viss andel, ideel del, kvotdel -en
määräosainen yhteisomistusoikeus sa dihtooasát ovttaseaiggáduššan, mearreoasát ovttaseaiggáduššan,
sv samäganderätt med kvotdelar, samäganderätt med ideella delar
määräpäivä sa mearrebeaivi, mearriduvvon beaivi, sv fataliedag -en, utsatt dag, bestämd dag, förelagd dag, no forfallsdag -en
määräraha sa mearreruhta, sv anslag -et (i budget), no bevilgning -en
määrätarkoitus sa mearreulbmil, dihto ulbmil, sv särskilt ändamål
määrätä sa mearridit, sv stipulera, bestämma, besluta, förordna, utse, föreskriva, förelägga, no fastsette, bestemme,
utnevne, ordinere
määrävuotiskorotus, määrävuosikorotus sa áigái čadnon bajádus, sv tidsbestämd höjning, årsförhöjning -en
määräys sa mearrádus, sv föreskrift -en, bestämmelse –n, no besstemmels/e -en, befaling -en
määräyskirja vrt. nimittämiskirja sa mearrádusgirji (virgái, Fin), sv skriftlig förordnande (Fin)
määräyskokoelma sa mearrádusčoakkáldat
määräysvalta sa mearridanváldi, sv bestämmanderätt -en, bestämmelserätt –en, no bestemmelsesrett -en
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määräytymisperuste sa mearrašuvvanágga, -vuođđu, sv beräkninsgrund -en
määräystenantovaltuus sa mearrádusaid addinfápmu, mearrádusaid addinfápmudus, sv behörighet att utfärda föreskrifter
määräämisoikeus sa mearridanvuoigatvuohta, sv dispositionsrätt -en, förfoganderätt -en
määräämisperiaate sa mearridanprinsihppa, sv dispositionsprincip -en
määräämistoimi sa mearridandoaibma, sv disposition –en
*N*
naapurioikeus vrt. naapuruusoikeus sa lagašvuoigatvuohta
naapuruusoikeudellinen sa ránnjavuođavuoigatvuođalaš, ránnjavuoigatvuođalaš, sv grannelagsrättslig
naapuruusoikeus sa ránnjávuođavuoigatvuohta, sv grannelagsrätt -en
naapuruussuhde sa ránnjágaskavuohta,sv grannelag -et, grannelagsförhållande –t, no naboskapsforhold –et
naimaosa (*) vrt. pesäero sa náittosoassi, sv giftorätt -en
naisoikeus sa nissonvuoigatvuohta, sv kvinnorätt –en, no kvinnerett -en
Natura 2000-verkosto sa Natura 2000-fierpmádat, sv nätverket Natura 2000
nautinta vrt. hallinta sa návddašeapmi, sv hävd -en
nautintaoikeus vrt. hallintaoikeus, käyttöoikeus sa návddašanvuoigatvuohta, sv nytjanderätt –en, no bruksrett -en
nautintasuoja vrt. saantosuoja, sivullissuoja sa suodji návddašeami vuođul, sv skydd på grund av hävd
nettotulo sa netto(sisa)boahtu, nettodienas, sv nettoinkomst –en, no nettoavkastning -en
nettovarallisuus sa nettoopmodat, nettovárit, sv nettoförmögenhet -en
neuvo sa ráva, sv råd –et, no råd -et
neuvoa sa rávvet, sv råda, ge råd, no gi råd, veilede
neuvoa-antava sa ráđđeaddi, , sv rådgivande, no rådgivende
neuvonanto sa rávvagiid addin, sv rådgivning –en, no rådgiving -en
neuvosmies sa ráđđeolmmái, sv rådman –nen, no rådmann -en
neuvoston asetus (EU) sa (eurohppá)ráđi láhkaásahus, sv rådets förordning
neuvoston direktiivi (EU) sa (eurohppá)ráđi direktiiva, sv rådets direktiv
neuvotella sa ráđđádallat, šiehtadallat, sv förhandla, no rådslå, forhandle
neuvottelu sa ráđđádallan, šiehtadallan, sv förhandling –en, no forhandling -en, rådslagning -en
neuvottelukunta sa ráđđádallangoddi, sv förhandlingskommitte -n, förhandlingsdelegation -en, konsultativ
kommission, no forhandlingsdelegasjon -en
neuvotteluoikeus sa ráđđádallanvuoigatvuohta, sv förhandlingsrätt -en
neuvotteluvelvollisuus sa ráđđádallangeatnegasvuohta, sv förhandlingsskyldighet -en, förhandlingsplikt –en,
no forhandlingsplikt -en
nimellisarvo (osakkeen) sa namalaš árvu (ossosa), sv (aktiens) nominellt belopp, no (aksjens) nominell verdi
nimelliskorko sa namalaš reantu, sv nominell ränta, no nominelle rente
nimenkirjoitusoikeus sa nammačállinvuoigatvuohta, sv firmateckningsrätt -en
nimenmuutos sa nammarievdadus, nammarievdadeapmi, sv namnändring -en
nimetä sa namuhit, sv nämna, utnämna, nominera, no nominere, nevne
nimike sa namahus, sv tit/el –eln, no benevning -en, betegnels/e -en, tit/tel -telen
nimikilpi sa nammagalba, no navneskilt –et
nimikirja sa nammagirji, sv matrik/el -eln
nimikirjanote sa nammagirjeválddus, sv matrikelutdrag -et
nimismies sa leansmánni, sv länsman -nen (Fin), landsfiskal -en (Sve), no lensmann -en, politimester -en
nimismiespiiri sa leansmánnibiire, sv länsmansdistrikt -et (Fin), no lensmannsdistrikt -et
nimittäminen sa nammadeapmi, no nominering -en, utnevning -en
nimittämiskirja, nimityskirja vrt. määräyskirja sa nammadangirji, sv utnämningsbrev -et (Fin), fullmakt -en (Sve)
nimittää (virkaan) sa nammadit (virgái), sv nominera, no nominere
nimitys sa nammadeapmi, sv benämning -en, utnämning –en, no nominering -en, utnevning -en, utnevnels/e -en
nimityskirja... ks. nimittämiskirja
nimitysmenettely sa nammadanmeannudeapmi, sv utnämningsförfarande -t
nimitysoikeus sa nammadanvuoigatvuohta, sv utnämningsrätt -en
nootti sa nohta, sv not -en
normi sa norbma, sv norm –en, no norm -en
nostaa kanne vrt. kannella, tehdä ilmianto, valittaa sa čuoččáldahttit ášši, sv väcka talan
nostaa syyte sa áššáskuhttit ášši, sv väcka åtal
nosto-oikeus sa loktenvuoigatvuohta, sv dragninsrätt -en, lyftningsrätt -en, uttagningsrätt -en
nostoväki sa bajidanveahka, sv lantvärn -et
notaari sa notára, sv notarie –n, no notar -en
notariaatti sa notariáhta, sv notariat -et
noudattaa sa čuovvut, sv iaktta, följa, no følge etter, komme etter
nouto sa viežžan (diggái), sv hämtning -en (till rätten)
noutokauppa sa viežžangávpi, sv avhämtningsköp -et, hämtningsköp -et
noutomääräys sa viežžanmearrádus, sv hämtningsorder -n, förordnande om hämtning
noutovelka vrt. viemävelka sa viežžanvealgi, sv avhämtningsgäld -en, skuld med skyldighet för borgenären att avhämta
prestationen
nuhteeton sa rievttalaš, sv oklanderlig, felfri, no uklanderlig
nuoreen henkilöön kohdistuva haureus sa nuorra olbmui čuohcci furrodat, sv otukt med ung person
nuorisovankila vrt. rangaistuslaitos sa nuoraidfáŋgal, sv ungdomsfängelse –t, no ungdomsfengs/el -elet
nähtävänä pitäminen sa oaidninláhkái doallan, oaidninládje doallan, oaidnimassii doallan, sv framläggande (av
protokoll od.) till påseende
nähtävänäoloaika sa oaidnináigi, oaidnimassii doallama áigi, oaidninláhkái/ oaidninládje doallama áigi
näpistys vrt. anastus, varkaus sa livkaleapmi, sv snatteri -et
näyttö sa čájáhus, duođaštus, sv bevisning -en
näyttökynnys, standard of proof sa čájáhusšielbma, duođaštusšielbmá, sv beviskraft -en
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*O*
obligaatio sa obligašuvdna, sv obligation –en, no obligasjon -en
oheissakko sa sáhkku, mii mearriduvvo eará ráŋggáštusa olis, sv böter som tilläggsstraff
ohjearvo sa norbmaárvu, sv normativt värde
ohjeellinen sa norbmalágán, sv normativ
ohjehinta sa rávahaddi, sv cirkapris –et, no veiledende pris
ohjelmaluontoinen sa prográmmalundosaš, sv programartad
ohjepalkka sa norbmabálká, sv riktlön –en, no normallønn -en
ohjesääntö sa njuolggadus(at), sv reglemente –t, no reglement -et, vedtekter
ohjesääntöinen sa njuolggadusain mearriduvvon, sv reglementerad
oikaisu sa njulgen, vuigen, sv rättelse –n, no rettels/e -en
oikaisuerä sa njulgenoassi, vuigenoassi, njulgenearri, vuigenearri, sv rättelsepost -en
oikaisulautakunta sa njulgenlávdegoddi, vuigenlávdegoddi, sv skatterättelsenämnd -en
oikaisuvaatimus sa njulgengáibádus, vuigengáibádus, sv rättelseyrkande -t
oikaisuvelvollisuus sa njulgengeatnegasvuohta, vuigengeatnegasvuohta, sv rättelseplikt -en
oikaisuviranomainen sa njulgeneiseváldi, vuigeneiseváldi, sv rättelsemyndighet -en
oikeaksi todistetaan sa riektagin duođaštuvvo, sv riktigheten bestyrkes
oikeaksi todistettu jäljennös sa riektagin duođaštuvvon mielddus, sv strykt kopia
oikeellisuus sa riektatvuohta, riektavuohta, sv riktighet –en, no riktighet -en
oikeudellinen sa vuoigatvuođalaš, rievttalaš, sv rättslig, juridisk, judiciell, no rettslig, rettsmessig, juridisk
oikeudenala vrt. oikeusjärjestelmä, oikeusjärjestys sa vuoigatvuođaviidodat, sv rättsområde -t, rättsgebit
oikeudenhaltija sa vuoigatvuođaoamasteaddji, vuoigatvuođahálddašeaddji, sv rättsinnehavar/e –en, no rettshaver -en
oikeudenhoito sa riektedoallu, sv rättsvård –en, no rettsplei/e -a/-en
oikeudenistunto sa riektečoahkkin, diggečoahkkin, sv domstolens sammanträde, rättegångstillfälle, session -en,
no rettsmøt/e -et, sesjon -en
oikeudenkäymiskaari sa gearregastingeavli, riektegeavvangeavli, sv rättegångs balk, no rettegangsfølg/e -en
oikeudenkäynti sa gearregastin, lágasteapmi, diggi, riektegeavvan , sv rättegång -en, process –en, no rettergang -en,
prosess -en
oikeudenkäyntiasiakirjat sa diggeáššebáhpárat (pl), riektegeavvanáššebáhpárat (pl), sv rättegångshandlingar (pl)
oikeudenkäyntiasiamies vrt. oikeudenkäyntiavustaja sa diggeáššeolmmoš, riektegeavvanáššeolmmoš, sv rättegångsombud
–et, no prosessfulmektig
oikeudenkäyntiavustaja vrt. oikeudenkäyntiasiamies sa diggeveahkki, riektegeavvanveahkki, sv rättegångsbiträde –t, no
rettslig medhjelper
oikeudenkäyntikelpoinen sa proseassagelbbolaš, riektegeavvangelbbolaš, lágastangelbbolaš, sv processbehörig
oikeudenkäyntikelpoisuus sa proseassagelbbolašvuohta, riektegeavvangelbbolašvuohta, lágastangelbbolašvuohta, sv
processbehörighet -en, processhabilitet -en
oikeudenkäyntikirjelmä sa diggečála, riektegeavvančála, lágastančála, sv rättegångsskrift -en
oikeudenkäyntikulu vrt. maksuton oikeudenkäynti, yleine oikeusapu sa áššegollu, riektegeavvangollu, lágastangollu, sv
rättegångskostnad –en, no saksomkostning -en
oikeudenkäyntimenettely sa gearregastinmeannudeapmi, diggemeannudeapmi, riektegeavvanmeannudeapmi,
sv rättegångsförfarande –t, no prosedyr/e -en, sakførsel i rett
oikeudenkäyntipöytäkirja sa diggebeaivegirji, gearretbeaivegirji, riektegeavvanbeavdegirji, sv rättegångsprotokoll -et
oikeudenkäyntivirhe sa riektegeavvanfeaila, sv rättegångsfel –et, no rettergangsfeil -en
oikeudenkäyntiväite sa riektegeavvančuoččuhus, sv processinvändning -en
oikeudenkäyttö sa riektegeavaheapmi, sv rättsskipning –en, no justis -en, rettskikk -en, rettspleie
oikeudenloukkaus sa vuoigatvuođaloavkideapmi, vuoigatvuođarihkkun, sv rättskränkning -en, intrång i ngns rätt
oikeudenloukausväite sa čuoččuhuš vuoigatvuođaloavkideami birra, čuoččuhuš vuoigatvuođarihkkuma birra,
sv invändning om rättskränkning
oikeudenmenetys, oikeuksien menetys sa vuoigatvuođamassin, vuoigatvuođaid massin, sv rättsförlust -en
oikeudenmukainen sa vuoiggalaš, sv rättvis, rättrådig, no rettferdig
oikeudenmukaisuus sa vuoiggalašvuohta, sv rättvisa -n, rättmätighet –en, no rettferdighet -en
oikeudenomistaja sa vuoigatvuođaoamasteaddji, sv rättsinnehavar/e –en, no rettighetshaver -en
oikeudenvastainen sa rievttivuostásaš, mii lea rievtti vuostá, sv rättsstridig, rättsvidrig
oikeudenvastaisuus sa rievttivuostásašvuohta (?), sv rättsstridighet -en, rättsvidrighet -en
oikeudeton sa vuoiggaheapmi, vuoigatvuođaheapme, sv rättslös, no rettsløs, ulovlig
oikeus oikeudenala 1. vrt. aineellinen oikeus, avaruusoikeus, avioliitto-oikeus, esineoikeus, eurooppaoikeus, finassioikeus,
hallinto-oikeus, holhousoikeus, ilmailuoikeus, ilmailuliikenneoikeus, julkisoikeus, jäämistöoikeus, kansainvälinen merioikeus,
kansainvälinen yksityisoikeus, kauppaoikeus, kinnteistönmuodostamisoikeus, kirkko-oikeus, konkurssioikeus, kuljetusoikeus,
kunnallisoikeus, maa- ja vesioikeus, merioikeus, muodollinen oikeus, naapuruusoikeus, perheoikeus, prosessioikeus, rikosoikeus,
roomalainen oikeus, siviilioikeus, siviiliprosessioikeus, sopimusoikeus, sosiaalioikeus, sotaoikeus, talousoikeus, valtio-oikeus,
valtisääntöoikeus, varallisuusoikeus, vekselioikeus, valkakirjaoikeus, velvoiteoikeus, vero-oikeus, virkamiesoikeus,
vähemmistöoikeus, yhtiöoikeus, yhtiöoikeus, yksityisoikeus, ympäristöoikeus sa vuoigatvuohta, sv rätt -en (rättsområde), no
rett -en
oikeus 2. oikeus johonkin, vrt. ajo-oikeus, aloiteoikeus, anniskeluoikeus, aptekkioikeus, armahdusoikeus, asumisoikeus, aviooikeus, edustusoikeus, elinkeino-oikeus, etuoikeus, etuosto-oikeus, hakkuuoikeus, hallintaoikeus, haltuunotto-oikeus,
hiekanotto-oikeus, hyödyllisyysmallioikeus, hätävarjeluoikeus, ihmisoikeus, irroittamisoikeus, irtisanomisoikeus,
itsemäärämisoikeus, jokamiehenoikeus, julkaisuoikeus, kaivosoikeus, kalastusoikeus, kanneoikeus, kauttakulkuoikeus,
keksijäoikeus, kieltäytymisoikeus, kiinteistönhankkimisoikeus, kiinteistöpanttioikeus, konkurssietuoikeus, kotipaikkaoikeus,
kotiseutuoikeus, käteispanttioikeus, käyttöoikeus, lakiosaoikeus, levittämisoikeus, liitännäisoikeus, lomaoiekus, lunastusoikeus,
läpikulkuoikeus, läsnäolo-oikeus, mallioikeus, metsänhakkuuoikeus, metsästysoikeus, moiteoikeus, muutoksenhakuoikeus,
myötämääräämisoikeus, määräämisoikeus, nautintaoikeus, neuvotteluoikeus, nimenkirjoitusoikeus, nimitysoikeus,
omankädenoikeus, omistusoikeus, opiskeluoikeus, panttioikeus, perimysoikeus, perusoikeus, pidätysoikeus, poronhoito-oikeus,
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puheoikeus, purkuoikeus, pysäyttämisoikeus, rakennusoikeus, rantamatalaoikeus, rantaoikeus, saamisoikeus, sijaantulo-oikeus,
soranotto-oikeus, sukuoikeus, syyteoikeus, takaisinotto-oikeus, takaisinsaantioikeus, takautumisoikeus, tapaamisoikeus,
tapaoikeus, tarkastusoikeus, tasinko-oikeus, tekijänoikeus, teollisoikeus, tienkäyttöoikeus, tieoikeus, tontinvuokraoikeus,
vaalioikeus, vaihto-oikeus, vaitiolo-oikeus, vakuutusoikeus, valitusoikeus, valokuvaoikeus, valtaoikeus, valtausoikeus,
verotusoikeus, veto-oikeus, vihkimisoikeus, virkalähetysoikeus, vuokraoikeus, vähennysoikeus, väliintulo-oikeus,
yhteisomistusoikeus, yhteispanttioikeus, yksinmäärämisoikeus, äänestysoikeus, äänioikeus sa vuoigatvuohta, sv rätt -en (till
någonting), rättighet –en, no rett -en, rettighet -en
oikeus 3. tuomioistuin, vrt. alioikeus, asunto-oikeus, hallinto-oikeus, hallintotuomioistuin, hallinto-oikeus, hallintotuomioistuin,
hallitusoikeus, henkilöoikeus, holhousoikeus, hovioikeus, kihlakunnanoikeus, korkein hallinto-oikeus, korkein oikeus,
käräjäoikeus, lääninoikeus, maaoikeus, raastuvanoikeus, sotaoikeus, vakuutusoikeus, valtakunnanoikeus, vankilaoikeus,
vesioikeus, vesiylioikeus, virkaylioikeus, välimiesoikeus sa riekti, duopmostuollu, sv rätt -en, domstol –en, no rett -en,
domstol -en
oikeusapu sa riekteveahkki, sv rättshjälp –en, no rettshjelp -a/-en
oikeusapulautakunta sa riekteveahkkelávdegoddi, sv rättshjälpnämnd –en, no rettshjelpnemnd -a
oikeusaputoimisto sa riekteveahkkedoaimmahat, sv rättshjälpsbyrå -n (Fin), allmän advokatbyrå (Sve)
oikeusasema sa riektedilli, riekteposišuvdna, riektesajádat, vuoigatvuođadilli, vuoigatvuođaposišuvdna,
vuoigatvuođasajádat, sv rättsställning -en, rättslig ställning, no rettslig stilling, rettsposisjon -en
oikeusasia sa riekteášši, sv rättssak -en, rättsfall -et, rättsärende -t, rättsfråg/a -an, juridisk fråga, no rettssak -a/-en,
rettstilfelle
oikeusasiamies ks. eduskunnan oikeusasiamies sa vuoigatvuođaáššeolmmoš, vuoigatvuođaáššeolmmái, siviláittardeaddji
(Nor), sv justitieombudsman -nen, JO, no sivilombudsmann -en (Nor), justisombudsmann -en (Fin, Sve)
oikeusaste sa riektedássi, riekteceahkki, sv instans -en, rättsinstans –en, no rettsinstans -en
oikeusastejärjestys sa riektedássiortnet, riekteceahkkeortnet, sv instansordning -en
oikeusaukko vrt. lainaukko sa vuoigatvuođaráigi, sv rättslucka -n
oikeusavustaja vrt. oikeudenkäyntiavustaja sa riekteveahkki, sv rättsbiträde -t
oikeuserehdys, oikeudellinen erehdys vrt. tosiasiaerehdys, oikeus sa vuoigatvuođalaš meattáhus, - feaila, sv
rättsvillfarelse
oikeushallinto sa riektehálddahus, sv justitieförvaltning -en
oikeushenkilö ks. oikeuskelpoisuus, luonnollinen henkilö sa vuoigatvuođalaš persovdna, sv juridisk person, no juridisk
person
oikeushistoria vrt. lainoppi, vertaileva oikeustiede, yleinen oikeustiede sa vuoigatvuođahistorjá, sv rättshistoria -n
oikeushyvä sa vuoigatvuođabuorri, -objeakta, sv rättsobjekt -et, rättslig nyttighet
oikeusinformatiikka sa vuoigatvuođainformatihka, sv rättsinformatik -en
oikeusistuin sa duopmostuollu, riekti, sv domstol -en, rätt –en, no domstol -en, rett -en
oikeusjuttu sa ášši, diggeášši, sv mål –et, no rettssak -a/-en
oikeusjärjestelmä vrt. oikeusjärjestys sa vuoigatvuođavuogádat, sv rättssystem –et, no rettssystem -et
oikeusjärjestys vrt. oikeusjärjestelmä sa vuoigatvuođaortnet, sv rättsordning -en, (ordre public = rättsordningen i ett land),
no rettsordning -en
oikeuskansleri, OK sa vuoigatvuođakánsler, sv justitiekansler -n, JK, no regjeringsadvokat -en
oikeuskanslerinvirasto sa Vuoigatvuođakánslera doaimmahat, Vuoigatvuođakánslera virgedoaimmahat,
sv Justitiekanslersämbetet (Fin), Justitiekanslern (Sve)
oikeuskelpoinen vrt. oikeustoimikelpoinen sa vuoigatvuođagelbbolaš, -dohkálaš, sv som har rättskapacitet, rättsgiltig
oikeuskelpoisuus vrt. oikeustoimikelpoisuus sa vuoigatvuođagelbbolašvuohta, -dohkálašvuohta, sv rättskapacitet -en
oikeuskäsittely sa diggegieđahallan, riektegieđahallan, sv domstolsbehandling –en, no rettsforhandling –en
oikeuskäsitys sa vuoigatvuođaipmárdus, vuoigatvuođadovdu, -oaidnu, -áddejupmi, sv rättsuppfattning, no rettsoppfatning -en
oikeuskäytäntö sa riektegeavat, rievttigeavat, diggegeavat, sv rättspraxis –en, no rettspraksis -en
oikeuslaitos sa riektelágádus, riekteásahus, sv rättsväsen –det, no rettsvesen -et
oikeuslähde sa vuoigatvuođagáldu, sv rättskäll/a –an, no rettskild/e -en
oikeuslääketiede sa riektedálkkasdieđa, riektemedisiidna, sv rättsmedicin -en
oikeusministeri sa vuoigatvuođaministtar, sv justitieminist/er –ern, no justisminist/er -eren
oikeusministeriö, OM sa vuoigavuođaministeriija (Fin), vuoigatvuođadepartementa (Nor, Sve), justisdepartementa (Nor, Sve),
sv justitieministeri/um -et, JM ((Fin), justitiedepartement -et (Sve), no justisdepartement -et, justis- og politidepartement
oikeusneuvos (KKO) sa vuoigatvuođaráđđi, sv justitieråd -et (HD), no høyesterettsdommer -en
oikeusnormi sa vuoigatvuođanorbma, sv rättsnorm -en
oikeusnotaari, ON vrt. alempi oikeustutkinto, varanotaari sa vuoigatvuođanotára, riektenotára, sv rättsnotarie –n, no
rettsnotar -en
oikeusoppi sa vuoigatvuođaoahppa, doktriina, sv doktrin -en (allt som är skrivet om juridik)
oikeuspaikka ks. prosessinedellytys sa riektebáiki, forum, sv forum, no forum -et
oikeuspaikkaväite ks. prosessinedellytys sa riektebáikečuoččuhuš, čuoččuhuš riektebáikki birra, forumčuoččuhuš,
čuoččuhuš foruma birra, sv foruminvändning -en
oikeusperiaate sa vuoigatvuođaprinsihppa, sv rättsprincip -en, rättsgrundsats -en
oikeusperuste sa vuoigatvuođavuođđu, sv rättsgrund -en, rättslig grund, rättstitel -n
oikeuspoliittinen tutkimuslaitos sa vuoigatvuođapolitihkalaš dutkanlágádus (Fin), sv rättspolitiska forskningsinstitutet (Fin)
oikeuspolitiikka sa vuoigatvuođapolitihkka, sv rättspolitik -en
oikeuspormestari sa riektebormeašttir, sv justitieborgmästare -n
oikeuspiiri sa riekteviidodat, sv rättsfär, rättsområde –t, no domkrets -en, rettsområde -t
oikeusseuraamus sa riektečuovvumuš, sv påföljd -en, rättslig påföljd
oikeusseuraanto sa vuoigatvuođa čuovvun, sv succession i rättighet
oikeussubjekti sa vuoigatvuođasubjeakta, sv rättssubjekt –en, no rettssubjekt -et
oikeussuhde sa vuoigatvuođagaskavuohta, vuoigatvuođalaš gaskavuohta, sv rättsförhållande -t
oikeussuoja vrt. oikeusturva, oikeusvarmuus sa riektesuodji, sv rättsskydd -et
oikeussuojakeino sa riektesuodjegeaidnu, sv medel för erhållande av rättsskydd, rättsskyddsmedel
oikeussäännös sa vuoigatvuođanjuolggadus, sv rättsregel -n, rättssats -en, bud -et
oikeussääntö sa vuoigatvuođanorbma, sv rättsnorm -en, rättsregel -n
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oikeustapaus sa riektedáhpáhus, riekteášši, sv rättsfall –et, no rettssak -a/-en (?), rettstilfelle
oikeustapauskokoelma sa riektedáhpáhusčoakkáldat, sv samling av rättsfall
oikeusteoria sa vuoigatvuođateoriija, sv rättsteori -n
oikeustiede sa vuoigatvuođadieđa, juridihkka, sv juridik -en, rättsvetenskap –en, no jus -en, rettsvitenskap -en
oikeustieteellinen sa vuoigatvuođadieđalaš, juridihkalaš, sv juridisk, rättsvetenskaplig, no juridisk, rettsvitenskaplig
oikeustieteen kandidaatti, OTK sa vuoigatvuođadiehtaga kandidáhta, sv juris kandidat -en, jur.kand.
oikeustieteen lisensiaatti, OTL sa vuoigatvuođadiehtaga lisensiáhta, sv juris licentiat, jur.lic.
oikeustieteen tohtori, OTT sa vuoigatvuođadiehtaga doavttir, sv juris doktor, jur.dr., no juris doctor
oikeustieteen ylioppilas, oik.yo. sa vuoigatvuođadiehtaga studeanta, sv juris studerande, jur.stud.
oikeustila sa vuoigatvuođadilli, sv rättsläge -t, rättstillstånd –et, no rettsstilling -en
oikeustoimi sa vuoigatvuođadoaibma, sv rättshandling -en
oikeustoimikelpoinen vrt. oikeuskelpoisuus sa vuoigatvuođadoaibmagelbbolaš, vuoigatvuođadoaibmadohkálaš, sv som har
rättslig handlingsförmåga / rättshandlingsförmåga, som äger rättshandlingsförmåga, no som har rettslig handleevne
oikeustoimikelpoisuus vrt. oikeuskelpoisuus sa vuoigatvuođadoaibmagelbbolašvuohta,
vuoigatvuođadoaibmadohkálašvuohta, sv rättslig handlingsförmåg/a -an, rättshandlingsförmåg/a -an, habilitet, juridisk
handlingsförmåg/a –an, no rettsllig handleevn/e -a/-en, habilitet
oikeustoimilaki sa vuoigatvuođadoaibmaláhka (Fin), láhka opmodatvuoigatvuođalaš, vuoigatvuođadoaimmaid birra (Fin), sv
lag om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (Fin), rättshandlingslag -en (Fin), avtalslag -en (Sve)
oikeustoimiperusteinen sa mii vuođđuduvvá vuoigatvuođadoibmii, sv som grundar sig på rättshandling
oikeustoimitahto sa vuoigatvuođadoaibmadáhttu, sv rättshandlingsvilja -n
oikeustoimivelvoite sa vuoigatvuođadoaibmageatnegasvuohta, sv rättshandlingsobligation -en
oikeustosiasia, oikeustosiseikka vrt. todistustosiasia, todistustosiseikka sa vuoigatvuođaduohtaášši, sv rättsfaktum -et
oikeusturva vrt. oikeussuoja, oikeusvarmuus sa vuoigatvuođadorvu, sv rättsskydd -et, rättssäkerhet –en, no rettsvern -et
oikeusvaikutus sa riekteváikkuhus, sv (en) rättsverkan (=)
oikeusvaltio sa riektestáhta, sv rättsstat -en
oikeusvarmuus vrt. oikeussuoja, oikeusturva sa riektesihkarvuohta, sv rättssäkerhet -en
oikeusvertailu sa vuoigatvuođaveardideapmi, sv rättsjämförelse -n
oikeusviranomainen sa riektevirgeoapmahaš, riekteeiseváldi, sv judiciell myndighet, rättslig myndighet
oikeusvirka sa riektevirgi, juridihkalaš virgi, sv judiciellt ämbete
oikeusvoima vrt. lainvoima sa riektefápmu, sv rättskraft –en, no rettskraft -en
oikeusvoimainen sa riektefámolaš, sv rättskraftig, no rettskraftig
oikeusvoimaisuus sa riektefámolašvuohta, sv rättskraft –en, no rettskraft -en
oikeusvoimavaikutus sa riektefámolašvuođaváikkuhus, sv (en) rättskraftsverkan (=)
oikeusvoimaväite sa čuoččuhuš riektefámolašvuođa birra, riektefámolašvuođačuoččuhuš, sv invändning om rättskraft
oikeutettu sa vuoigadahtton, vuoiggalaš, vuoigadis, sv berättigad, no berettiget
oikeutettu kiinteistö... ks. hallitseva kiinteistö
oikeuttaa sa vuoigadahttit, sv berättiga, no berettige
oikeuttaminen sa vuoigadahttin, sv berättigande -t, bymyndigande -t, rättfärdigande -t
oikeuttamisperuste sa vuoigadahttinágga, vuoigadahttinvuođđu, sv tillåtande grund
oleskelulupa vrt. muukalaispassi, turvapaikka, työlupa sa orrunlohpi, orodanlohpi, sv uppehållstillstånd -et, vistelsetillstånd –
et, no oppholdstillatels/e -en
olinpaikka sa orrunbáiki, sv vistelseort -en, uppehållsort -en
omainen sa oapmahaš, sv anhörig, no pårørende
omaisuudenlisäys sa opmodatlasáhus, opmodatlasiheapmi, opmodatlassáneapmi, opmodaga... sv egendomsökning -en,
förmögenhetsökning -en
omaisuudensuoja sa opmodaga suodji, sv egendomsskydd -et
omaisuuslaji sa opmodatšládja, sv förmögenhetsslag -et, förmögenhetsart -en
omaisuusluettelo sa opmodatlogahallan, sv förmögenhetsförteckning -en
omaisuusrikos sa opmodatrihkus, sv egendomsbrott -et
omaisuustulovähennys sa opmodatboahtogeahpádus, sv förmögenhetsinkomstsavdrag -et
omaisuusvahinko vrt. henkilövahinko, varallisuusvahinko sa opmodatváhát, sv egendomsskad/a –an, no eiendomsskad/e en
omaisuusvero vrt. varallisuusvero sa opmodatvearru, sv förmögenhetsskatt –en, no formueskatt -en
omaisuusverolaki sa opmodatvearroláhka, sv förmögenhetsskattelag –en, no formueskattelov -en
omakätinen sa iešgieđalaš, sv egenhändig
omakätisesti sa iešgieđalaččat, sv egenhändigt
omankädenoikeus sa iežasgieđa vuoigatvuohta, sv egenhandsrätt -en (Fin), självtagen rätt, självtäkt -en (Sve), no selvtekt
omavarainen sa iešbirgejeaddji, sv självförsörjande, no selvforsynt, selvberget
omavastuu sa iežasovddasvástádus, iežasvásten, sv självrisk -en
omavastuuaika sa iežasvástidanáigodat, iežasvástádusáigi, sv självrisktid -en, karenstid -en
omavastuuosuus sa iežasvástuoassi, sv självriskandel -en
omavelkainen takaus vrt. laillinen takaus sa vuosttassaji dáhkádus, sv (en) proprieborgen (=)
omistaa sa oamastit, eaiggáduššat, sv äga, no eie
omistaja sa eaiggát, oamasteaddji, sg ägare –n, no eier -en
omistajanhallinta sa oamasteaddjihálddašeapmi, sv ägarebesittning -en
omistajankanne sa áššečuoččáldahttin oamasteaddji bealde, sv (en) vindikationstalan (=) (för återställande av besittning)
omistajankiinnitys sa oamasteaddjigiddehus, sv ägarehypotek -et
omistus sa oamastus, eaiggáduššan, sv ägande -t, besittning –en, no ei/e -et, besittels/e -en
omistusasunto sa iežasvisti, oamastusvisti, sv ägarbostad -en, egnahem –met, no selveierleilighet -en
omistusoikeus vrt. hallintaoikeus, käyttöoikeus sa oamastanvuoigatvuohta, sv äganderätt –en, no eiendomsrett -en,
hevdsrett -en
omistusoikeustestamentti sa oamastanvuoigatvuođatestamentá, sv äganderättstestamente -t
omistusosuus sa oamastanoassi, oamastusoassi, sv egendomsandel -en
omistuspohja sa oamastanvuođđu, oamastusvuođđu, sv ägarunderlag -et
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omistussuhde sa oamastangaskavuohta, oamastusgaskavuohta, sv ägandeförhållande -t
opetusministeriö sa oahpahusministeriija (Fin), oahpahusdepartementa (Sve), sv undervisninsministeri/um -et (Fin),
utbildningsdepartement -et (Sve), no kirke- og undervisninsdepartementet, kultur- og vitenskapsdepartementet
opintoraha sa oahpporuhta, sv studiestöd –et, no studiestønad -en
opintorahavähennys sa oahpporuhtageahpádus, sv studiepenningsavdrag -et
opintotuki sa oahppodoarjja, sv studiestöd –et, no studiestønad -en
Opintotukilautakunta sa Oahppodoarjjalávdegoddi, Oahpporuhtalávdegoddi, sv Statens studiestödcentral,
no Statens lånekasse for utdanning
opiskeluoikeus, opinto-oikeus sa lohkanvuoigatvuohta, studerenvuogatvuohta, sv studierätt -en
opiskelijavähennys sa studeantageahpádus, sv studieavdrag -et
opponentti sa opponeanta, sv opponent –en, no opponent -en
opponoida sa opponeret, sv opponera, no opponere
optio sa optio, opšuvdna, sv option -en
optiolaina vrt. vaihtovelkakirja sa optioloatna, sv optionslån -et
organisaatio sa organisašuvdna, sv organisation –en, no organisasjon -en
osa-aikaeläke sa oasseáigeealáhat, sv deltidspension -en
osa-aikainen sa oasseáigásaš, sv deltidsanställd
osa-aikatyö sa oasseáigebargu, sv deltidsarbete –t, no deltidsarbeid -et
osakas sa 1. oasusoamasteaddji, oasuseaiggát, 2. osolaš, oasseoamasteaddji, oasseeaiggát, sv 1. aktieägar/e -en, 2.
delägar/e –en, no 1. aksjeeier -en, 2. andelseier -en
osakasluettelo vrt. osakeluettelo sa osolašlogahallan , logahallan oasusoamasteaddjiid birra, sv aktieägarförteckning -en
osake sa oasus, ossos, sv aktie –n, no aksj/e -en
osakeanti sa oasus(olggos)addin, oasusjuohkin, sv aktieemission –en, no aksjeemisjon -en
osakeantitodistus sa oasusaddinduođaštus, sv emissionsbrev -et, teckningsrättsbevis -et
osake-enemmistö sa oasuseanetlohku, sv aktiemajoritet -en
osakehuoneisto sa oasusvisti, oasuslanjadat, sv aktielägenhet –en, no aksjeleilighet -en
osakekanta sa oasusvuođđu, sv aktiestam -men, aktiestock -en
osakekirja sa oasusgirji, sv aktiebrev -et
osakeluettelo vrt. osakasluettelo sa oasuslogahallan, sv aktiebok -en
osakeomistus sa oasusoamastus, oasusoamasteapmi, oasuseaiggáduššan, sv aktieinnehav -et
osakepankki sa oasusbáŋku, sv aktiebank -en
osakepääoma sa oasuskapitála, oasusoaiveopmodat, sv aktiekapital –en, no aksjekapital -en
osakeyhtiö, Oy vrt. avoin- eli kauppayhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö sa oasusfitnodatsearvi, Os, sv
aktiebolag, Ab, no aksjeselskap -et, A/S
osakeyhtiölaki sa oasusfitnodatsearveláhka (Fin), sv lag om aktiebolag (Fin)
osakeyhtiömuotoinen ks. yhtiö, osakehtiö sa oasusfitnodatsearvehápmásaš, oasusfitnodatsearvehámis, sv i aktiebolagsform
osakeyhtiörikkomus sa oasusfitnodatsearverihkkumuš, sv aktiebolagsförseelse -n
osakeyhtiörikos sa oasusfitnodatsearverihkus, sv aktiebolagsbrott -et
osakkeenomistaja sa oasusoamasteaddji, oasuseaiggát, sv aktieägar/e –en, no aksjeeier -en, aksjonær -en
osakkeenmerkintä sa oasusmerken, sv aktieteckning -en, teckning av aktier
osakkuus sa oasálašvuohta, osolašvuohta, sv delägarskap, bolagskap, bolagsmannaskap
osakkuusyhtiö sa oasálašvuođafitnodatsearvi, sv intressebolag -et
osallinen sa oasálaš, osolaš, sv delaktig, no delaktig, medviter -en
osallisuus vrt. avunanto, yllytys sa oasálašvuohta (rihkusii), sv delaktighet -en (till brott), no delaktighet -en
osallistumisoikeus sa oassálastinvuoigatvuohta, sv medbestämmanderätt -en, rätt att delta, rätt att medverka
osaluku tilan osaluku sa oasselohku, sv andelstal -et, andelsförhållande -t
osamaksu sa oassemáksu, sv avbetalning -en, partiell betalning, avbetalningspost -en, post -en, avbetalningsrat –en, no
avbetaling -a/-en
osamaksuerä sa oassemáksuearri, sv avbetalningspost -en, avbetalning -en, avbetalningsrat -en (Fin)
osamaksukauppa sa oassemáksingávpi, sv avbetalningsköp –et, no avbetalingskjøp -et
osamaksusopimus sa oassemáksosoahpamuš, oassemáksošiehtadus, sv avbetalningskontrakt -et
osamietintö sa oassečilgehus, oassesmiehttamuš, sv delbetänkande -t
osapuoli sa oassebealli, bealli, sv part –en, no part -en
osapäiväraha sa oassebeaiveruhta, sv partiellt dagtraktamente
osaratkaisu sa oassečoavddus, sv delavgörande -t
osasto sa ossodat, sv avdelning -en, division –en, no avdeling -en
osastopäällikkö ministeriön sa ossodathoavda (ministeriijas), sv avdelningschef -en (Fin), expeditionschef -en (Sve),
no departementsråd -et
osastosihteeri sa ossodatčálli, sv avdelningssekreterar/e -en
osatuomio sa oasseduopmu, sv deldom -en
osauudistus sa oasseođastus, sv delreform -en, delrevision -en
osingonjako sa juogadasjuohku, sv dividendutdelning -en, (aktie)utdelning -en (Sve), vinstutdelning –en (Sve)
osinko sa juogadas, divideanta, juogadus, sv dividend -en, utdelning -en (Sve), no dividende
osinkolippu sa juogadaslihppu, divideantalihppu, sv dividendkupong -en (Fin), aktiekupong -en (Sve), kupong -en (Sve)
osinkotulo sa juogadas(sisa)boahtu, sv dividendinkomst -en (Fin), dividendintäkt -en
osinkoverokirja sa juogadasvearrogirji, sv dividendskuldebrev -et
osinkovähennys sa juogadasgeahpádus, sv dividendavdrag -et
osittaa sa juogadit, sv dela, avvitra
osittaishyväksyminen sa oassemiehtan, sv delaccept
osittaistäytäntö sa oasseollašuhttin, sv partiell fullgörelse
osittaisuudistus sa oasseođastus, sv partiell reform
osittaisviivästys sa oasseádjáneapmi, sv partiell mora
osittamisrajoitus sa juogadanráddjehus, sv delningsbegränsning -en
osittamisvapaus sa juogadanfriddjavuohta, sv delningsfrihet -en
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ositus sa juogadeapmi, sv avvitring -en
osituslaskelma sa juogadanrehkenastin, sv avvittringskalkyl -en
ositusperuste sa juogadanvuođđu, sv avvitringsgsgrund -en
ositussopimus sa juogadansoahpamuš, juogadanšiehtadus, sv avtal om avvittring
ositustoimitus sa juogadandoaimmahus, sv avvitringsförrättning -en
ositusvaade sa juogadangáibádus, sv avvittringsyrkande -t, delningsyrkande -t
osoite sa čujuhus, sv adress –en
*P*
pahoinpidellä vrt. raiskata sa illastit, sv misshandla, no misshandle
pahoinpitelijä vrt. raiskaaja sa illasteaddji, sv den som misshandlar, gärningsman –nen, no gjerningsmann -en
pahoinpitely vrt. raiskaus sa illasteapmi, sv misshandel –n, no misshandling -en
paikalletulopäivä sa ollenbeaivi, sv inställelsedag -en
paikalliskatselmus sa báikkálašgeahčastat, geahčastat, mii dollojuvvo báikki alde, sv syn (-en), som hållas på platsen
paikallispoliisi vrt. lähipoliisi sa báikkálašboles, sv lokal polis, lokal polismyndighet, polismyndigheten i ...
paikallistie sa báikkálašgeaidnu, sv bygdeväg -en
paikallisviranomainen sa báikkálaš eiseváldi, sv lokal myndighet, ortsmyndighet -en
paikkakunta sa báikegoddi, sv ort –en, no grend -a
painava syy sa losses sivva, sv vägande skäl
painovapaus sa prentenfriddjavuohta, sv tryckfrihet -en
painovapauslaki sa prentenfriddjavuođaláhka (Fin), sv tryckfrihetslag -en (Fin)
painovapausrikos sa prentenfriddjavuođarihkus, sv tryckfrihetsbrott -et
pakko sa bággu, sv tvång –et, no tvang -en
pakkoadoptio sa bággoadopšuvdna, sv tvångsadoption -en
pakkoakordi vrt. akordi sa bággoagoarda, sv tvångsackord -et
pakkohoito sa bággodikšu, sv tvångsvård -en
pakkohuutokauppa sa bággočuorvvasgávpi, bággobidjet, sv exekutiv auktion, tvångsauktion –en, no tvangsauksjon -en
pakkokeino sa bákkuhangoansta, bákkuhanvuohki, sv tvångsmed/el –let, no tvangsmiddel -let
pakkolaitos (Fin) sa bággolágádus, bággoásahus, sv tvångsinrättning -en
pakkoloma sa bággoluopmu, sv permittering -en
pakkolomauttaa sa bággoluopmudit, sv permittera
pakkolunastaa sa bággolonistit, sv expropiera, tvångsinlösa, no ekspropiere
pakkolunastus sa bággolonisteapmi, bággolotnun, sv expropriation -en, tvångslösen av mark, (en) tvångsinlösen (=),
expropiering –en, no ekspropriasjon -en, tvangsinndrivelse
pakkolunastushinta sa bággolotnunhaddi, sv expropriationslösen
pakkolunastusperuste sa bággolonistanvuođđu, sv expropriationsgrund –en, no eksporpriasjonshjemmel -en
pakkoluovutus sa bággoluobaheapmi, sv tvångsöverlåtelse –n, no tvangsavståels/e -en
pakkomyynti sa bággovuovdin, sv exekutiv försäljning, tvångsförsäljning -en
pakkoperintä sa bággobearran, sv tvångsindrivning -en
pakkotila vrt. hätävarjelu sa bággodilli, sv nödtillstånd -et
pakkotoimenpide sa bákkuhandoaibma, sv tvångsåtgärd –en, no tvangstiltak -et
pakkotoimi sa bággodoaibma, sv tvångsåtgärd -en
pakkotäytäntö 1. (tuomion) sa bággoollašuhttin, sv verkställighet av dom
pakkotäytäntö 2.... ks. ulosotto
pakkotäytäntöperuste sa bággoollašuhttinágga, bággobearranágga, sv exekutionstitel, exekutiv rättsmedel(grund)
pakkotäytäntöviranomainen sa bággoollašuhttineiseváldi, sv exekutiv myndighet
pakolainen sa báhtareaddji, sv flyktning –en, no flyktning -en
pakolaiskiintiö vrt. muukalaispassi, oleskelulupa, turvapaikka, työlupa sa báhtareaddjikvohta, báhtareaddjidihtomearri, sv
flyktningskvot -en
pakollinen sa bákkolaš, sv oblikatorisk, no tvungen
pakottaa sa bágguhit, bágget, sv tvinga, no tvinge
palautus sa máhcahus, sv restitution –en, no restitusjon -en, erstatning -en
palautuskorko sa máhcahusreantu, sv återbäringsränt/a -an
paliskunta sa bálggus (Fin), čearru (Sve), orohat (Nor), sv renbeteslag -et (Fin), sameby -n (Sve), no reinbeitelag -et (Fin)
paliskuntain yhdistys (Fin) sa bálgosiid ovttastus, sv renbeteslagsförening -en
palkallinen sa bálkáhuvvon, - bálkkáin, sv betald, no lønnet
palkanalennus sa bálkkávuolideapmi, sv lönesänkning -en
palkanansaitsija sa bálkkáánssášeaddji, sv löntagare -n
palkankorotus sa bálkkálasáhus, bálkábajádus, sv löneförhöjning -en, lönelyft, no lønnstillegg -et
palkankorotusvaatimus sa bálkkábajádusgáibádus, sv löneförhöjningsanspråk -et
palkanlaskenta sa bálkkárehkenastin, sv löneräkning -en, löneberäkning -en
palkanlaskija sa bálkkárehkenasti, sv löneräknare -n (Fin), avlöningskontorist -en (Sve), löneassisstent -en (Sve)
palkanlisä sa bálkkálassi, sv lönetillägg -et
palkanlaskenta sa bálkkárehkenastin, sv löneräkning -en
palkanmaksu sa bálkkámáksin, sv löne(ut)betalning –en, no lønnsutbetaling -a/-en
palkanmaksukausi sa bálkkámáksinbadji, sv löneperiod -en, avlöningsperiod -en
palkanpidätys sa bálkkágeassin, sv innehållande av lön, löneavdrag -et, debitering av förskett, no lønnstrekk -et
palkanmaksupäivä sa bálkkámáksinbeaivi, sv avlöningsdag -en
palkansaaja sa bálkáváldi, bálkáoažžu , sv lönetagar/e -(e)n, no lønnsmottaker -en
palkata sa bálkáhit, sv avlöna, anställa, no lønne, ansette
palkaton sa bálkkáheapme, sv obetald, no ulønnet
palkinto sa bálkkašupmi, sv belöning -en, pris –et, no belønning -en, pris -en, premi/e -en
palkka sa bálká, sv lön –en, no lønn -en
palkkaennakko sa bálkáovdamáksu, sv löneförskott -et
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palkkaetu sa bálkáovdu, sv löneförmån -en
palkkakortti sa bálkágoarta, sv lönekort -et
palkkakustannus sa bálkágollu, sv lönekostnad -en
palkkaluokka sa bálkáceahkki, sv löneklass -en, lönegrad –en, no lønnstrinn -et
palkkasaaminen sa bálkáoažžumuš, sv (en) lönefordran (=)
palkkasulku sa bálkágidden, bálkálássen, sv lönestopp –et, no lönsstopp -en
palkkasäännöstely sa bálkáheivehallan, bálkámudden, sv lönereglering -en
palkkatili sa bálkákonto, sv lönekonto -t
palkkatodistus sa bálkáduođaštus, sv löneintyg -et
palkkatulo sa bálká(sisa)boahtu, sv löneinkomst -en, löneintäkt -en
palkkaturva sa bálkádorvu, sv lönegaranti -n
palkkaturva-asiain neuvottelukunta sa bálkádorvoáššiid ráđđádallangoddi (Fin), sv delegationen för
lönegarantiärenden (Fin)
palkkatyö sa bálkábargu, sv avlönat arbete, lönearbete –t, no lønnsarbeid -et
palkkaus sa bálkáheapmi, sv avlöning –en, no avlöning -en
palkkausluokka... ks. palkkaluokka
palkkavaatimus sa bálkágáibádus, sv löneanspråk -et
palkkavähennys sa bálkágeahpádus, no lønnsreduksjon -en
palkkio sa máksu, bálká, bálkkašupmi, sv arvode -t, honorar –et, no honorar -et, belønning -en, salär -et
palotarkastus sa buollindárkkisteapmi, sv brandinspektion -en
palovahinko sa buollinvahát, sv brandskada -n
palovakuutus sa buollindáhkádus, sv brandförsäkring –en, no brannforsikring -en
palsta sa bálstá, sv parcell -en
palveleva kiinteistö... ks. rasitettu kiinteistö
palvelukseenastumismääräys sa bálvalusa álggahanmearrádus, bálvalussiiálginmearrádus, sv inryckningsförständigande -t
(Fin), inkallelseorder -n (Sve)
palvelumaksu sa bálvalusmáksu, bálvalanmáksu, sv betjäningsavgift -en, serviceavgift -en
palvelusaika sa bálvalanáigi, bálvalusáigi, sv tjänstgöringstid –en, no tjenestetid -a/-en
palvelusairaus sa bálvalusdávda, bálvalusbuohcu, bálvalusbuozalmas, sv militärtjänstsjukdom -en
palveluskelpoinen sa bálvalusdohkálaš, bálvalusgelbbolaš, sv duglig till tjänst, tjänstduglig
palveluskelpoisuus sa bálvalusdohkálašvuohta, bálvalandohkálašvuohta, -gelbbolašvuohta, sv tjänst(e)duglighet -en
palvelusrikkomus sa bálvalusrihkkumuš, sv tjänstgöringsförseels/e -en
palvelusrikos sa bálvalusrihkus, sv tjänstgöringsbrott -et, tjänsteförbrytelse -n
palvelussuhde sa bálvalangaskavuohta, bargogaskavuohta, sv anställningsförhållande -t
palvelusvelvollinen sa bálvalusgeatnegas, sv tjänstgöringsskyldig, tjänstepliktig
palvelusvuosi sa bálvalusjahki, virgejahki, sv tjänsteår -et
pankki sa báŋku, sv bank –en, no bank -en
pankkikirja sa báŋkogirji, sv bankbok –en, no bankbok -en
pankkikortti sa báŋkogoarta, sv bankkort –et, no bankkort -et
pankkilaina sa báŋkoloatna, sv banklån -et
pankkilaitos sa báŋkolágádus, báŋkoásahus, sv bankanstalt -en
pankkilakimies sa báŋkojurista, sv bankjurist -en
pankkisaaminen sa báŋkooažžumuš, sv banktillgodohavande -t
pankkisalaisuus sa báŋkočiegusvuohta, sv banksekretess -en, bankhemlighet –en, no bankhemmelighet –en
pankkisiirto sa báŋkogiro, sv bankgiro –t, no bankgiro -en
pankkitakaus sa báŋkodáhkádus, sv (en) bankborgen (=), bankgaranti
pankkitalletus sa báŋkovurken, báŋkoduohčču, báŋkoseastu, sv bankdeposition -en, bankinsättning –en,
no bankinnskudd -et, bankdeposisjon, bankdebonering
pankkitarkastus sa báŋkodárkkisteapmi, sv bankinspektion -en
pankkitarkastusvirasto sa báŋkodárkkistandoaimmahat, sv bankinspektionen, no bankinspeksjon -en
pankkitili sa báŋkokontu, sv bankkonto –t, no bankkonto -en
pankkitilisaaminen sa báŋkooažžumuš, sv banktillgodohavande -t
pankkivaliokunta sa báŋkoválljogoddi, sv bankutskott -et
pankkivaltuusmies (Fin) sa báŋkostivrralahtu , sv bankfullmäktig
pankkivaltuusto sa báŋkostivra, sv bankfullmäktige (pl)
pankkivekseli sa báŋkoveksel, sv bankväxel -n
pankkivelka sa báŋkovealgi, sv bankskuld -en
pankkiyhteys sa báŋkooktavuohta, sv bankförbindelse -n
panna pöydälle vrt. ”lykätä”, pöydällepano sa guođđit beavddi ala, sv bordlägga, no henlegge, utsette
panos (yhtiössä) sa bijus (fitnodatsearvvis), sv insats -en (i ett bolag)
pantata sa bántet, pántet, sv panta, pantsätta, no pante
pantinantaja sa pántaásaheaddji, sv pantsättare -n, förpantare -n
pantinhaltija sa pántahálddašeaddji, sv panthavare -n
pantinomistaja sa pántaeaiggát, pántaoamasteaddji, sv pantägare -n
pantinsaaja sa pántaoažžu, sv panttagare -n
panttausilmoitus sa pántenalmmuhus, sv underrättelse om pantsättning
panttauskirja sa bántengirji, pántengirji, sv pantförskrivning -en
panttaussiirto sa pántan sirdin, sv överlåtelse till pant
panttaussitoumus sa pántenčatnašupmi, sv pantsättningsförpliktelse -n, pantsättningsförbindelse -n
panttaussopimus sa pántensoahpamuš, pántenšiehtadus, sv pantsättnningsavtal -et, pantförskrivningsavtal -et
pantti sa bánta, pánta, sv pant –en, no pant -et
panttiesine sa pántagálvu, pántadávvir, sv pantobjekt -et
panttihuutokauppa sa pántačuorvvasgávpi, pántabidjet, sv pantauktion -en
panttikirja sa pántagirji, sv pantbrev –et, no pantebok -a, pantebrev -et, pantobligasjon -en
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panttilainaamo sa pántaluoikkahat, bántaluoikkahat, sv pantlånerörelse -n, pantbank –en, no lånekontor -et
panttilainaus sa pántalonen, sv pantutlåning -en
panttilaitos sa pántalágádus, pántaásahus, sv pantlånerörelse -n
panttimäärä sa pántasubmi, sv pantbelopp -et
panttioikeus sa pántavuoigatvuohta, sv panträtt –en, no panterett -en
panttioikeus sa bántavuoigatvuohta, pántavuoigatvuohta, sv panträtt -en
panttivastuu sa pántavástu, pántavástolašvuohta, ovddasvástádus pántejuvon opmodaga ovddas, sv på förpantad egendom
vilande ansvar
panttivelkakirja vrt. juokseva velkakirja, käärevelkakirja sa pántavealgegirji, sv pantskuldebrev -et, inteckningsrevers -en
panttivelkoja sa pántavelgoheaddji, pántavealgu, sv pantborgenär -en
parenteeli ks. perillisryhmä sa parentela, árbbolašjoavku, sv parentel -et
paritus sa báraidordnestallan, sv koppleri -et
parlamentaarinen sa parlamentáralaš, sv parlamentarisk, no parlamentarisk
parlamentarismi sa parlamentarisma, sv parlamentarism -en
parlamentti sa parlameanta, sv parlament –et, no parlament -et
passi sa pássa, sv pass –et, no pass -et
passivapaus sa pássafriddjavuohta, sv passfrihet -en
patentinhakija sa pateantaohcci, sv patentsökande
patentinhaltija sa pateantahálddašeaddji, sv patentinnehavare, patenthavare
patentinloukkaus sa pateantaloavkideapmi, sv patentintrång -et
patentinluovutus sa pateantaluohpadeapmi, sv överlåtelse av patent
patentoida sa patenteret, sv patentera, no patentere
patentti sa pateanta, sv patent –et, no patent -et
patenttiasia sa pateantaášši, sv patentärende -t
patenttiasiamies sa pateantaáššeolmmoš, sv patentombud -et
patenttiasiamiesrekisteri sa pateantaáššeolmmošregisttar, sv patentombudsregis/ter -ret
patenttihakemus sa pateantaohcamuš, sv (en) patentansökan (=)
Patentti- ja rekisterihallitus, PRH sa Pateanta- ja registtarráđđehus, sv Patent- och registerstyrelse -n (Fin), Patentoch registreringsverket (Sve), no Styret for det industrielle rettsvern
patenttioikeudellinen sa pateantavuoigatvuođalaš, sv patenträttslig
patenttioikeus 1. patentti sa pateanta, sv patent -et
patenttioikeus 2. sa pateantavuoigatvuohta, sv patenträtt -en
patenttiviranomainen sa pateantaeiseváldi, sv patentmyndighet -en
perhe-eläke sa bearašealáhat, sv familjepension –en, no etterlattepensjon -en
perhe-eläkeasetus sa bearašealáhatláhkaásahus (Fin), sv familjepensionsfördordning -en (Fin)
perhe-eläkelaki sa bearašealáhatláhka (Fin), sv familjepensionslag -en (Fin)
perheneuvoja sa bearašbagadalli, bearašráđđeaddi, sv familjerådgivare –n
perheneuvonta sa bearašrávven, sv familjerådgivning –en, no familierådgivning -en
perheoikeudellinen sa bearašvuoigatvuođalaš, sv familjerättslig
perheoikeus sa bearašvuoigatvuohta, sv familjerätt –en, no familierett -en
perheyritys sa bearašfitnodat, sv familjeföretag –et, no familiebedrift -en, familieforetak -et
perijä sa árbejeaddji, sv arving –en, no arving -en
perillinen sa árbbolaš, sv arvinge -n (insätta till arvinge), no arving -en
perillisasema sa árbbolašsajádat, sv ställning som arvinge
perillisryhmä ks. paranteeli sa árbbolašjoavku, sv grupp av arvingar
periminen 1. sa bearran, sv indrivning, uppbörd -en (verojen), no inndrivning, inkasso
periminen, perimys 2. sa árben, árbičuovvun, sv arvföljd –en, no arvefølg/e -en
perimisasia sa bearranášši, sv indrivningsärende -t
perimisasiakirja sa bearranáššebábir, sv inkasseringshandling -en
perimiseste 1. sa bearrama eastta, sv indrivningshind/er -ret
perimiseste 2. sa árbema eastta, sv jäv i arv
perimiskuitti sa bearranguite, sv indrivningskvitto -t
perimiskelpoinen sa árbendohkálaš, árbengelbbolaš, sv arvsberättigad
perimiskulu sa bearrangollu, sv inkassokostnad -en
perimissiirto sa sirdin bearrama várás, sv överlåtelse till inkasso
perimysjärjestys sa árbeortnet, sv arvsordning -en, arvsföljd -en
perimysmaa, perintömaa sa árbeeanan, sv arvejord -en, ärvd fastighet
perimysoikeus sa árbenvuoigatvuohta, sv arvsrätt -en, rätt att ärva
perinnöllinen sa árbejuvvon, árbbálaš, árbe-, sv ärftlig, no arvelig
perinnönjako sa árbejuohku, sv arvskifte –t, no arveskift/e -et, skifte -et
perinnönjakokirja sa árbejuohkogirji, sv arvskifteshandling -en, arvskiftesinstrument -et
perinnönjättäjä sa árbeguođđi, sv arvlåtare –n, no arvelater -en
perinnönsaaja sa árbeoažžu, árbeváldi, sv arvtagare –n, no arvetaker -en
perinnöstä luopuminen sa árbbis luohpan, sv avstående från arv
perinnöttömyys sa árbbehisvuohta, sv arvlöshet -en
perinnötön sa árbbeheapme, sv arvlös, no arveløs
perintö sa árbi, sv arv –et, no arv -en
perintö- ja lahjaverolaki sa árbe- ja skeaŋkavearroláhka (Fin), sv lag om skatt på arv och gåva (Fin)
perintökaari sa árbegeavli, sv ärvda balk, no arvelov -en
perintöoikeudellinen sa árbenvuoigatvuođalaš, sv arvsrättslig, no arverettslig
perintöoikeus vrt. perimysoikeus sa árbenvuoigatvuohta, sv arvsrätt -en (som rättsområde), no arverett -en
perintöosa, perintöosuus sa árbeoassi, sv arvslott -en, arvsandel –en, no arvedel -en, arvelodd -en
perintösaanto sa árbefidnen, sv arvsfång -et
perintösopimus sa árbesoahpamuš, árbešiehtadus, sv arvsavtal -et
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perintöstatuutti vrt. henkilöstatuutti, esinestatuutti sa árbenstátuhta, sv successionsstatut -en
perintövero sa árbevearru, sv arv(s)skatt –en, no arveavgift -en
perintöverolautakunta (*) sa árbevearrolávdegoddi, sv arvsskattenämnd -en
perintöverotus sa árbevearuhus, sv arvbeskattning -en
perintä (saatavan) sa bearran (oažžumuša), sv indrivning -en (av fordringar)
perintäkelpoinen sa bearrangelbbolaš, bearrandohkálaš, man sáhttá bearrat, sv inkasserbar, indrivbar
perintäkelpoisuus sa bearrangelbbolašvuohta, sv inkasserbarhet -en
perintäkulut sa bearrangolut (pl), sv indrivningskostnader (pl), inkasseringskostnader (pl)
perintäpalkkio sa bearranbálká, sv indrivninsarvode -t, inkasseringsarvode -t
perintäsiirto sa bearransirdin, sirdin bearrama várás, sv indrivningsöverlåtelse -n, inkasseringsöverlåtelse -n
perintätoimeksianto sa bearrandoaibmanaddin, sv indrivningsuppdrag -et, inkasseringsuppdrag -et
perittävä sa árbeguođđi, sv arvlåtare -n
periytyminen sa árbašuvvan, sv succession på grund av en arv
periä 1. saada perintö sa árbet, sv ärva, no arve
periä 2.periä lasku, vero, maksu ym saatava sa bearrat, sv uppbära, no kreve, innkassere, inndrive
perukirja sa árbegirji, sv bouppteckning -en, bouppteckningsinstrument –et, no bofortegnels/e -en
perunkirjoitus sa árbečáliheapmi, sv bouppteckning -en (förrätta bouppteckning), no booppgjør -et
perunkirjoitusarvo sa árbečálihanárvu, sv bouppteckningsvärde -t
perunkirjoituskustannus sa árbečálihangollu, sv bouppteckningskostnad -en
perunkirjoitustoimitus sa árbečáliheapmi, árbečálihandoaimmahus, sv bouppteckningsförrättning -en
perunkirjoitusvelvollisuus sa árbečálihangeatnegasvuohta, sv bouppteckningsrätt -en
peruseläke sa vuođđoealáhat, sv grundpension -en
perushankinta sa vuođđoskáhppon, vuođđoháŋken, sv grundanskaffning -en
perushinta sa vuođđohaddi, sv grundpris -et
perusilmoitus osakeyhtiön sa vuođđoalmmuhus, álggahanalmmuhus (oasusfitnodatsearvvi), sv (en) grundanmälan (=) (av
aktiebolag)
perusindeksi sa vuođđoindeksa, sv basindex -et
peruskirja sa vuođđogirji, sv stadga
peruskirjanpito sa vuođđorehketdoallu, vuođđoruhtadoallu, sv grundbokföring -en
peruskorko sa vuođđoreantu, sv grundränt/a -an
peruskurssi sa vuođđogursa, sv grundkurs –en, no grunnkurs -en
perusmaksu sa vuođđomáksu, sv grundavgift –en, no grunnavgift -en
perusmäärä sa vuođđomearri, sv basbelopp –et, no grunnbeløp -et
perusmääräys sa vuođđomearrádus, sv grundläggande bestämmelse
perusoikeus vrt. elinkeinovapaus, järjestäytymisvapaus, kirjesalaisuus, kokoontumisvapaus, kotirauha, painovapaus,
sananvapaus, uskonnovapaus, yhdistymisvapaus sa vuođđovuoigatvuohta, sv grundläggande rättighet, grundrättighet -en,
medborgerlig fri- och rättighet
perusosa sa vuođđooassi, sv basdel -en
peruspalkka sa vuođđobálká, sv grundlön -en
perustaa sa vuođđudit, sv anlägga, inrätta, stifta, bilda, grunda, no grunnlegge, anlegge
perustaminen sa vuođđudeapmi, vuođđudus, sv bildande -t
perustamiskirja, perustamisasiakirja sa vuođđudangirji, sv stiftelseurkund -en, urkund –en, no stiftelsesprotokoll -et
perustamiskokous sa vuođđudančoahkkin, sv konstituerande stämma (aktiebolag, andelslag), konstituerande möte
(förening), no stiftelsesmøte -t
perustamissopimukset (EU) sa vuođđudansoahpamušat, vuođđudanšiehtadusat, sv primarrätten
perustamissopimus sa vuođđudansoahpamuš, vuođđudanšiehtadus, sv stiftelseavtal -et
peruste sa vuođđu, ágga, sv grund -en, motiv -et, argument –et, no grunn -en, motiv -et, argument -et
perusteella sa vuođul, sv på grund av, med stöd av, på basis av, enligt, no på grunn av
perusteeton sa sivaheapmi, vuođuheapmi, sv obehörig, no grunnløs, ubegrunnet
perusteettomuus sa ákkahisvuohta (?), sv grundlöshet -en, avsaknad av rättsgrund
perustella sa ákkastallat, vuođuštit, sv motivera, argumentera, no begrunne
perustelu sa vuođustus, ákkastallan, sv motivering -en (av lagförslag, av dom), domsmotivering –en, no begrunnels/e -en
perustevalitus vrt. laillisuusvalitus, tarkoituksenmukaisuusvalitus sa ággaváidalus, sv grundbesvär -et
perusteväite sa ággačuoččuhus, sv kausalinvändning -en
perustua sa vuođđuduvvat, sv grunda sig, basera sig, no bli begrunnet
perustuslaillinen sa vuođđolágalaš, sv grundlaglig, grundlagsenlig, no konstitusjonell, grunnlovsmessig, forfatningsmessig
perustuslainsäätämisjärjestys sa vuođđuláhkaásahanortnet, sv grundlagsordning -en, den ordning som gäller grundlag
perustuslainvastainen sa mii lea vuođđolága vuostá, sv grundlagstridig, no grunnlovstridig
perustuslainvastaisuus sa vuođđolágavuostásašvuohta, sv grundlagsstridighet -en
perustuslaki sa vuođđoláhka, sv grundlag –en, no grunnlov -en
perustuslakivaliokunta sa vuođđoláhkaválljogoddi, sv grundlagsutskott -et (Fin), konstitutionsutskott -et (Sve),
no konstitusjonskomit/e -en
perusvähennys sa vuođđogeahpádus, sv grundavdrag –et, no minstefradrag -et
peruuttaa sa fámuhuhttit, dahkat duššin, sv annulera, indra, no oppheve, inndra, tilbakekalle
peruuttaminen sa fámuhuhttin, duššindahkan, sv återkallelse, no inndragelse
peräytyä vrt. takaisinsaanti sa geassádit maŋos, sv återgå, återbära
pesäero (*) vrt. naimaosa sa beasseearru, sv boskillnad -en
pesänhoitaja sa beassedikšu, beasidikšu, beassedivššár, sv förvaltare av konkursbo, förvaltare av dödsbo
pesäluettelo sa beasselogahallan, sv boförteckning -en
pesänjakaja vrt. pesänselvittäjä sa beassejuohkki, beasijuohkki, sv skiftesman -nen
pesänjako sa beassejuohku, beasijuohku, sv arvskifte -t (vid dödsfall), bodelning -en (vid äktenskapsskillnad), boskifte –t, no
bodeling -a/-en (skillsmisse), skifte -et, arveskifte –et (dødsfall)
pesänselvittäjä vrt. pesänjakaja sa beassečilgejeaddji, beasičilgejeaddji, sv boutredningsman -nen (i dödsbo),
konkursförvaltare –n, no bobestyrer -en, eksekutor -en
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pesänselvitys sa beassečilgehus, beasičilgehus, sv boutredning –en, no bobehandling -en
pesänselvityshallinto, pesänselvittäjän hallinto sa beassečilgehushálddahus, beassečilgejeaddji hálddahus, sv förvaltning
av boutredning
pesäosuus sa beasseoassi, sv andel i bo
petollinen viettely sa behtolaš fillen, sv svikligt förledande
petos vrt. kavallus sa beahtus, beahttu, buijen, behtolašvuohta, sv bedrägeri -(e)t, no bedrag -et, bedrageri -et
pidennys sa guhkideapmi, sv prolongation -en, prolongering, no forlengels/e -en, prolongasjon
pidentää sa guhkidit, sv prolongera, no forlenge
pidättää 1. pidättää rikoksesta epäilty, vrt. kiinniottaminen, vangitseminen sa giddet, arresteret, sv anhålla, arrestera, no
arrestere
pidättää 2. pidättää vero ym. sa geassit, sv kvarhålla, no trekke, betale skatt
pidättää 3. virantoimituksesta sa suspenderet, giddet eret virgedoaimmas, sv suspendera, avstänga från tjänst
pidätys 1. rikollisen pidättäminen, vrt. kiinniottaminen sa arresteren, gidden, sv anhållande -t
pidätys 2. veron ym. sa geassin, sv kvarhållande, innehållande, förbehåll -et
pidätys 3. sa doalaheapmi, sv retention -en
pidätysmääräys määräys poliisille pidättää joku henkilö sa giddenmearrádus, arresterenmearrádus, sv arresteringsorder -n
pidätysoikeus 1. oikeus pidätykseen verotuksessa jne. sa geassinvuoigatvuohta, sv rätt att anhålla
pidätysoikeus, retentio-oikeus 2. esinevakuutusoiekus, jonka nojalla velkoja saa pitää tiettyä, velan synnyn yhteydessä
haltuunsa joutunutta velallisen omistamaa esinettä hallinnassaan niin kauan, kunnes velka maksetaan sa
doalahanvuoigatvuohta, sv retentionsrätt -en
pidätysoikeus 3. poliisin oikeus pidättää rikoksesta epäilty sa giddenvuoigatvuohta, sv rätt att anhålla
pidätystodistus sa geassinduođaštus, sv innehållningsbevis -et, skatteavdragsbevis -et
piirihallinto sa guovlluhálddahus, sv distriktsförvalting –en, no distriktsforvaltning -en, distriktsadministrasjon -en
piirimalli sa biiremálle, biireminsttar, biiremodealla, sv kretsmönster -et
piirimetsälautakunta sa guovllumeahccelávdegoddi, sv distriktssogsnämnd -en
piiriraja sa biirerádji, no omkretsrå -n/-(e)t
piirisyyttäjä (Sve) vrt. kihlakunnansyyttäjä, lääninsyyttäjä, valtakunnansyyttäjä, valtionsyyttäjä, yleinen syyttäjä sa
biirealaguoddi, biireáššáškuhtti, sv distriktsåklagare -n , no offentlig anklarer i landdistrikt
Pohjoismaiden Investointipankki sa Davviriikkaid Investerenbáŋku, sv Nordiska Investeringsbanken
Pohjoismainen Kulttuurirahasto sa Davviriikkalaš Kulturruhtarádju, Davviriikkalaš Kulturfoanda, sv Nordiska
Kulturfonden, no Nordisk Kulturfond
Pohjoismaiden ministerineuvosto sa Davviriikkaid ministtarráđđi, sv Nordiska ministerrådet, no Nordisk ministerråd
Pohjoismaiden Neuvosto sa Davviriikkaid Ráđđi, sv Nordiska Rådet, no Nordisk Råd
poikkeamisvalta sa spiehkastanváldi, váldi spiehkastit (gildosis), sv befogenhet att avvika (från förbud)
poikkeus sa spiehkastat, sv undantag –et, no unntak -et
poikkeuslainsäädäntö sa spiehkastatláhkaaddin, spiehkastatláhkamearrádusat (pl), spiehkastatláhkaásaheapmi, sv
undantakslagstiftning -en
poikkeuslaki sa spiehkastatláhka, sv undantagslag -en
poikkeuslupa sa spiehkastatlohpi, sv dispens -en, (ett) undantagslov (=)(Fin)
poikkeustapaus sa spiehkastatdáhpáhus, sv undantagsfall -et
poikkeustila sa spiehkastatdilli, sv undantagstillstånd -et
poissaoleva sa eretleahkki, sv frånvarande, no fraværende
poissaolosakko sa eretleahkkinsáhkku (?), sv utevarobot -en, absentiebot -en
poissulkeminen sa eretgokčan, sv uteslutning -en
poistamaton hankintameno sa eretsihkokeahtes skáhppongollu, skáhppongollu mii ii leat sihkkojuvvon eret,
sv icke avskriven anskaffningsutgift
poisto sa eretsihkkun, sv avskrivning -en, nedskrivning –en, no avskriving -en, nedskriving -en
poistumiskielto (sotaväessä) sa (eret)vuolgingielddus (soahteveagas), sv utegångsförbud -et (Fin), kompaniförbud -et
(Sve), kasernförbud -et (Sve)
poistumislupa sa (eret)vuolginlohpi, sv tillstånd att avlägsna sig
poliisi sa boles, politiija, bulitija, buleteaddji, poliisa, sv polis –en, no politi -et, politibetjent -en
poliisiasema sa bolesstašuvdna, politiijastašuvdna, sv polisstation –en, no politistasjon -en
poliisiasia sa bolesášši, politiijaášši, sv polisärende -t
poliisihallinto sa boleshálddahus, politiijahálddahus, sv polisförvaltning -en
poliisi-ilmoitus sa bolesalmmuhus, politiija-, sv (en) polisanmälan (=)
poliisijärjestys (Fin) sa bolesortnet, politiija-, sv polisordning -en
poliisikuulustelu sa bolesgažadeapmi, bolesjearadeapmi, bolesdutkkadus, politiija-, sv polisförhör -et
poliisikuulustelupöytäkirja sa bolesgažadanbeavdegirji, bolesjearadanbeavdegirji, bolesdutkkadanbeavdegirji,
politiija-, sv protokoll över polisförhör
poliisikäsky sa bolesgohččun, politiija-, sv polisbefallning -en
poliisilaki sa bolesláhka, politiijaláhka, sv polislag –en, no politilov -en
poliisilaitos sa boleslágádus, boles, politiija, politiijaásahus, sv polisinrättning –en, no politi -et
poliisimerkki sa bolesa virgemearka, bolesmearka, politiijamearka, sv polisens tjänstemärke (Fin), polislegitimation -en
(Sve)
poliisimestari sa bolesmeašttir, politiija-, sv polismästare -n
poliisimies sa boles, politiija (Nor), sv polisman -nen, polis -en
poliisineuvos (Fin) sa bolesráđđi, sv polisråd -et
poliisin henkilörekisteri sa bolesa olmmošregisttar, politiija olmmošregisttar, sv polisens personregister
poliisiopisto sa bolesoahpahat, bolesskuvla, politiija-, sv polisinstitut -et (Fin)
poliisipiiri sa poliisabiire, bolesbiire, politiijabiire, sv polisdistrikt –et, no politidistrikt -et
poliisitarkastaja sa bolesdárkkisteaddji (Fin), politiijadárkkisteaddji, sv polisinspektör -en (Fin)
poliisitiedotus sa bolesdieđáhus, politiija-, sv poliskungörelse -n, polismeddelande -t
poliisitoimi sa bolesdoaibma, politiija-, sv polisväsen -det
poliisitutkinta sa bolesdutkan, bolesdutkamuš, politiija-, sv polisundersökning -en, polisutredning -en
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poliisivaltuus sa bolesfápmudus, politiija-, sv polisbefongenhet -en
poliisivalvonta sa bolesbearráigeahčču, politiija-, sv polisuppsikt -en
poliisivankila sa bolesfáŋgal, bolesa giddagas, politiijafángal, sv polishäkte -t
poliisiviranomainen sa boleseiseváldi, bolesvirgeoapmahaš, politiijaeiseváldi, sv polismyndighet -en
poliisiylitarkastaja (Fin) sa bolesallagohcci, sv polisöverinspektör -en
poliittiset oikeudet sa politihkalaš vuoigatvuođat (pl), sv politiska rättigheter (pl)
politiarikkomus sa politiarihkkumuš, sv politiförbrytelse -n, politidelikt -en
polkumyynti, dumping sa vuovdin vuollehaddái, sv dumpning -en, försäljning till underpris
polttoainemaksu sa boaldámušmáksu, sv bränsleavgift -en
polttoainevero sa boaldámušvearru, sv bränsleaccis -en
ponsi sa resolušuvdna, cealkámuš, sv kläm -men
ponsiehdotus sa resolušuvdnaevttohus, cealkámuševttohus, sv förslag till kläm
pormestari sa bormeašttir, sv borgmästare –n, no borgermester -en
poroluku sa boazolohku, sv rental -et, renantal –et, no reinantall -et
poroisäntä (Fin) sa boazoisit (Fin), orohaga ovdaolmmoš (Nor), čearu ságajođiheaddji (Sve),
sv föreståndare för renbeteslag (Fin), renvärd -en (Fin), ordförande i (styrelsen för) en sameby (Sve), no formann av et
reinbeitelag (Fin)
poroluettelo sa boazologahallan, sv renlängd -en
poronhoitoalue sa boazodoalloguovlu, sv renskötselområde -t
poronhoitolaki sa boazodoalloláhka, sv renskötsellag –en, no reindriftslov -en
poronhoito-oikeus sa boazodoallovuoigatvuohta, sv renskötselrätt –en, no reindriftrett -en
poronhoitovuosi sa boazodoallojahki, sv renskötselseår –et, no reindriftsår -et
poronomistaja sa boazooamasteaddji, boazoeaiggát, sv renägare –n, no reineier -en
porotalous sa boazoealáhus, sv renhushållning -en
porotiedot sa boazodieđut, sv uppgifter om renar
porotila (Fin) sa boazodállu, sv renskötande hushåll
porovahinko sa boazovahát, sv renskad/a -an
positiivinen oikeus sa gustojeaddji vuoigatvuohta, positiivalaš vuoigatvuohta (?), sv positiv rätt, gällande rätt
postileima sa boastasteampal, sv poststämp/el -eln
postisiirto sa boastagiro, sv postgiro –t, no postgiro -en
postisiirtolomake sa boastagiroskovvi, sv postgiroblankett -en
postisiirtotili sa boastagirokonto, sv postgirokonto -t
potilasasiamies sa pasientaáššeolmmoš, buohcciid-, sv patientombudsman -nen
potilasvahinkolaki sa pasientavahátláhka, buohccivahátláhka (Fin), sv patientskadelag -en (Fin)
potilasvahinkolautakunta sa pasientavahátlávdegoddi, buohcci- (Fin), sv patientskadenämnd -en (Fin)
potilasvakuutus sa pasientaoadju, buohcci-, sv patientförsäkring -en
prekluusio sa preklušuvdna, sv preklusion -en
presumoida sa presumeret, sv presumera
presumtiivinen sa presumtiivalaš, sv presumtiv
presumptio sa presumpšuvdna, sv presumption -en
preventiivinen sa (ovddalgihtii) easti, preventiivalaš, sv preventiv
preventioperiaate sa prevenšuvdnaprinsihppa, sv preventionsprincip -en
priorisoida sa prioriteret, vuoruhit, sv priorisera, no prioritere
prioriteetti sa prioritehta, ovdasadji, sv prioritet -en
prioriteettijärjestys sa prioritehtaortnet, sv prioritetsordning -en
privilegio sa ovdavuoigatvuohta, sv privilegi/um -et
progressiivinen sa progressiiva, sv progressiv, no progressiv
prokura sa prokura, sv prokura -n
prokurasiirto sa prokurasirdin, sv prokuraindossament -et
prorogaatiolauseke sa prorogašuvdnacealkka, prorogašuvdnaklausula, sv prorogationnsklausul -en
prorogaatio-oikeus sa prorogašuvdnavuoigatvuohta, sv prorogationsrätt -en
prorogaatiosopimus sa prorogašuvdnasoahpamuš, prorogašuvdnašiehtadus, sv prorogationsavtal -et
prosessata... ks. käräjöidä
prosessinedellytys sa proseassagáibádus, proseassaeaktu, sv processförutsättning -en
prosessinjohto sa proseassajođiheapmi, sv processledning -en
prosessinyhteys sa proseassaoktavuohta, sv processgemenskap -en
prosessioikeudellinen sa proseassavuoigatvuođalaš, sv processrättslig, no prosessrettslig
prosessioikeus sa proseassavuoigatvuohta, sv processrätt –en, no prosessrett -en
prosessitoimi sa proseassadoaibma, sv processhandling -en
prosessiväite vrt. prosessinedellytys sa proseassačuoččuhus, sv prosessinvändning -en
prosessuaalinen sa prosessuálalaš, sv processuell
puhalluskoe sa bossuniskkus, sv utandningsprov
puheenjohtaja sa sátnejođiheaddji, ságadoalli, sv ordförande –n, no ordfører -en
puheenjohtajisto sa ságadoallit (pl), sátnejođiheaddjit (pl), sv presidi/um -et
puheenvuoro sa sáhkavuorru, sv inlägg -et, anförande –t, no ordet, debattinnlegg -et, innlegg -et
puhelinetu sa telefonovdu, sv telefonförmån -en
puhelinsalaisuus sa telefončiegusvuohta, sv telehemlighet -en, telefonhemlighet –en, no telehemmelighet -en
puhemies (eduskunnassa) sa hupmanolmmái, hállanoálmmái, ovdaolmmoš (riikkabeivviin), sv talman -nen (i riksdagen),
no riksdagspresident -en, (stortingspresident -en)
puhemiesneuvosto sa hupmanolmmošráđđi, hállanolmmošráđđi, ovdaolmmošráđđi, sv talmanskonferens -en
puheoikeus sa hupmanvuoigatvuohta, hállanvuoigatvuohta
puhevalta sa hupmanváldi, hállanváldi, sv (en) talan (=), rätt att föra talan, talerätt -en
puitelaki sa rápmaláhka, sv ramlag –en, no rammelov -en
puitesopimus sa rápmašiehtadus, rápmasoahpamuš, sv ramavtal –et, no rammeavtal/e -en
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puolipäivätoimi sa beallebeaivedoaibma, sv halvtidstjänst -en, halvtidsarbete -t, halvdagsarbete -t
puolipäivätoiminen sa beallebeaivedoaibmásaš, sv halvtidsanstäld
puoliso sa beallalaš, guoibmi, sv mak/e –en, no ektemak/e -en
puolisovähennys sa beallalašgeahpádus, sv makeavdrag -et
puolivuotiskatsaus sa jahkebealgeahčastat, sv halvårsberättelse -n, halvårsrapport -en, halvårsöversikt -en
puolivuotiskausi sa jahkebealbadji, sv halvårsperiod -en
puoltoääni sa guottihanjietna, guottehanjietna, sv bifallsröst -en
puolueellinen sa bealálaš, sv partisk, no partisk
puolueellisuus sa bealátvuohta, sv partiskhet –en, no partiskhet -en, subjektivitet -en
puolueeton sa bealátkeahtes, sv opartisk,no upartisk, nøytral, uhildet
puolueettomuus sa bealátkeahtesvuohta, sv opartiskhet –en, no upartiskhet -en, nøytralitet -en, objektivitet -en
puoluetuki sa bellodatdoarjja, sv partistöd -et
puolustaja sa bealušteaddji, sv försvarare –n, no forsvarer -en
puolustusasianaja sa bealuštanášševuodji, bealuštusášševuodji, sv försvarsadvokat –en, no forsvarsadvokat -en,
forsvarssakfører -en, defensor -en
puolustus(asiain)valiokunta sa bealuštanválljogoddi, bealuštusválljogoddi, sv försvarsutskott -et
puolustusneuvosto (*) sa bealuštanráđđi, bealuštusráđđi (Fin), sv försvarsråd -et (Fin)
puolustusvoimat sa bealuštanfámut, sv försvarsmakt -en
puolustusvoimain komentaja sa bealuštanfámuid njunuš, sv Försvarsmaktens kommendör (Fin), överbefälhavare -n,
ÖB (Sve), no forsvarssjefen
purkaa sa burgit, fámuhuhttit, sv häva
purkaa tuomio sa burgit duomu, fámuhuhttit duomu, sv återbryta
purkaminen sa burgin, fámuhuhttin, sv upphävning -en
purkava ehto vrt. lykkäävä ehto sa burgi eaktu, sv resolutivt villkor
purkuehto sa burgineaktu, sv hävningsförbehåll -et, hävningsklausul -en
purkuhakemus sa burginohcamuš, sv (en) resningsansökan (=)
purkuoikeus sa burginvuoigatvuohta, sv hävningsrätt -en
purkuperuste sa burginvuođđu, burginágga, sv restitutionsgrund -en, hävningsgrund -en
purkuvaatimus sa burgingáibádus, sv hävningsyrkande -t
putatiivihätävarjelu sa putatiivaheahtevárjaleapmi, putatiivaheahtegádjun, sv putativt nödvärn
puutavaranmittauslaki sa muorragálvvumihtidanláhka (Fin), sv lag om virkesmätning (Fin)
puuttumattomuusperiaate sa neutralitehtaprinsihppa (?), sv noninterventionsprincip -en
pyhäpäivä sa bassi, bassibeaivi, sv helgdag –en, no helligdag -en
pykälä sa paragráfa, sv paragraf –en, no paragraf -en
pysyvä haitta sa bissovaš hehttehus, sv bestående men, no varig skade
pysyväismääräys sa bissovaš mearrádus, sv stående föreskrift
pysyväisohje sa bissovaš ráva, sv stående anvisning
pysähtymiskielto sa bisanangielddus, sv förbud att stanna (fordon)
pysäköintikielto sa parkerengielddus, sv parkeringsförbud -et
pysäköintimaksu sa parkerenmáksu, sv parkeringsavgift -en
pysäköintivirhe sa parkerenfeaila, parkerenmeattáhus, sv parkeringsfel -et
pysäköintivirhemaksu sa parkerenfeailamáksu, parkerenmeattáhusmáksu, parkerensáhkku, sv parkeringsbot -en (Fin),
felparkeringsavgift -en (Sve)
pysäyttämisoikeus sa bissehanvuoigatvuohta, sv stoppningsrätt -en
pyyntilupa sa bivdolohpi, sv jaktlicens -en
pyyntilupamaksu sa bivdolohpemáksu (Fin), sv jaktlicensavgift -en (Fin)
pyyntirajoitus sa bivdoráddjehus, sv fångstbegränsning -en
pyyntö sa bivdda, sv (en) begäran (=), no anmodning -en
pyytää sa bivdit, sv begära, anhålla om
päihde sa gárrenávnnas, sv rusmed/el –et, no rusmid/del -let
päiväansio sa beaivedienas, sv dagsinkomst -en, dagsförtjänst -en
päivämäärä sa beaivemearri, sv datum –et, no dato -en
päiväjärjestys sa beaiveortnet, sv dagordning -en
päiväraha sa beaiveruhta, sv dagspenning -en (till värnpliktig), dagtraktamente -t (Fin), traktamente -t (Sve),
no kostgodtgjøring, dagpenger
päiväsakko sa beaivesáhkku, sv dagsbot –en, no dagbot -a/-en
päivävekseli sa beaiveveksel, sv dagväxel -n
päiväys sa beiven, sv datering –en, no datering -en
pätemätön sa gustomeahttun, sv ogiltig
pätemättömyys sa gustomeahttunvuohta, sv ogiltighet -en
pätemättömyyskanne sa áššečuoččáldahttin gustomeahttunvuođa vuođul, sv (en) ogiltighetstalan (=)
pätemättömyysperuste sa gustomeahttunvuođaágga, -vuođđu, sv ogiltighetsgrund -en
pätemättömyysväite sa gustomeahttunvuođačuoččuhus, sv invändning om ogiltighet
pätevyys sa dohkálašvuohta, gelbbolašvuohta, sv behörighet -en, giltighet –en, no kompetans/e -en
pätevyysvaatimus sa dohkálašvuođagáibádus, gelbbolašvuođa-, sv kompetenskrav -et, behörighetskrav -et
pätevä sa dohkálaš, gelbbolaš, gustojeaddji, sv giltig
pääkirjanpito sa váldorehketdoallu, oaiverehketdoallu, váldoruhtadoallu, oaiveruhtadoallu, sv huvudbokföring -en
pääkäsittely vrt. esitutkinta, esivalmistelu sa oaivemeannudeapmi, oaivegieđahallan, váldomeannudeapmi, váldogieđahallan,
sv huvudförhandling -en (i tvistemål), no hovedforhandling -en
päälakimies vrt. avustava lakimies sa váldojurista, oaivejurista, sv chefsjurist -en
päällikkövirasto sa oaivámušdoaimmahat, sv enrådighetsverk -et
pääluottamusmies vrt. luottamusmies sa oaiveluohttámušolmmái, váldoluohttámušalmmái, sv huvudförtroendeman -nen
päämies sa oaiveolmmái, oaivealmmái, sv huvudman –en, no fullmaktsgiver -en, hovedmann -en
pääministeri sa stáhtaministtar, stádaministtar, oaiveministtar, sv statsminist/er -ern, premiärminist/er –ern, no
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statsminister -en
pääoma sa kapitála, oaiveopmodat, sv kapital –et, no kapital -en
pääoma-arvo sa kapitálaárvu, oaiveopmodatárvu, sv kapitalvärde –t, no kapitalverdi -en
pääomamarkkinat sa kapitálamárkanat, oaiveopmodatmárkanat, sv kapitalmarknader, no kapitalmarkedet
pääomameno sa oaiveopmodatgollu, kapitálagollu, sv kapitalutgift -en
pääomasaatava sa oaiveopmodatoažžumuš, kapitálaoažžumuš, sv (en) kapitalfordran (=)
pääomatulo vrt. tulolaji, ansiotulo sa kapitála(sisa)boahtu, oaiveopmodat(sisa)boahtu, sv kapitalinkomst –en, no
kapitalinntekt -a/-en
pääomatulolaji vrt. tulolaji, ansiotulo sa kapitála(sisa)boahtošládja, oaiveopmodat(sisa)boahtošládja (Fin), sv
kapitalinkomstslag -et (Fin)
pääomatulo-osuus sa oaiveopmodat(sisa)boađuid oassi, kapitála(sisa)boađuid oassi, sv kapitalinkomstandel –en
pääomavaltainen sa oaiveopmodatválddálaš, kapitálaválddálaš, sv kapitalintensiv, no kapitalintensiv
pääosakas sa váldoosolaš, váldooasusoamasteaddji, váldooasuseaiggát, oaive-, sv huvudaktionär -en, huvuddelägare -n
pääperiaate sa váldoprinsihppa, váldovuođđojurdda, oaive-, sv huvudprincip –en, no hovedprinsipp -et
päärangaistus vrt. liitännäisrangastus sa oaiveráŋggáštus, váldoráŋggáštus, sv huvudstraff -et
pääsuoritus sa váldoprestašuvdna, oaiveprestašuvdna, sv huvudprestation -en
pääsylippu sa sisabeassanbileahtta, sisabeassanlihppo, sv inträdesbiljett –en, no inngangsbillett -en
pääsymaksu sa sisabeassanmáksu, sv inträdesavgift -en, inträde –t, no inngangspenger (pl)
pääsytutkinto sa sisabeassandutkkus, sv inträdesexam/en, no opptaksprøv/e -en
pääsyvaatimus sa sisabeassangáibádus, sv inträdesfordring -en, inträdeskrav -et
päätoimi sa oaivebargu, oaivedoaibma, váldodoaibma, váldobargu, sv huvudsysselsättning -en, huvudsyssla -n, huvudsaklig
anställing, heltidsanställning
päätoiminen sa oaivedoaibmasaš, váldodoaibmasaš, sv heltidsanstäld, som är huvudsyssla
päätoimittaja sa oaivedoaimmaheaddji, sv ansvarig utgivare, no ansvarlig utgiver
päättää sa mearridit, sv besluta, fatta beslut om, no beslutte, vedta
päätulo sa váldo(sisa)boahtu, oaive(sisaboahtu), sv huvudinkomst -en, huvudsaklig inkomst
päätuomari vrt. alioikeustuomari, hallintotuomari, herastuomari, kiinteistötuomari, käräjätuomari, maallikkotuomari,
maaoikeustuomari, rangaistusmääräystuomari, sotatuomari, tuomari, tutkintatuomari, vakuutustuomari, varatuomari,
vesioikeustuomari, vesiylioikeustuomari, virkatuomari sa váldoduopmár, sv huvuddomare -n
päätöksenteko sa šiehttan, mearrádusadahkan, sv beslut(s)fattande -t
päätöksentekojärjestys sa šiehttanortnet, mearrádusadahkanortnet, sv ordningen för fattande av beslut
päätös sa mearrádus, šiehttamus, sv utslag –et, no beslutning -en
päätösehdotus sa mearrádusevttohus, šiehttamusevttohus, sv resolutionsförslag -et
päätösilmoitus sa almmuhus mearrádusa birra, almmuhus šiehtamusa birra, sv meddelande om utslag
päätöslauselma sa julgacealkka, sv resolution –en, no resolusjon -en
päätösluettelo sa mearráduslogahallan, sv beslutsförteckning -en
päätösvalta, päätösoikeus
sa mearridanváldi, sv beslutanderätt –en, no bestemmelsesrett -en
päätösvaltainen sa mearridanfámolaš, mearridanválddálaš, sv beslutför, no beslutningsdyktig, vedtaksfør
päätösvaltaisuus sa mearridanválddálašvuohta, sv beslutförhet -en, domförhet -en
päävelallinen sa oaivevelggolaš, váldovelggolaš, sv huvudgäldenär –en, no hovedskyldner -en, hoveddebitor -en
päävelvoite sa oaivegeatnegasvuohta, váldogeatnegasvuohta, sv huvudförpliktelse -n
päävirka sa oaivevirgi, váldovirgi, sv huvudtjänst -en
päävuokralainen vrt. alivuokralainen sa váldoláigolaš, oaiveláigolaš, sv huvudhyresgäst -en (Fin), hyresgäst -en (Sve), no
leieboer -en
pörssi sa börsa –en, sv börs –en, no børs -en
pörssikauppa sa börsagávpi, sv börshandel –n, no børshandel -en
pörssikurssi sa börsagursa, sv börskurs –en, no børskurs -en
pörssiyhtiö sa börsafitnodatsearvi, sv börsnoterat aktiebolag, börsbolag –et, no børsnotert selskap
pöydällepano vrt. panna pöydälle sa beavddi ala guođđin, sv bordläggning -en
pöydällepanoehdotus sa evttohus ášši beavddi ala guođđimis, sv bordläggningsförslag -et
pöytäkirja sa beavdegirji, sv domstolsprotokoll -et, protokoll –et, no protokoll -en, rettsbok -a, referat -et
pöytäkirjamerkintä sa beavdegirjemerken, sv protokollsanteckning -en
pöytäkirjanote sa beavdegirjjiválddus, sv protokollsutdrag -et, utdrag ur ett protokoll, no utdrag av protokoll
pöytäkirjanpitäjä sa beavdegirjjidoalli, sv protokollförare -n
pöytäkirjantarkastaja sa beavdegirjjidárkkisteaddji, sv protokoll(s)justerare -n (Fin), justeringsman -nen (Sve),
no protokollunderskriver -en
pöytäkirjantarkastus sa beavdegirjjidárkkisteapmi, sv protokoll(s)justering -en, justering –en, no godkjenning
pöytäkirjata sa merket beavdegirjái, sv anteckna i protokollet, ta med i protokollet, protokollföra
*R*
raastuvanoikeus (*) sa ráđđestohporiekti, sv rådstuvurätt -en (Fin), rådhusrätt -en (Sve), no rådsturett -en, rådhusrett -en,
byrett -en
radiolupa sa radiolohpi, radioliseansa, sv radiolicens –en, no radiolisens -en
raha-asia-aloite vrt. toivomusaloite sa ruhtaáššiálgga (Fin), sv finansmotion -en (Fin)
raha-asiainvaliokunta sa ruhtaáššiidválljogoddi, sv finansutskott -et
Raha-automaattiyhdistys (Fin) sa Ruhtaautomáhtaovttastus, sv Penningautomatföreningen
rahajärjestelmä sa ruhtavuogádat, ruhtasystema, sv monerärt system, myntsystem -et
rahakorvaus sa ruhtabuhtadus, sv penningersättning -en
rahalahja sa ruhtaskeaŋka, sv penninggåv/a -an
rahalaina sa ruhtaloatna, sv penninglån -et
rahallinen arvo sa ruđalaš árvu, sv penningvärde -t
rahamaksu sa ruhtamáksu, máksu, sv kontant betalning, betalning i pengar
rahamääräinen sa ruhtamearálaš, sv i pengar fastställd, i pengar angiven, i pengar uttryckt, i pengar uppskattad
rahanarvoinen sa ruhtaárvosaš, sv som har penningvärde, som kan uppskattas i pengar
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rahanpesu sa ruhtabassan, sv penningtvätt -en
rahanväärennys sa ruhtavearisteapmi, sv penningförfalskning -en, myntförfalskning -en
rahapalkka sa ruhtabálká, sv penninglön -en, kontantlön -en, kontant lön
rahapalkkio sa ruhtabálkkašupmi, sv arvode i pengar, honorar -et
raharikos sa ruhtarihkus, sv myntbrott -et
rahasaaminen sa ruhtaoažžumuš, sv (en) penningfordran (=)
rahasto sa ruhtarádju, foanda, sv fond –en, no fond -et
rahastoanti sa nuvttá oasus(olggos)addin, nuvttá oasusjuohkin, friddjaemišuvdna, oasuskapitála bajideapmi nuvttá,
ruhtarádjoemišuvdna, sv fondemission –en, no fondsemisjon -en
rahastonhoitaja sa ruhtadoalli, kasserár, sv kassör -en, kassaförvaltare -n, skattmästar/e –en, no kasserer -en
rahasumma sa ruhtasubmi, sv penningsumm/a -an, summ/a -an, penningbelopp -et
rahasuoritus sa ruhtamáksu, ruhtaprestašuvdna, sv penningprestation -en
rahatalletus sa ruhtavurken, sv penningdeposition -en
rahavastike sa ruhtamáksu, sv penningvederlag -et, vederlag i pengar
rahavelka sa ruhtavealgi, sv penningskuld -en, penninggäld -en
rahayksikkö sa ruhtaovttadat, sv myntenhet –en, no pengeenhet -en
rahdinantaja sa ráktaaddi, sv befraktare -n
rahdinkuljettaja sa ráktafievrredeaddji, sv fraktförare -n
rahdinottaja sa ráktaváldi, sv bortfraktare -n
rahoittaja sa ruhtadeaddji, sv finansiär -en
rahoituslaitos sa ruhtadanlágádus, ruhtadanásahus, sv finansinsitut -et
rahoituslaskelma sa ruhtadanrehkenastin, sv finansieringsberäkning -en, finansieringsuträkning -en, finansieringsanalys -en,
finansieringskalkyl -en
rahoitusomaisuus sa ruhtadanopmodat, ruhtadanvárit (pl), sv finansieringstillgångar (pl)
rahoitusosuus sa ruhtadanoassi, sv finansieringsandel -en, finansieringskvot -en
rahoitustarkastus sa ruhtadandárkkisteapmi, sv finansinspektion -en
rahoitusvastike sa ruhtadanbuhtadus, ruhtadanmáksu, sv finansieringsvederlag -et
rahoitusvekseli sa ruhtadanveksel, sv finansieringsväxel -n
rahtaus sa rákten, sv fraktning -en
rahtauskirja (sertepartia) sa ráktengirji, sv certeparti -et
rahti sa rákta, sv frakt –en, no frakt -en
rahtikulut sa ráktagolut, sv fraktkostnader, no fraktkostneder
rahtivakuutus sa ráktaoadju, sv fraktförsäkring -en
raideliikennejuopumus sa gárrenvuodjin ruovdegeainnujohtolagas, gárrenvuođas vuodjin ruovdegeainnujohtolagas, sv
trafikfylleri i spårbunden trafik
raiskaaja väkisinmakaaja, vrt. pahoinpitelijä sa illasteaddji, rihppi (?), sv våldtäktsman –en, no voldtektsmann -en
raiskata vrt. pahoinpidellä sa illastit, rihpat, ráisket, sv våldta, no voldta
raiskaus väkisinmakaaminen, vrt. pahoinpitely sa illasteapmi, (nisson)rihpan, ráisken, sv våldtäkt –en, no voldtekt -en
raja sa rádji, sv gräns -en, rå –en, no grens/e -en
rajajokikomissio sa rádjejohkakomišuvdna, sv gränsälvskommissionen
rajamerkki sa rádjemearka, sv råmärke -t, rös -et, röse –t, no røys -a, grensemerk/e -et
rajankäynti sa rádjegeavvan, rádjebidjan, sv rågång -en (Fin), fastighetsbestämning -en, utstakning av gräns (Sve), no
grensegang -en
rajankäyntitoimitus sa rádjegeavvandoaimmahus, sv rågångsförrättning –en, no grensegangsforretning -en
rajanylityspaikka sa rájárasttildanbáiki, sv gränsövergångsställe -t, gränsöverskridningsplats -en, gränsövergång –en
rajapassi sa rádjepássa, sv gränspass –et, no grensepass -et
rajariita sa rádjeriidu, sv rågångstvist -en, gränstvist -en
rajasopimus sa rádješiehtadus, rádjesoahpamuš, sv gränsavtal -et, gränsfördrag -et, gränstraktat –et, no grenseavtal/e –en
rajavaltuutettu (Fin) sa rádjesáttaolmmoš, sv gränsfullmäktig
rajavartiolaitos, rajavartiosto sa rádjegozáhuslágádus, rádjegozáhus, sv gränsbevakningsväsendet (Fin), no grensevakt -en
rajavartiosto sa rádjegozáhus (Fin), sv gränsbevakningssektion -en (Fin)
rajaviranomainen sa rádjeeiseváldi, sv gränsmyndighet -en
rajavyöhyke sa rádjeavádat, rádjeavvi, sv gränszon –en, no grensesone -a/-en
rajoittava ehto sa ráddjejeaddji eaktu (?), sv restriktivt villkor, inskränkande villkor
rajoitetut esineoikeudet sa ráddjejuvvon gálvovuoigatvuođat, sv begränsade sakrätter
rajoittaa sa ráddjet, sv begränsa, reducera, no begrense
rajoitus sa ráddjehus, sv begränsning -en, restriktion –en, no begrensning -en, restriksjon -en
rakennusasetus (*) (Fin) sa huksenláhkaásahus, sv byggnadsförordning -en
rakennusjärjestys sa huksenortnet, sv byggnadsordning –en, no bygningslov
rakennuskaari sa huksengeavli, sv byggninga balk, BB
rakennuskaava (*) vrt. asemakaava, rantakaava, seutukaava, yleiskaava sa huksenlávva, huksenplána, sv byggnadsplan en
rakennuskaava-alue vrt. asemakaava-alue, rantakaava-alue, seutukaava-alue, yleiskaava-alue sa huksenlávvaguovlu,
huksenplánaguovlu, sv byggnadsplaneområde -t
rakennuskaavamääräys sa huksenlávvamearrádus, huksenplánamearrádus, sv byggnadplanbestämmelse -n
rakennuskielto vrt. rakentamiskielto sa huksengielddus, sv byggnadsförbud –et, no byggeforbud -et
rakennuslainsäädäntö sa huksenláhkaaddin, huksenláhkamearrádusat (pl), huksenláhkaásaheapmi,
sv byggnadslagstiftning -en
rakennuslaki (*) (Fin) sa huksenláhka , sv byggnadslag -en
rakennuslautakunta sa huksenlávdegoddi, sv byggnadsnämnd –en, no bygningsnemnd -a, bygningsråd -et
rakennuslupa sa huksenlohpi, sv (ett) byggnadslov (=), byggnadstillstånd –et, no byggetillatels/e -en,
byggelöyv/e -et, bygglov
rakennuslupahakemus sa huksenlohpeohcamuš, no byggemelding -en
rakennusmaamaksu sa hukseneanamáksu, sv byggnadsmarksavgift -en
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rakennusoikeus sa huksenvuoigatvuohta, sv byggnadsrätt -en
rakennuspaikka sa huksensadji, sv byggnadsplats -en, platsen för byggnad
rakennusrahasto sa huksenruhtarádju, huksenfoanda, sv byggnadsfond (bostadsaktiebolags)
rakennusrasite sa huksenlosádus, huksenservituhtta, huksehuslosádus, sv byggnadsservitut -et
rakennussuojelu sa huksehussuodjalus, huksehusgáhtten, sv byggnadsskydd -et (Fin), byggnadsvård -en,
bebyggelsevård -en (Sve)
rakennussuojelurikos sa huksehussuodjalanrihkus, huksehusgáhttenrihkus, sv byggnadsskyddsbrott -et
rakennussuunnitelma sa huksenplána, huksehusplána, sv byggnadsplan -en, byggplan -en
rakennustapa sa huksenvuohki, sv byggnadssätt -et
rakennustarkastaja sa huksendárkkisteaddji, sv byggnadsinspektör -en
rakennustarkastus sa huksendárkkisteapmi, huksehusdárkkisteapmi, sv byggnadsinspektion -en
rakennustarkoitus sa huksenulbmil, sv byggnadsändamål -et
rakennustoimi sa huksendoaibma, sv byggnadsväsende -t
rakennustontti sa huksemii oaivvilduvvon duktásadji, dállosadji huksendárkkuhussii (?), sv byggnadstomt -en
rakennusurakkasopimus sa huksenagoardasoahpamuš, huksenagoardašiehtadus, sv byggnadsentreprenadavtal -et
rakennusvalvonta sa huksenbearráigeahčču, sv byggnadövervakning -en, byggkontroll -en
rakennusvero sa huksenvearru, sv byggskatt -en
rakennusverolaki (Fin) sa huksenvearroláhka, huksehusvearroláhka, sv byggskattelag -en
rakennusviranomainen sa hukseneiseváldi, sv byggnadsmyndighet -en
rakennusvirasto sa huksendoaimmahat, sv byggnadskontoret
rakennuttaja sa hukseheaddji, sv byggherr/e –en, no byggherr/e -en
rakentamiskielto sa huksengielddus, sv byggnadsförbud –et, no byggeforbud -et
rakentamisrajoitus sa huksenráddjehus, sv byggnadsbegränsning -en
rangaista sa ránggáštit, sv straffa, bestraffa, no straffe
rangaistava (teko) sa ráŋggáštusvuloš (dahku), sv straffbar (handling), straffbelagd, no straffbar (handling)
rangaistavuus sa ráŋggáštusvulošvuohta, sv straffbarhet -en
rangaistuksen mittaaminen vrt. koventamisperuste, lieventämisperuste, eritiyissestävyys, rangaistusasteikko,
rangaistusmaksimi, rangaistusminimi sa ráŋgástuša mihtideapmi, sv straffmätning -en
rangaistus sa ráŋggáštus, sv straff –et, no straff -en
rangaistusasteikko ks. rangaistusmaksimi, rangaistusminimi, rangaistuksen mittaaminen sa ráŋggáštusceahkkálas,
ráŋggáštusskála, sv straffskala -n, strafflatitud -en
rangaistuslaitos sa ráŋggáštuslágádus, ráŋggáštusásahus, sv straffanstalt –en, no straffeanstalt -en
rangaistuslaji sa ráŋggáštusšládja, sv strafart -en
rangaistusluettelo sa ráŋggáštuslogahallan, sv strafflängd -en
rangaistusmaksimi vrt. rangaistusasteikko sa stuorimus vejolaš ráŋggáštus, sv straffmaximum -et
rangaistusminimi vrt. rangaistusasteikko sa unnimus vejolaš ráŋggáštus, sv straffminimum -et
rangaistusmääräys sa ráŋggáštusmearrádus, sv strafforder -n (Fin), straffföreläggande -t (Sve), no forelegg -et
rangaistusmääräysmenettely sa ráŋggáštusmearrádusmeannudeapmi, sv strafforderförfarande -t
rangaistusmääräystuomari vrt. alioikeustuomari, hallintotuomari, herastuomari, kiinteistötuomari, käräjätuomari,
maallikkotuomari, maaoikeustuomari, päätuomari, sotatuomari, tuomari, tutkintatuomari, vakuutustuomari, varatuomari,
vesioikeustuomari, vesiylioikeustuomari, virkatuomari sa ráŋggaštusmearrádusduopmár, sv strafforderdomare -n
rangaistusperuste sa ráŋggaštusvuođđu, sv bedömningsgrund –en, no bedømmelsesgrunn -en
rangaistusseuraamus sa ráŋggástusčuovvumuš, sv straffpåföljd -en, straffsanktion -en
rangaistussäännös sa ráŋggáštusnjuolggadus, ráŋggáštusásahus, ráŋggáštusmearrádus, sv straffbestämmelse -n,
straffbud -et
rangaistustoimenpide sa ráŋggáštusdoaibma, sv bestraffningsåtgärd -en
rangaistusuhka sa ráŋggáštusáitta, sv straffhot -et
rangaistusvaatimus sa ráŋggáštusgáibádus, sv straffyrkande -t, ansvarsyrkande -t, straffanspråk -et
rantakaava (*) vrt. asemakaava, rakennuskaava, seutukaava, yleiskaava sa gáddelávva, gáddeplána, sv strandplan –en, no
strandplan -en
rantakaava-alue vrt. asemakaava-alue, rakennuskaava-alue, seutukaava-alue, yleiskaava-alue sa gáddelávvaguovlu (Fin),
gáddeplánaguovlu (Fin), sv strandplaneområde -t (Fin)
rantakaavatoimitus (*) (Fin) sa gáddelávvadoaimmahus, gáddeplánadoaimmahus, sv strandplaneförrättning -en
rantakaavatontti sa gáddelávvaduktásadji, gáddeplánaduktásadji, gáddeplánadállosadji, gáddelávvadállosadji, sv
strandplanetomt -en
rantamatalaoikeus sa gáddecohkolatvuoigatvuohta, sv rätt till landgrund
rantaoikeus sa gáddevuoigatvuohta, sv strandrätt -en
rantapalsta sa gáddebálstá, sv strandlott -en
rantatontti sa gáddeduktásadji, gáddedállosadji, sv strandtomt -en
rasite vrt. rasitus sa losádus, servituhttá, sv servitut –et, no servitutt
rasiteoikeus sa losádusvuoigatvuohta, servituhttávuoigatvuohta, sv servitutsrätt -en
rasitetoimitus sa losádusdoaimmahus, servituhttádoaimmahus, sv servitutsförrättning -en, förrättning rörande servitut
rasitettu kiinteistö vrt. hallitseva kiinteistö sa bálvaleaddji giddodat, losádusavuloš giddodat, sv tjänande fastighet, belastad
fastighet
rasittaa kiinteistöä sa čuohcit (?), sv belasta, besvära
rasitteenkaltainen sa losáduslágán, servituhtálágán, sv servitutliknande
rasitus vrt. rasite sa losádus, sv gravation -en, besvär -et
rasitustodistus sa losádusduođaštus, sv gravationsbevis -et
raskauden keskeyttäminen ks. abortti sa aboarta, sv avbrytande av havandeskap (abort)
raskaus 1. naisen tila sa áhpehisvuohta, sv graviditet –en, no svangerskap -et
raskaus 2. rikoksen sa lossatvuohta, sv grovhet -en, svårhet -en
raskauskustannus sa áhpehisvuođagollu, sv kostnad vid havandeskap
raskauttava (asianhaara) sa losideaddji (áššedilli), sv försvårande (omständighet), no skjerpende (omstendighet)
ratifioida sa ratifiseret, sv ratificera, no ratifisere
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ratifiointi sa ratifiseren, sv ratificering -en, ratifikation –en, no ratifikasjon -en
ratkaista sa čoavdit, sv avgöra, no avgjøre
ratkaisu sa čoavddus, sv avgörande –t, no avgjørels/e -en, løsning -en
ratkaisun lopputulos sa duopmu, sv domslut –et, no dom -men, avgjørelse
ratkaisuvalta sa mearridanváldi, sv beslutanderätt -en
rattijuoppo sa gárrenvuoddji, stivrranjuhkki, sv rattfyllerist –en, no promillekjører -en, rattfyllerist – en
rattijuopumus sa gárrenvuodjin, gárrenvuođas vuodjin, sv rattfylleri –et, no fyllekjøring -en
rauhoitus tietyn alueen tai muun kohteen suojelemista siihen kohdistuvilta toimenpiteiltä sa ráfáidahttin, sv fridlysning -en,
fredning -en
raueta sa šaddat duššin, fámohuvvat, sv ...inte bli av, grusas, gå om intet, no bortfalle (syyte raukeaa: anklagen bortfaller)
rauhoittaa sa ráfáidahttit, sv fridlysa, no berolige, frede
raukeaminen asetetun uhan, sopimuksen sa duššin šaddan, fámohuvvan, sv avskrivning -en, förfallande -t, upphörande -t
ravintoetu vrt. autoetu sa boradanovdu, sv kostförmån -en
reaalitakaus sa reáladáhkádus, sv (en) realborgen (=)
reformi sa reforbma, ođasteapmi, sv reform –en, no reform -a/-en
regressioikeus... ks. takautumisoikeus
rekisteri sa registtar, sv regist/er –ret, no register -et
rekisteri-ilmoitus sa registtaralmmuhus, sv (en) registeranmälan (=)
rekisterikylä sa registtargilli, sv registerby -n
rekisterimerkintä sa registtarmerken, sv registeranteckning -en
rekisterimerkintärikos sa registtarmerkenrihkus, sv registeranteckningsbrott -et
rekisterinpitäjä sa registtardoalli, sv registerförare -n
rekisteriote sa registtarmielddus, registtarduppalstuhkka, registtarválddus, sv registerutdrag -et
rekisteritoimisto sa registtardoaimmahat, sv registerbyrå -n
rekisteriviranomainen sa registtareiseváldi, sv registsermyndighet -en, registreringsmyndighet -en
rekisteriyksikkö sa registtarovttadat, sv registerenhet -en
rekisteröidä sa registreret, sv registrera, no registrere
rekisteröiminen sa registreren, sv registrering -en
rekisteröimisasiakirja sa registrerenáššebábir, sv registreringsurkund -en
rekisteröimisilmoitus sa registrerenalmmuhus, sv anmälan till register
rekisteröimisvelvollisuus sa registrerengeatnegasvuohta, sv registreringsplikt -en
rekisteröimätön sa registrerekeahtes, sv icke-inskriven
rekisteröinti... ks. rekisteröiminen
rekisteröintikelpoinen sa registrerendohkálaš, sv registrerbarhet -en
rekisteröintimaksu sa registrerenmáksu, sv registreringsavgift -en
rekisteröity sa registrerejuvvon, sv registrerad, no registrert
reklamaatio sa reklamašuvdna, sv reklamation –en, no reklamasjon -en
reklamaatiovelvollisuus sa reklamašuvdnageatnegasvuohta, geatnegasvuohta reklameret, sv reklamationsskyldighet -en
reklamoida sa reklameret, sv reklamera, no reklamere
reklamointi sa reklameren, sv reklamering -en, (en) återfordran (=)
remburssi sa remburssa, sv remburs -en
restituutio... ks. tuomionpurku
retentio-oikeus... ks. pidätysoikeus
riidanalainen sa riidduvuloš, sv omtvistad
riidaton sa riidduheapmi, sv ostridig, oomtvistad, obestridd, obestridlig
riippumaton sa sorjjasmeahttun, sv oberoende, oavhängig, no uavhengig
riippumattomuus sa sorjjasmeahttunvuohta, sv oavhängighet –en, no uavhengighet -en
riistanhoitomaksu sa meahcivalljidikšunmáksu, fuođđodivatmáksu, sv jaktvårdsavgift –en, no vilttrygdeavgift -en
riistanhoitopiiri sa meahcivalljidikšunbiras, sv jaktvårdsdistrikt -et
riistanhoitoyhdistys sa meahcivalljidikšunovttastus, meahcivalljidikšunsearvi, sv jaktvårdsförening -en
riita sa riidu, nággu, sv tvist -en, gräl –et, no trett/e -en, strid -en
riita-asia vrt. rikosasia sa riidoášši, nággu, sv tvistemål -et, civilmål -et, civilt mål, no tvistemål -et, sivil rettsak
riita-asiain oikeudenkäynti sa riektegeavvan riidoáššis, siviilaprosessa, sv rättegång i tvistemål, civilprosess -en
riitakysymys sa riidogažaldat, sv tvistefråga -n
riitapuoli sa (vuoste)bealli, sv part –en, no part -en (i sivil rettssak)
riitauttaa sa bidjat riiddu vuollái, sv göra stridig, bestrida
riitauttaja sa dat guhte bidjá riiddu vuollái, sv som bestrider ett anspråk, som gör ett anspråk stridig
riitautus sa riiddu vuollái bidjan, sv bestridande -t
rikesakko sa rihkkunsáhkku (Fin), sv ordningsbot -en (Fin)
rikesakkomääräys sa rihkkunsáhkkomearrádus (Fin), sv ordningsbotföreläggande -t (Fin)
rikkoa lakia sa rihkkut lága (vuostá), badjelduolbmat, sv förbryta lagen
rikkomus, rike vrt. avustusrikkomus, henkilörekisteririkkomus, jätehuoltorikkomus, kalastusrikkomus, kirjanpitorikkomus,
kurinpitorikkomus, laiminlyöntirikkomus, lainrikkomus, liikennerikkomus, markkinointirikkomus, metsästysrikkomus,
osakeyhtiörikkomus, palvelusrikkomus, politiarikkomus, salassapitorikkomus, sodankäyntirikkomus, sopimusrikkomus,
tullirikkomus, valokuvaoikeusrikkomus, valuttarikkomus, verorikkomus, virkarikkomus sa rihkkumuš, rihkkun, sv förseelse –n,
no forseels/e -en
rikkomusperusteinen sa rihkkumušvuđot, sv som grundas på delikt, som har sitt upphov i delikt
rikkomusvastuu sa rihkkumušvástu, sv deliktsansvar -et, utomkontraktuellt ansvar
rikoksentekijä vrt. rikollinen, tekijä sa dahkki, rihkolaš, láhkarihkku, sv brottsling -en, förbrytare -n
rikoksentekoväline, instrumentum sceleris sa rihkusgaskaoapmi, sv hjälpmedel vid brott, instrumentum sceleris
rikoksenuusija sa ođđasisrihkolaš, gii lea ođđašis rihkkon lága (vuostá), sv återfallsförbrytare -n
rikollinen sa rihkolaš, láhkarihkku, vearredahkki, sv brottsling –en, no brottsmann -en, forbryter -en
rikollisuus sa kriminalitehta, rihkolašvuohta, sv brottslighet –en, no kriminalitet -en
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rikos vrt. alkoholirikos, anastusrikos, asianomistajarikos, elatusturvarikos, elinkeinorikos, esimiesrikos, henkilörekisteririkos,
henkirikos, huumausainerikos, järjestysrikos, jätehuoltorikos, kalastusrikos, kavallusrikos, kirjanpitorikos, konkurssirikos,
laiminlyöntirikos, liikennerikos, luonnonsuojelurikos, maksuvälinerikos, markkinointirikos, metsästysrikos, omaisuusrikos,
osakeyhtiörikos, painavapausrikos, palvelurikos, raharikos, rakennussuojelurikos, rekisterimerkintärikos, salassapitorikos,
seksuaalirikos, siveellisyysrikos, sodankäyntirikos, sotarikos, sotilasrikos, talousrikos, tekijänoikeusrikos, teollisuusoikeusrikos,
tierikos, tullirikos, tuoteturvallisuusrikos, työaikasuojelurikos, työturvallisuusrikos, uusintarikos, valokuvaoikeusrikos,
valtiopetosrikos, valtiorikos, velallisen rikos, viestintärikos, virkarikos, väkivaltarikos, ympäristörikos sa rihkus, sv brott -et,
förbrytelse –n, no forbrytels/e -en
rikosasia sa rihkusášši, sv brottmål –et, no straffesak -a/-en
rikosasiain oikeudenkäynti sa riektegeavvan rihkusáššis, rihkusprosessa, sv rättegång i brottmål
rikosilmoitus sa rihkusalmmuhus, sv (en) polisanmälan (=), anmälan om brott, straffuppgift -en
rikosjuttu sa rihkusášši, sv brottmål -et
rikoskaari (Sve) sa rihkusgeavli, sv brottsbalk -en
rikoskanne sa áššečuoččáldahttin rihkusáššis, sv talan om ansvar, (en) kriminaltalan (=)
rikoskonkurenssi sa rihkuskonkureansa, rihkkosiid ovttastuvvan, sv brottskonkurens -en
rikoskumppani sa rihkusguoibmi, rihkusverdde, sv medgärningsman -nen, medbrottsling -en
rikoskumppanuus sa rihkusguoibmevuohta, rihkusverddevuohta, sv medgärningsmannaskap -et
rikoslaki sa rihkusláhka, ráŋggáštusláhka, sv strafflag –en, no straffelov -en
rikosoikeudellinen sa rihkusvuoigatvuođalaš, ráŋggáštusvuoigatvuođalaš, sv straffrättslig, no strafferettslig
rikosoikeus sa rihkusvuoigatvuohta, ráŋggáštusvuoigatvuohta, sv straffrätt –en, no strafferett -en
rikosperusteinen korvausvaade sa rihkusvuđot buhtadusgáibádus, sv skadeståndsanspåk på grund av brott
rikospoliisi vrt. keskusrikospoliisi sa rihkusboles, kriminálapolitiija, sv kriminalpolis –en, no kriminalpoliti -et
rikosprosessi sa rihkusproseassa, sv straffprocess -en, brottmålsprocess -en
rikosrekisteri sa rihkkusregisttar, sv straffregist/er -ret (Fin), kriminalregist/er -ret (Sve), no kriminalregister -et
rikosrekisteri-ilmoitus sa rihkkusregisttaralmmuhus, almmuhus rihkkusregisttarii, sv straffregisteruppgift -en
rikosrekisterimerkintä sa rihkkusregisttarmerken, sv anteckning i straffregister
rikosrekisteriote sa rihkkusregisttarválddus, sv straffregisterutdrag -et
rikossyyte sa rihkussivahus, áššáskuhttin rihkusis, sv åtal för brott
rikostuomio sa duopmu rihkusáššis, sv dom i brottmåt
rikostutkimus, rikostutkinta sa rihkusdutkamuš, rihkusdutkan, sv brottsundersökning -en, brottsmålsundersökning – en,
brottmålsrannsakning -en
rikosvahinko sa rihkusvahát, sv brottskad/a -an
rinnakkaiskäsittely sa báldalasgieđahallan, báldalasmeannudeapmi
rintamamies sa soahtesoalddát, sv frontman -nen
rintamamieseläke, rintamasotilaseläke sa soahtesoalddátealáhat, sv frontmannapension –en, no
krigs(veteran)pensjon -en
rintamapalvelustunnus sa soahtebálvalusdovddaldat (Fin), sv fronttjänsttecken (Fin)
rintamasotilas sa soahtesoalddát, sv frontman -nen
rintamasotilastunnus sa soahtesoalddátdovddaldat (Fin), sv frontmannatecken (Fin)
rintaperillinen sa raddeárbbolaš, sv bröstarving -en, bröstarvinge –n, no livsarving -en
rintaperintö sa raddeárbi, no pliktdelsarv -en, livsarvings arvedel
rippikoulu sa rihppaskuvla, sv skriftskol/a -an, konfirmationsundervisning -en, konfirmationsläsning –en, no
konfirmasjonsforberedels/e -en
roomalainen oikeus sa romálaš vuoigatvuohta, sv romersk rätt
Rooman sopimus sa Roma soahpamuš, Roma šiehtadus, sv Romfördraget (fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen)
rotusyrjintä sa nállevealahus, sv rasdiskriminering –en, no rasediskriminering -a/-en
ruokakunta sa gázzi, borramušgázzi, sv hushåll –et, no husholdning -en
runkosopimus... ks. puitesopimus
ruumiintarkastus sa rumašvákšun, rumašvisitašuvdna, rumašdutkan, rumašdárkkisteapmi, sv kroppsvisitation -en,
kroppsrannsakan
ruumiinavaus sa liikkarahpan, obdukšuvdna, sv obduktion –en, no obduksjon -en
ruumiinavauspöytäkirja sa liikkarahpanbeavdegirji, obdukšuvdnabeavdegirji, sv obduktionsprotokoll -et
ryhmähenkivakuutus vrt. henkivakuutus sa joavkoheaggaoadju, sv grupplivförsäkring -en
ryhmävakuutus sa joavkooadju, sv gruppförsäkring -en
ryhtyminen varastettuun tavaraan sa riepman, sv befattning -en (med gods som åtkommits genom brott)
ryöstäjä sa rievvár, rievideaddji, sv rånare –n, no røver -en, rånsmann -en
ryöstää sa rievidit, rivvet, rihpat, sv råna, no røve, plyndre
ryöstö vrt. näpistys, varkaus sa rievideapmi, rivven, sv rån –et, no ran -et, rov -et
ryöstömurha (*) sa rievidangoddin, rievideapmi ja olmmošgoddin, sv rånmord –et, no rovmord -et
*S*
saada sakko sa sáhkohallat, no bli bøtelagt
saajakiinteistö sa vuostáváldi giddodat, sv mottagande fastighet
saamelaiskäräjät sa sámediggi, sv sametinget (pl), no sametinget (pl)
saamelaisten kotiseutualue sa sámiid ruovttuguovlu (Fin), sv samernas hembygdsområde (Fin)
saamelaisvaltuuskunta (*) sa sámi parlameanta (Fin), sámi parlamenta (Fin), sv samedelegation -en (Fin),
delegationen för sameärenden (Fin)
saamen kielilaki sa sámiid giellaláhka, sámi giellaláhka, sv språklag för samerna, samisk språklag,
no samisk språklov
saaminen, saatava vrt. saanto sa oažžumuš, sv fordring -en, (en) fordran (=), tillgodohavande, no fordring -en, krav -et
saamisoikeus sa oažžunvuoigatvuohta, sv fordringsrätt -en
saamisolettama sa oažžumušnavddus, sv fordringspresumption -en
saamisseuraanto sa oažžumuš(a)čuovvun, sv fordringssuccession -en
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saamistodiste sa oažžumušduođaštus, duođaštus oažžumuša birra, sv fordringsbevis –et, no gjeldsbevis -et
saamisvastuu sa oažžumušvástu, oažžumušvástolašvuohta, ovddasvástádus oažžumušas, sv ansvar för fordringen
saannonmoite sa fidnenmoaitta, sv åtkomstkland/er -et
saanti sa fidnen, vuostáiváldin, sv erhållande -t, mottagande -t, förvärv -et
saantitodistus sa vuostáiváldinduođaštus, sv mottagningsbevis -et
saanto vrt. saaminen sa fidnen, sv fång -et, förvärv -et, åtkomst -en
saantokelpoisuus sa fidnendohkálašvuohta, fidnengelbbolašvuohta, sv förvärvskapacitet -en, förvärvsförmåga -n
saantokirja sa fidnengirji (?), fidnenáššebábir, sv åtkomsthandling -en
saantomies sa fidnenolmmái, fidnejeaddji, sv fångesman -nen
saantoperuste sa fidnenágga, fidnenvuođđu, sv förvärvsgrund -en
saantosuoja vrt. maksusuoja, sivullissuoja, väitesuoja sa fidnensuodji, sv åtkomstskydd -et, vindikationsskydd -et
saantotieto sa fidnendiehtu, sv åtkomstuppgift -en
saapumisvelvollisuus sa ollengeatnegasvuohta, sv inställelseskyldighet -en
saapumispäivä sa boahtinbeaivi, ollenbeaivi, sv ankomstdag -en
saarto työtaistelutoimenpide sa birastahttin, blokáda, sv blockad -en
saatava sa ruhtaoažžumuš, oažžumuš, sv (en) fordran (=), tillgodohavande –t, no tilgodehavend/e -et (pl)
saavutettu oikeus sa fitnašuvvan vuoigatvuohta, sv förvärvad rätt
sairaalamaksu sa buohcceviessomáksu, sv sjukhusavgift -en
sairaanhoitokorvaus sa buohccedivššubuhtadus, sv sjukvårdsersättning -en, sjukvårdsavgift -en
sairaanhoitokustannus sa buohccedikšungollu, sv sjukvårdskostnad -en
sairasloma, sairausloma sa buohcanluopmu, sv sjukledighet –en, no sjukepermisjon -en
sairauseläke sa buohcanealáhat, sv sjukpension -en
sairauspoissaolo sa (barggus)eretorrun buohcuvuođa geažil, sv sjukfrånvaro -n
sairauspoissaolopäivä sa eretorrunbeaivi buohcuvuođa geažil, sv sjukdag -en, sjukfrånvarodag -en
sairauspäiväraha sa buohcanbeaiveruhta, sv sjukpenning –en, no sykepenger (pl)
sairausvakuutus sa buohcooadju, sv sjukförsäkring -en
sairausvakuutuskortti sa buohcooadjogoarta, sv sjukförsäkringskort -et
sairausvakuutuskorvaus sa buohcooadjobuhtadus, sv sjukförsäkringsersättning -en
sairausvakuutuslaki sa buohcooadjoláhka (Fin), sv sjukförsäkringslag -en (Fin)
sairausvakuutusmaksu sa buohcooadjomáksu, sv sjukförsäkringspremie -n, sjukförsäkringsavgift -en
sairausvakuutusrahasto sa buohcooadjoruhtarádju, buohcooadjofoanda, sv sjukförsäkringsfond -en
sakko sa sáhkku, sv vite -t, bot –en, no bot -en, mulkt -a/-en
sakkolappu sa sáhkkoláhppo, sv böteslapp -en
sakkoluettelo sa sáhkkologahallan, sv böteslängd -en, saköreslängd -en
sakkorangaistus sa sáhkkoráŋggáštus, sv bötesstraff -et
sakkotuomio sa sáhkkoduopmu, sv bötestraff -et, dom genom vilken böter ådömts
sakon muuntorangaistus sa sáhkuid nuppástuhttinráŋggáštus, sv förvandlingsstraff för böter, förvandlingsstraff för
obetalda böter
sakon uhalla sa sáhku áitagiin, sv vid vite
sakottaa sa sáhkohit, sáhkkohit, sv bötfälla, döma till böter, no bøtelegge
sakottaminen sa sáhkoheapmi, sv bötfällande
salainen sa čiegus, suollemas, sv hemlig, no hemmelig
salainen asiakirja sa suollemas áššebábir, sv hemlig handling, hemlig urkund
salakalastaja sa suollemas guollebivdi, suollemas guolásteaddji, suolleguolásteaddji, sv tjuvfiskare –n, no tyvfisker -en
salakuljettaa sa suollefievrridit, fievrridit suoli, sv smuggla, no smugle
salakuljettaja sa suoli fievrredeaddji, suollefievrredeaddji, sv smugglare -n, luredrejare –n, no smugler -en
salakuljetus sa suoli fievrrideapmi, suollefievrredeapmi, sv smuggling -en, smuggleri –et, no smugling -en
salametsästäjä sa suollemas meahccebivdi, sv tjuvjägare –n, no krypskytter -en
salassapidettävä sa suollemas, čiegusindollojuvvon, sv sekretessbelagd, som bör hemlighållas, konfidentiell
salassapidettävä tieto sa suollemassandollojuvvon diehtu, sv sekretessbelagd uppgift
salassapito sa čiegusindoallan, suollemassandoallan, suollemassan doallan, sv hemlighållande -t
salassapitoaika sa suollemassan doallama áigi (?), sv sekretesstid -en, hemligstämplingstid -en
salassapitomääräys sa suollemassandoallanmearrádus, sv sekretessbestämmelse -n
salassapitorikkomus sa suollemassandoallanrihkkumuš, sv sekretessförseels/e -en
salassapitorikos sa suollemassandoallanrihkus, sv sekretessbrott -et
salassapitosäännökset sa čiegusindoallannjuolggadusat, suollemassandoallannjuolggadusat, čiegusin doallama
njuolggadusat, suollemassan doallama njuolggadusat, sv sekretessstadganden
salassapitovelvollisuus sa čiegusin/suollemassan doallangeatnegasvuohta, čiegusin/suollemassan- doallama
geatnegasvuohta, sv sekretess -en
salata sa čiehkat, beaitit, sv hemlighålla, no skjule
sallia sa diktit, suovvat, sv låta, tillåta, samtycka till, no tillate
samansisältöinen sa mas lea seammá sisdoallu, sv likalydande, med samma innebörd, av samma ennebörd,
med samma innehåll, av samma innehåll
sanamuodon mukainen sa sátnehámi mielde, sv enligt ordalydelsen, efter ordalydelsen
sanamuoto sa sátnehápmi,sv ordalydelse –n, no ordlyd -en, ordform -en
sananvapaus sa sátneluomusvuohta, cealkinluomusvuohta, sátnefriddjavuohta, sv yttrandefrihet -en, fri yttranderätt, no
ytringsfrihet -en
saneerausmenettely sa sanerenmeannudeapmi, sv saneringsförfarande -t
sanktio sa sankšuvdna, sv sanktion –en, no sanksjon -en
sanktioida sa bidjat sankšuvnna, sv sanktionera, no sanksjonere
seksuaalirikos vrt. sivellisyysrikos sa seksuálarihkus, sv sex(ual)brott -et
selontekovelvollisuus sa čilgengeatnegasvuohta, sv redogörelseskyldighet -en
selvennyslainhuuto sa čilgenlágačuorvva (Fin), sv förtydligande lagfart (Fin)
selvittäjä sa čilgejeaddji, čilgenolmmoš, sv utredare -n
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selvittämisvelvollisuus sa čilgengeatnegasvuohta, sv utredningsskyldighet -en
selvittää sa čilget, sv utreda, no forklare, klare opp, utrede
selvitys sa čilgehus, sv utredning –en, no utredning -en
selvityskulut sa čilgengolut, sv likvidationskostnader
selvitysmenettely sa čilgenmeannudeapmi, sv likvidationdförfarande -t
selvitysmies sa čilgehusolmmoš, čilgejeaddji, sv likvidator -en, utredningsman -nen
selvityspyyntö sa čilgenbivdda, sv begäran om utredning
selvitystehtävä sa čilgenbargu,sv likvidationsuppdrag -et
selvitystila sa čilgehusdilli, sv likvidation -en, likvidationstillstånd –et, no likvidasjon
separaatio-oikeus sa separašuvdnavuoigatvuohta, sv separationsrätt -en
separatistivelkoja sa separašuvdnavelgoheaddji, sv separatistborgenär -en
seuraamus vrt. seuraanto sa čuovvumuš, sankšuvdna (rihkusvuoigatvuođalaš), sv (straffrättslig) påföljd -en, brottspåföljd –
en, straffpåföljd –en, no straffereaksjon -en, påtal/e -en, forfølgels/e -en, saksjon –en
seuraamusjärjestelmä (rikosoikeudellinen) sa čuovvumušvuogádat, sankšuvdnavuogádat, čuovvumušsystema,
sankšuvdnasystema, sv påföljdssystem -et (sraffrättslig)
seuraanto vrt. erityissearaanto, yleisseuraanto, seuraamus sa čuovvun, sv succession -en
seurakunta sa searvegoddi, sv församling –en, no menighet -en
seurausvastuu sa čuovvumušvástu, čuovvumušvástolašvuohta, sv rent objektivt ansvar för följden
seutukaava (*) vrt. asemakaava, rakennuskaava, rantakaava, yleiskaava sa guovlolávva, guovloplána, sv regionplan –en,
no regionplan -en
seutukaava-alue vrt. asemakaava-alue, rakennuskaava-alue, rantakaava-alue, yleiskaava-alue sa guovlolávvaguovlu (Fin),
sv regionplaneområde -t (Fin)
seutukaavaliitto (*) (Fin) sa guovlolávvalihttu, guovloplánalihttu , sv regionplaneförbund -et, regionplansförbund -et
seutukaavoittaa (*) sa ráhkadit guovloláva, sv regionplanera
seutukaavoitus (*) sa guovlolávvaráhkadeapmi, sv regional planläggning (Fin), regionplanläggning -en, regionplanering -en
(Sve)
sihteeri sa čálli, sv sekreterar/e –en, no sekretær -en
sihteeristö sa čállingoddi, sv sekretariat –et, no sekretariat -et
siirtoerä sa sirdašuvvi earri, sv överföringspost -en
siirtoilmoitus, denuntiaatio sa almmuhus sirdima birra, sirdinalmmuhus, sv underrättelse om överlåtelse, denuntiation
om överlåtelse
siirtokelpoinen sa sirdingelbbolaš, sirdindohkálaš, sv överlåtlig, överlåtbar
siirtokelpoisuus sa sirdingelbbolašvuohta, sirdindohkálašvuohta, sirdda-, sv överlåtlighet -en
siirtokelvoton sa sirdingealbboheapmi, sv oöverlåtlig
siirtomerkintä sa sirdinmerken, sirddamerken, sv endossement, no endossement
siirtomääräraha sa sirddamearreruhta, sv förslagsanslag -et, reservationsanslag –et, no bevilgningsoverslag -et
siirtosaaminen sa sirddaoažžumuš, sv överlåten fordran, transitorisk fordran, resultatreglering -en
siirtosarja sa sirdinráidu, sv följd av indossament (obruten)
siirtovelallinen sa sirdojuvvon oažžumuša velggolaš, sv gäldenär av överlåten fordring
siirtovelka sa sirdinvealgi, sirddavealgi, sv transitorisk skuld, resultatreglering -en
siirtovelkoja sa sirdinvelgoheaddji, sv cessionari/e -en
siirtymäsäännös sa sirdásannjuolggadus, sirdásanásahus, sirdásanmearrádus, sv övergångsbestämmelse –n,
övergångsstadgande –n, no overgangsbestemmels/e -en
siirtää vekseli, shekki sa sirdit, sv endossera (växel, check)
sijaantulojärjestys vrt. sijaantulo-oikeus vrt. sa sadjáiboahtinortnet, sv substitutionsordning -en
sijaantulo-oikeus sa sadjáiboahtinvuoigatvuohta, sv substitutionsrätt -en
sijainen sa sadjásaš, sv vikarie –n, no avløser -en, vikar -en
sijaisperillinen sa sadjásašárbbolaš, sv ställföreträdande arvinge
sijaissuoritus, datio in solutum sa sadjásašprestašuvdna, sv fyllnadsprestation -en, datio in solutum
sijaistiedoksianto sa gaskagieđa diehtunaddin, sv mellanhandsdelgivning -en, surrogatdelgivning -en
sijoitus sa investeren, investerenbijus, sv investering –en, no investering -en
sijoitusluottovakuus sa investerenkredihtasihkarvuohta, sv placeringskreditförsäkring -en
sijoituslupa sa bidjanlohpi, sajuštanlohpi, sv förläggningstillstånd -et
sijoituspääoma sa investerenkapitála, investerenoaiveopmodat, sv investeringskapital -et
sijoitusrahasto sa investerenruhtarádju, sv placeringsfond -en
sijoitusyhtiö sa investerenfitnodatsearvi, sv investeringsbolag -et
sillensäjättö vrt. tutkimatta jättäminen, syytteen hylkääminen sa ášši guođđin orrut, ášši diktin orrut, sv avskrivning av målet
silminnäkijä sa čalbmeoaidnovihtan, sv ögonvittne -t, åsyna vittne, no øyenvitn/e -et
sinetti sa seaila, sv sigill -et, försegling -en, insegel, no segl -et
sinetöidä sa seilet, sv försegla, plombera,no forsegle
sisaruskorotus sa oarbinašbajádus, sv syskonförhöjning -en
sisaryhtiö vrt. konserni, emoyhtiö, tytäryhtiö sa oarbinašfitnodatsearvi, sv systerbolag -et
sisäasiainministeriö sa sisáššiidministeriija (Fin), sisáššiiddepartementa (Sve, Nor), sv inrikesministeri/um -et (Fin),
ministeriet för inrikesärenden (Sve), no innenriksdepartement -et
sisäinen sa siskkáldas, sv intern, inre, no innvendig, indre, intern
sisäinen virkakieli sa siskkáldas virgegiella, sv inre ämbetsspråk
sisältää sa sisttisdoallat, sv innefatta, no omfatte, inneholde
sisämarkkinat (EU) sa sismárkanat, siskkáldas márkanat (?), sv inre marknaden
sisäpiirintieto sa sisbiirediehtu, insiderdiehtu, sv insiderinformation -en
sitoumus sa čatnasupmi, sv förbindelse -n, utfästelse –n, no forpliktels/e -en
sitoumusaika sa čatnasanáigi, sv förbindelsetid –en, no bindingstid -a/-en
sitoutumaton sa čatnasmeahttun, sv obunden, no ubundet
siveellisyysrikos vrt. seksuaalirikos sa šigolašvuođarihkus, sv sedlighetsbrott -et, sedlighetsförbrytelse -n
siviiliasia sa sivilaášši, sv civilmål -et
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siviiliavioliitto sa siviilanáittoslihttu, sv civiläktenskap –et, no borgerlig vielse, borgerlig vigsel
siviilioikeus, yksityisoikeus sa siviilavuoigatvuohta, sv civilrätt –en, no sivilrett -en, privatrett -en
siviilioikeudellinen, yksityisoikeudellinen sa siviilavuoigatvuođalaš, sv civilrättslig, no sivilrettslig, privatrettslig
siviilipalvelus vrt. aseeton palvelus, varusmiespalvelus, kertausharjoitus sa siviilabálvalus, sv civiltjänst -en (Fin), vapenfri
tjänst (Sve), no siviltjenest/e -en
siviilipalvelusmies vrt. rikosprosessi sa siviilabálvalusolmmái, sv civiltjänstepliktig (Fin), vapenfri tjänstepliktig (Sve), no
sivilarbeider -en
siviiliprosessi vrt. rikosprosessi sa siviilaprosessa, sv civilprocess -en
siviiliprosessioikeudellinen sa siviilaprosessavuoigatvuođalaš, sv civilprocessrättslig
siviiliprosessioikeus sa siviilaprosessavuoigatvuohta, sv civilprocessrätt -en
siviilirekisteri sa siviilaregisttar, sv civilregist/er -ret
siviilisääty (*) sa siviilaseahtu, sv civilstånd –et, no sivilstand -en
siviilivihkiminen sa siviilavihaheapmi,sv borgerlig vigsel, civil vigsel, no borgerlig vielse
sivistysvaliokunta sa čuvgehusválljogoddi, sv kulturutskott -et
sivuansio sa siidodienas, sv bi-inkomst -en
sivuasia sa siidoášši, sv bisak –en, no biting -en, bisak -a/-en
sivuelinkeino sa siidoealáhus, siidobargu, sv binäring -en, bisyssl/a –an, no binæring -en, bisys/sel –selen
sivuesine sa siidogálvu, siidodávvir, sv bisak -en
sivukonttori sa siidokántuvra, siidodoaimmahat, sv filialkontor -et
sivullissuoja sa olggobeale olbmo suodji, sv tredjemansskydd -et
sivuperillinen sa siidoárbbolaš, sv sidoarvinge -n
sivuperintö sa siidoárbi, sv sidoarv -et
sivusuoritus sa siidoprestašuvdna, sv biprestation -en
sivutoimi sa siidodoaibma, sv bisyssl/a –an, no bierverv -et
sivutoimilupa sa siidodoaibmalohpi,sv bisysslotillstånd -et
sivutoiminen sa siidodoaibmasaš, sv som är bisyssla
sivutulo sa siido(sisa)boahtu, sv bi-inkomst -en, sportel –n, no biinntekt -a/-en
sivuvaatimus vrt. liitännäisvaatimus sa siidogáibádus (?), sv biyrkande -t, bianspråk -et
sivuvelvoite vrt. liitännäisvelvoite sa siidogeatnegasvuohta (?), sv biförpliktelse -n
sivuvirka sa siidovirgi (Fin), sv bitjänst -en (Fin)
sodankäyntirikkomus sa soahterihkkumuš, sv krigsföringsförseelse –n, no krigføringsforseels/e -en
sodankäyntirikos vrt. sotarikos sa soahterihkus (?), sv krigföringsbrott -et (Fin), folkrättsbrott -et (Sve)
soidensuojelu sa jeggiidsuodjaleapmi, jeggiidgáhtten, sv myrskydd -et (Fin), skydd av våtmarker (Sve)
soidensuojelualue sa jeggiidsuodjalanguovlu (Fin), -gáhttenguovlu, sv myrskyddsområde -t (Fin)
solenniteettitodistaja sa solennitehtavihtan, solennitehtaduođašteaddji, sv solennitetsvittne -t (vittne som är
nödvändigt för rättshandlings giltighet, tex vittnen vid testamente)
solidaarinen vastuu sa oktasaš vástu, sv solidariskt ansvar
sopimuksenteko sa soahpamuša dahkan, soahpan, sv slutande av avtal
sopimuksentekokelpoisuus sa soahpandohkálašvuohta, šiehtadan-, -gelbbolašvuohta, sv avtalasförmåga -n,
avtalskapacitet -en
sopimuksenvarainen sa man birra sáhttá šiehtat (?), sv som grundar sig på avtal, som beror på avtal, avtalsmässig
sopimus sa soahpamuš, šiehtadus, konvenšuvdna, sv avtal -et, kontrakt -et, konvention -en, överenskommelse –n,
no avtal/e -en, pakt -en
sopimusasetus (Fin) sa soahpamušláhkaásahus, šiehtadusláhkaásahus, sv överenskommelseförordning -en
sopimusehto sa soahpamušeaktu, šiehtaduseaktu, sv avtalsvillkor -et, förbehåll -et
sopimusetu sa soahpamušovdu, šiehtadusovdu, sv avtalsintresse -t
sopimusjako vrt. toimitusjako sa soahpamušjuohku, šiehtadusjuohku, sv sämjoskifte -t
sopimusjärjestely sa soahpamušordnestallan, šiehtadusordnestallan, sv reglering genom avtal, avtalsmässig reglering
sopimuskanne sa áššečuoččáldahttin soahpamušrihkkumuša geažil, sv (en) kontraktstalan (=)
sopimuskausi sa soahpamušbadji, šiehtadusbadji, sv avtalsperiod -en, kontraktstid –en, no avtaleperiod/e -en,
tariffperiod/e -en
sopimuskirja sa soahpamušgirji, šiehtadusgirji, sv avtalshandling -en, kontraktsurkund -en, skriftligt avtal, fördragsakt -en
sopimuskohta sa soahpamuščuokkis, soahpamušbáiki, šiehtadusčuokkis, šiehtadusbáiki, sv avtalspunkt -en, avtalsklausul -en
sopimuskokonaisuus sa soahpamuš ollislaččat, soahpamus oppalohkái, šiehtadus ollislaččat, šiehtadus oppalohkái,
sv avtal i dess helhet
sopimuskumppani sa soahpamušguoibmi, šiehtadusguoibmi, sv kontrahent -en, medkontrahent -en, avtalsslutande part
sopimuskäytäntö sa soahpamušgeavat, šiehtadusgeavat, sv avtalspraxis -en
sopimusluonnos sa soahpamušárvalus, šiehtadus-, sv utkast till avtal
sopimusmääräys sa soahpámusmearrádus, šiehtadusmearrádus, sv avtalsbestämmelse -n
sopimusneuvottelut sa soahpamušráđđádallamat (pl), šiehtadusráđđádallamat (pl), sv avtalsförhandlingar (pl)
sopimusoikeudellinen sa soahpamušvuoigatvuođalaš, šiehtadusvuoigatvuođalaš, sv avtalsrättslig
sopimusoikeus sa soahpamušvuoigatvuohta, šiehtadusvuoigatvuohta, sv avtalsrätt -en, kontraktsrätt -en
sopimusperusteinen sa soahpamušvuđot, šiehtadusvuđot, sv grundad på avtal, avtalsmässig
sopimuspuoli sa soahpamušbealli, šiehtadusbealli, šiehtadanbealalaš, sv (avtals)part -en, kontrahent -en,
no avtalepart -en, kontrahent
sopimusrikkomus sa soahpamušrihkkumus, šiehtadusrihkkumus, sv kontraktsbrott -et, avtalsbrott –et, no mislighold,
kontraktsbrudd -et
sopimussakko sa soahpamušsáhkku, šiehtadussáhkku, sv avtalsvite -t, konventionalböter
sopimussakkolauseke sa cealkka soahpamušsáhku birra, cealkka šiehtadusáhku birra, klausula -, sv vitesbestämmelse -n,
vitesklausul -en
Sopimussarja (säädöskokoelman) sa Soahpamušráidu, Šiehtadusráidu, sv Fördragsserien (Finlands författningssamlings
fördragsserie)
sopimussuhde sa soahpamušgaskavuohta, šiehtadusgaskavuohta, sv avtalsförhållande -t
sopimustyyppi sa soahpamuštiipa, šiehtadustiipa, sv avtalstyp -et
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sopimusvapaus sa soahpamušfriddjavuohta, šiehtadusfriddjavuohta, sv avtalsfrihet -en
sopimusvastuu sa soahpamušvástu, šiehtadusvástu, sv kontraktsansvar -et
sopimusvelvoite sa soahpamušgeatnegasvuohta, šiehtadusgeatnegasvuohta, sv avtalsförpliktelse -n, avtalsmässig
skyldighet, kontraktsobligation -en
soranotto-oikeus sa čievraváldinvuoigatvuohta, sv rätt till grustäkt
sormenjälki sa suorbmaluodda, suorbmasadji, sv fingeravtryck –et, no fingeravtrykk -et
sosiaaliavustus sa sosiáladoarjja, sv socialbidrag -et, socialunderstöd –et, no sosialbidrag -et
sosiaalietuus sa sosiálovdu, sv social förkmån, no sosialt gode
sosiaalihallitus sa sosiálaráđđehus, sv socialstyrelse -n (Fin), no sosialdepartement -et, helsedirektoratet
(for helsespørsmål)
sosiaalihuolto sa sosiálafuolahus, sv socialvård –en, no sosial omsorg
Sosiaali- ja terveysministeriö sa Sosiála- ja dearvvasvuođaministeriija (Fin), sv Social- och hälsovårdsministeri/um -et
(Fin), no sosialdepartement -et
sosiaalijohtaja sa sosiálahoavda, sv socialdirektör -en (Fin), socialchef –en, no sosialsjef -en, sosialrådmann -en
sosiaalilautakunta sa sosiálalávdegoddi, sv socialnämnd –en, no sosialstyr/e -et
sosiaalioikeus sa sosiálavuoigatvuohta, sv socialrätt -en
sosiaalitoimisto sa sosiáladoaimmahat, sv socialbyrå –n, no sosialkontor -et
sosiaaliturva sa sosiáladorvu, sv social trygghet, no sosialtrygd -a/-en
sosiaaliturvamaksu sa sosiálamáksu, sv socialskyddsavgift -en (Fin), arbetsgivaravgift -en (Sve), no arbeidsgiveravgift -en
sosiaaliturvatunnus sa sosiáladorvodovddaldat, sv personnum/mer -ret (Sve), personbeteckning -en (Fin)
sosiaalivakuutus sa sosiálaoadju, sv socialförsäkring -en
sosiaalivakuutuslautakunta sa sosiáloadjolávdegoddi, sv socialförsäkringsnämnd -en
sosiaaliviranomainen sa sosiálavirgeoapmahaš, sosiálaeiseváldi, sv social myndighet
sosiaalivirasto sa sosiálakántuvra, sosiálavirgedoaimmahat, sosiáladoaimmahat, sv socialverk -et (Fin),
socialförvaltning -en (Sve), socialkontor –et, no sosialkontor -et
sotainvalidi sa soahteinvaliida, sv krigsinvalid –en, no krigsinvalid -en
sotakorvaus sa soahtebuhtadus, sv krigsskadestånd –et, no krigserstatning -en
sotaoikeus 1. sa soahteriekti, soahteduopmostuollu, sv krigsrätt -en, krigsdomstol –en, no militær underdomstol
sotaoikeus 2. a soahtevuoigatvuohta, sv krigsrätt –en, no krigsrett -en (folkerettslige regler om krigføring)
sotapalvelus sa soahtebálvalus, sv krigstjänst -en, krigstjänstgöring -en, militärtjänst -en
sotarikollinen sa soahterihkolaš, sv krigsförbrytare
sotarikos, war crime vrt. sodankäyntirikos sa soahterihkus, sv krigsförbrytelse –n, no krigsforbrytels/e -en
sotatuomari vrt. alioikeustuomari, hallintotuomari, herastuomari, kiinteistötuomari, käräjätuomari, maallikkotuomari,
maaoikeustuomari, päätuomari, rangaistusmääräystuomari, tuomari, tutkintatuomari, vakuutustuomari, varatuomari,
vesioikeustuomari, vesiylioikeustuomari, virkatuomari sa soahteduopmár, sv auditör -en
sotavammainen sa soahtelámis, soahteinvalida, sv krigsskadad, krigsinvalid –en, no krigsinvalid -en
sotaväki sa soahteveahka, sv arme -n, stridskrafter, no hær -en, hærskar/e -en
sotilas sa soalddát, sv krigsman -en, soldat –en, no soldat -en
sotilasalue sa soalddátguovlu
sotilasarvo sa soalddátárvu, sv militär grad
sotilasasia sa soalddátášši, sv militärärende -t, militär angelägenhet
sotilasavustus sa soalddáha ruhtaveahkki, soalddátdoarjja, sv militärunderstöd -et
sotilaskarkuri sa soalddátbáđár, -báhtareaddji, sv desertör –en, no desertør -en
sotilaskurinpito sa soalddátgovssadoallan, sv militär disciplin
sotilaskurinpitolaki sa soalddátgovssadoalloláhka (Fin), sv militär diciplinlag (Fin)
sotilaskäsky sa soalddátgohččun, sv militärorder -n
sotilaslainsäädäntö sa soalddátláhkaásaheapmi, soalddátláhkaaddin, soalddátláhkamearrádusat (pl),
sv mililtärlagstiftning -en
sotilaslääni sa soalddátleatna (Fin), sv militärlän -et (Fin), militärområde -t (Sve), no forsvarskommando -en
sotilasläänin esikunta sa soalddátleana njunušgoddi (Fin), soalddátleana stába (Fin), sv stab för militärlän (Fin)
sotilasoikeudenhoito sa soalddátvuoigatvuođadikšun, sv militär rättsvård
sotilasoikeudenkäynti sa soalddátriektegeavvan (Fin), soalddátgearregastin (Fin), sv militär rättegång (Fin)
sotilasoikeudenkäyntilaki sa soalddátriektegeavvanláhka, soalddátgearregastinláhka, sv militär rättegångslag,
no militær rettergangslov
sotilaspalvelus sa soahteveahka, soalddátbálvalus, sv militär tjänstgöring
sotilaspiiri sa soalddátbire, sv militärdistrikt -et
sotilaspiirin esikunta sa soalddátbire stába, soalddátbire njunušgoddi, sv stab för militärdistrikt
sotilasrikos vrt. sodankäyntirikos, sotarikos sa soalddátrihkus, sv militärt brott
sotilastapaturma sa soalddátdáhpedorbmi, soalddátbárti, sv olycksfall i militärtjänst
sotilasvala sa soalddátvuortnis, sv krigsmannaed -en
sotilasvammakorvaus sa soalddátváddobuhtadus, sv ersättning för skada i militärtjänst
sotilasvamma sa soalddátváddu, sv skada i militärtjänst
sotilasviranomainen sa soalddátvirgeoapmahaš, soalddáteiseváldi, sv militärmyndighet -en
soveltaa sa heivehit, muddehit, sv tillämpa, no tilpasse, anvende
soveltamisala sa muddehanviidodat, heivehansuorgi, sv tillämpningsområde -t
soveltuvin osin sa heivvolaš osiin, sv i tillmäpliga delar
soveltuvuus sa heivvolašvuohta, soahppavašvuohta, sv lämplighet -en, tillämplighet -en, förenlighet – en
sovinto sa soabat, sv förlikning –en, no forlik -et
sovintomenettely vrt. sovittelumenettely sa soabadanmeannudeapmi, sv förlikningsförfarande -t
sovitella sa soabahallat, sv ackommodera, jämka, no forlike
sovittelija sa soabahalli, soabahallanolmmái, sv medlare -n, förlikningsman -nen
sovittelu sa soabahallan, sv medling -en, förlikning –en, no forlik -et
sovittelumenettely vrt. sovintomenettely sa soabahallanmeannudeapmi, sv förlikningsförfarande -t
sovittelutoimi sa soabahallandoaibma, sv förlikningsuppgift -en, förlikningsåtgärder, förlikningsväsende –t
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stipendi sa stipeanda, sv stipendi/um –et, no stipend -et
subsidiariteettiperiaate... ks. toissijaisuusperiaate
substituutio-oikeus sa substitušuvdnavuoigatvuohta, sv substitutionsrätt -en
suhdannelasku sa konjuktuvranjiedjan, sv konjunkturnedgång -en
suhdannenousu sa konjuktuvragoargŋun, sv konjunkturuppgång -en
suhdannerahasto sa konjuktuvraruhtarádju (Fin), sv konjunkturfond -en (Fin)
suhdannetalletus sa konjuktuvravurken (Fin), konjukturvraduohčču (Fin), sv konjunkturdeposition -en (Fin)
suhteellisuusperiaate sa relativitehtavuođđojurdda, sv proportionalitetsprincip -en
sukulaisuussuhde sa fuolkegaskavuohta, sv släktskapsförhållande -t
sukunimi sa goargu, sohkanamma, sv efternamn -et, släktnamn –et, no etternavn -et
sukunimisuoja sa sohkanama suodji, goarggu suodji, sv skydd av släktnamn
sukuoikeus mm. oikeus sukunimeen sa sohkanammavuoigatvuohta, goargo-, sv rätt angående släktnamn, rätt till släktnamn,
familjerättighet -en
sukuoikeus vrt. perheoikeus sa sohkavuoigatvuohta, sv familjerättighet -en
sukupolvenvaihdos sa buolvadatmolsun, sv generationsväxling -en
sukupolvenvaihdoseläke vrt. luopumiseläke sa buolvadatmolsunealáhat, sv generationsväxlingspension -en,
generationsskiftespension -en,
no generasjonsskiftepensjon
sukurutsa sa inseasta, varraheahpat, sv blodskam –men, no incest -en
sulautuminen sa suddaluvvan, oktiisuddan, sv fusion –en, no fusjon -en, sammenslåing
summaarinen sa summáralaš, sv summarisk
summaarinen menettely sa summáralaš meannudeapmi, sv summariskt förfarande
sunnuntaityökorvaus sa buhtadus sotnabeaivvi barggus, sv söndagsarbetsersättning -en, ersättning för söndags arbete
suojaosuus vrt. vapaaosa sa suodjeoassi, sv skyddat belopp
suojametsäalue sa suodjevuovdeguovlu, suodjevuovdeviidodat, sv skyddskogsområde -t
suojatulli sa suodjeduollu, sv skyddstull –en, no vernetoll -en
suojavyöhyke sa suodjeavádat, sv skyddszon -en
suojelukohde sa suodjalančuozáhat, gáhttenčuozáhat, sv skyddsobjekt -et
suojelupoliisi sa suodjalanboles (Fin), gozihanpolitiija (Nor), sv skyddspolis -en (Fin)
Suomen Akatemia sa Suoma Akademiija, sv Findands Akademi
Suomen asianajajaliitto sa Suoma ášševuoddjilihttu, sv Finlands Advokatförbund
Suomen Hallitusmuoto (*) sa Suoma Ráđđehushápmi, sv Regeringsform för Finland
Suomen Pankin tilintarkastajat sa Suoma Báŋkku ruhtadoallodárkkisteaddjit, Suoma Báŋkku
rehketdoallodárkkisteaddjit, sv Finlands Banks revisorer
Suomen Pankki sa Suoma Báŋku (Fin), sv Finlands Bank (Fin), no Den Norske Bank (Nor)
Suomen rahapaja sa Suoma ruhtabádji, sv myntverket i Finland
Suomen säädöskokoelma sa Suoma seađáhusčoakkáldat (Fin), sv Finlands författningssamling (Fin), Svensk
författningssamling, SFS (Sve)
Suomen ympäristökeskus sa Suoma birasguovddáš, sv Finlands miljöcentral
suoranaisshekki sa njuolggošekka, sv rekta check
suoranaisvekseli sa njuolggoveksel, sv rekta växel
suorittaa sa máksit, sv erlägga, no betale
suoritus vrt. maksu sa prestašuvdna, sv prestation -en
suorituskanne sa áššečuoččáldahttin prestašuvnna oažžuma várás, sv talan om åläggande att fullgöra något
suoritustuomio sa prestašuvdnaduopmu, čađaheapmiduopmu, sv fullgörelsedom -en
suoritusvaade sa prestašuvdnagáibádus, sv anspråk på fullgörelse
suoritusvaatimus sa prestašuvdnagáibádus, sv prestationskrav -et, betalningskrav -et, prestationsyrkande -t
suosituimmuus sa ovdaoidin, sv behandling som mest gynnad nation
suosituimmuusasema sa ovdaoidinsadji, sv ställning som mest gynnad nation
suosituimmuussopimus sa ovdaoidinšiehtadus, ovdaoidinsoahpamuš, sv handelstraktat innebärande behandling
som mest gynnad nation
suositus sa ávžžuhus, ráva, sv rekommendation -en, förord –et, no anbefaling -en, rekommendasjon -en
suostumus sa miehtan, guorraseapmi, sv samtycke –t, no samtykk/e -et
suullisuusperiaate vrt. keskitysperiaate sa njálmmálašvuođaprinsihppa, njálmmálašvuođavuođđojurdda, sv
muntlighetsprincip –en,
no muntlighetsprinsipp -et
suunnitelma sa plána, sv plan –en, no plan -en
suunnitelmallinen sa plánavuloš, sv planenlig, planmässig
suunnitelmallisuus sa plánavulošvuohta, sv planmässighet -en
suurlähettiläs sa ambassadevra, sv ambassadör –en, no ambassadør -en
suuri valiokunta sa (riikkabeivviid) stuorra válljogoddi (Fin), sv stora utskottet (Fin)
suurlähetystö sa ambassáda, sv ambassad –en, no ambassad/e -en
suurkäräjät (Nor) sa stuorradiggi, sv storting –et, no storting -et
synnytyskustannus sa riegádahttingoasttádus, riegádahttingollu, sv kostnad vid barnsbörd
syntymäaika sa riegádanáigi, sv födelsedat/um –et, no fødselsdato -en
syntymäkotikunta sa riegádanruovttugielda, sv födelseort –en, no fødested -et
syntymäpaikka sa riegádanbáiki, sv födelseort –en, no fødested -et
syntymätodistus sa riegádanduođaštus, sv födelseattest –en, no fødselsattest -en
syntyperäperiaate sa nálliprinsihppa, sohkaduogášprinsihppa, sv härstamningsprincip -en
syrjintä sa vealahus, sv diskriminering –en, no diskriminering -en
syrjintäkielto, syrjimiskielto sa vealahangielddus, sv förbud mot diskriminering
syy sa sivva, sv orsak –en, no årsak -en
syyksiluettava sa mas olbmos lea ovddasvástádus, sv som kan tillräknas någon
syyksiluettavuus sa áššiidláhki mas olbmos lea ovddasvástádus iežas daguin, sv tillräkenbarhet -en, imputabitet -en
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syyllinen sa sivalaš, áššálaš, sv skyldig, no skyldig
syyllistyä sa dahkat iežas sivalažžan / áššálažžan, sv göra sig skyldig till något
syyllisyys sa sivalašvuohta, áššálašvuohta, sv skuld –en, no skyld -en
syyllisyysaste sa sivalašvuođadássi, áššálašvuođadássi, sv skuldgrad -en
syyllisyyskysymys sa sivalašvuođagažaldat, áššálašvuođagažaldat, sv skuldfråga -n
syyntakeeton sa vástitmeahttun, návccaheapme, geas ii leat ovddasvástádus iežas daguin, eahpevásttolaš, sv otillräknelig,
no utilregnelig
syyntakeettomuus sa vástitmeahttunvuohta, návccahisvuohta, áššiidláhki mas olbmos ii leat ovddasvástádus
iežas daguin, eahpevásttolašvuohta, sv otillräknelighet –en, no utilregnelighet -en
syyntakeinen sa geas lea ovddasvástádus iežas daguin, vásttolaš, sv tillräknelig, no tilregnelig
syyntakeisuus sa ovddasvástádus iežas daguin, vásttolašvuohta, sv tillräknelighet –en, no tilregnelighet -en
syy-seuraussuhde sa sivva-čuovvumuš-gaskavuohta, sv orsakssammanhang -et, kausalsammanhang -et
syyte vrt. syytös sa áššáskuhttin, sivahus, sv åtal –et, no tiltal/e -en, påtale/e -en, anklage
syyteharkinta sa sivahusvihkkehallan, áššáskuhttinvihkkehallan, sv åtalsprövning -en
syytekirjelmä sa sivahančála, áššáskuhttinčála, sv åtalsskrift -en, anklagelseskrift -en, ämbetsmemorial -en
syytekohta sa áššáskuhttinčuokkis, sivahusčuokkis, sv åtalspunkt -en, anklagelsepunkt -en
syytemääräys sa áššáskuhttinmearrádus, sivahan-, sv åtalsförordnande -t, åtalsorder
syyteoikeuden vanhentuminen sa áššáskuhttinvuoigatvuođa boarasnuvvan, sivahan-, sv åtalspreskription -en
syyteoikeus, syyttämisoikeus sa sivahanvuoigatvuohta, alaguoddinvuoigatvuohta, áššáskuhttinvuoigatvuohta,
sv åtalsrätt -en, rätt att åtala brott
syytepakko vrt. syyttämisvelvollisuus sa sivahusbággu, sivahanbággu, áššáskuhttinbággu, sv åtalstvång -et
syyteperuste sa áššáskuhttinágga, sivahan-, sv åtalsgrund -en
syytetty sa áššáskuhtton, sivahuvvon, sv åtalad (den anklagade), no tiltalt
syytevaatimus sa áššáskuhttingáibádus, sivahus-, sv yrkande på åtal, åtalsyrkande -t
syytinki... ks. kiinteistöeläke
syytteenalainen sa sivahuvvon, áššáskuhtton, sv åtalad
syytteeseenpano sa áššáskuhttin, sivahallan, sv väckande av åtal
syytteeseenpanoaika sa áššáskuhttináigi, sivahan-, sv tid för väckande av åtal
syytteessäolo sa áššáskuhtima vuolde leahkkin, sivahusa-, sv att vara ställd under åtal
syyttäjistö sa sivahaneiseváldi, áššáškuhttineiseváldi, sv åtalsmyndighet -en
syyttäjä vrt. kihlakunnansyyttäjä, nimismies, lääninsyyttäjä, piirisyyttäjä, valtakunnansyyttäjä, valtionsyyttäjä, yleinen syyttäjä
sa alaguoddi, sivahalli, áššáskuhtti, sv åklagare –n, no anklager -en, aktor -en
syyttäjäviranomainen sa alaguoddineiseváldi, sivaheaieiseváldi, áššáskuhttieiseváldi, sv åklagarmyndighet -en,
åtalsmyndighet -en
syyttäjänvirasto sa sivahalli virgedoaimmahat, áššáskuhtti virgedoaimmahat, áššáskuhtti doimmahat, (alaguoddi?),
sv åklagarämbete -t
syyttämismenetelmä... ks. akkusatorinen menetelmä
syyttämisvelvollisuus vrt. syytepakko sa sivahangeatnegasvuohta, áššáskuhttingeatnegasvuohta, sv åtalsskyldighet -en
syyttämättä jättäminen vrt. tuomitsematta jättäminen sa áššáskuhttekeahttá guođđin, sivahalakeahttá guođđin, sv
åtalseftergift -en (Fin),
åtalsunderlåtelse -n (Sve), no påtaleunnlatels/e -en
syyttää sa áššáskuhttit, áššáiduhttit, sivahit, sivahallat, sv anklaga (för ett brott), skylla, beskylla, åtala, no beskylde for
syyttömyys sa vigihisvuohta, sivahisvuohta, áššehisvuohta, sv oskuld -en, frånvaro av skuld, no uskyld -en
syyttömyysolettama sa vigihisvuođanavddus, sivahisvuođa-, áššehisvuođa-, sv presumption om frånvaro av
skuld, skuldlöshetspresumption -en
syytön sa vigiheapmi, sivaheapmi, áššeheapmi, sv oskyldig, no uskyldig
syytös vrt. syyte sa sivahallan, sivahus, sv beskyllning -en, anklagelse -n
sävellysteos vrt. elokuvateos, kokoomateos, teoskappale, yhteisteos sa komposišuvdnaduodji, nuohttaduodji, musikálalaš
duodji, šuokŋaduodji, sv musikaliskt verk
säädös sa seađáhus, sv författning -en, stiftelseakt -en, rättsakt -en (rättsakt, om det är fråga om EG:s regelverk),
no forordning -en, rettsakt
säädöshierarkia sa seađáhushierarkiija, sv författningshierarki -n
säädöskokoelma vrt. asetuskokoelma, määräyskokoelma sa seađáhusčoakkaldat, sv författningssamling -en
säädännäinen sa láhkaásaheami bokte mearriduvvon, sv i lagstiftningsväg uppkommen, i lagstiftningsväg tilkommen, legal
säännös sa njuolggadus, ásahus, mearrádus, sv reg/el -eln, stadgande -t
sääntö sa njuolggadus, sv stadg/a –an, no vedtekt -a/-en
sääntömääräinen sa njuolggadusain meroštallon, njuolggadusain mearriduvvon, sv stadgeenlig, no vedtektsbestemt
sääntöperintö sa njuolggadusárbi (?), sv fideikommiss -et
säästö sa seastu, duohčču, sv besparing –en, no sparing, besparels/e -en, sparepenger
säästökirja sa seastogirji, sv motbok -en
säästöpankki sa seastobáŋku, sv sparbank –en, no sparebank -en
säästötili sa seastokontu, seastinkontu, sv sparkonto –t, no sparekonto -en
säätely sa mudden, reguleren, sv regulering –en, no regulering -en
säätiö sa vuođđudus, seađus, sv stiftelse –n, no stiftels/e -en
säätiöomaisuus sa vuođđudusopmodat, vuođđudusvárit (pl), seađus-, sv stiftelseförmögenhet -en
säätiörekisteri sa vuođđudusregisttar, seađusregisttar, sv stiftelseregis/ter -ret
säätämisjärjestys sa láhkaásahanortnet, láhkaaddinortnet, sv lagstiftningsordning -en
säätää (laki) sa ásahit, sv stadga, stifta, reglera, no bestemme, fastsette
*T*
taajama sa čoahkkebáiki, sv tätort –en, no tettsted -et
taannehtiva sa máhccevaš, sv retroaktiv, no retroaktiv, tilbakevirkende
taannehtivasti sa máhccevaččat, sv retroaktivt, no retroaktivt
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taannehtivuus sa máhccevašvuohta, sv retroaktivitet -en
taata sa dáhkidit, sv borga, gå i borgen, garantera, no kausjonere, borge, garantere
tahallinen sa eaktodáhtolaš, iešdáhtolaš, sv uppsåtlig, no forsettlig
tahallisuus, dolus sa eaktodáhtolašvuohta, iešdáhtolašvuohta, dolus, sv upsåt -et, dolus
tahattomuus sa áiggokeahtesvuohta, dáhtokeahtesvuohta, sv ouppsåtlighet -en, ofrivillighet -en
tahaton sa áiggokeahtes, dáhtokeahtes, sv ouppsåtlig, ofrivillig
tahdonilmaisu sa dáhttoalmmuheapmi, sv viljeyttring -en
tahdonmuodostus sa dáhttohábmen, sv viljebildning –en
tahdonvaltainen kst. dispositiivinen sa dáhtuvuloš, sv dispositiv, icke tvingande
tahdonvaltaisuus sa dáhtuvulošvuohta, sv dispositiv natur
tahdosta riippumaton hoito sa dikšun dáhtus fuolatkeahttá, sv vård oberoende av vilja
tahtoautonomia, tahdonautonomia sa dáhttoautonomiija, sv viljeautonomi -n
tahtovirhe sa dáhttofeaila, dáhttomeattáhus, sv viljefel -et
takaaja sa dáhkideaddji, sv löftesman -nen, borgensman -nen, kautionist –en, no kausjonist -en, garantist -en
takaisinmaksu sa ruovttoluotta máksin, sv återbetalning –en, no tilbakebetaling -en
takaisinmyyntisitoumus sa ruovttoluottavuovdinčatnasupmi, sv återförsäljningsförbindelse -n
takaisinosto sa ruovttoluotta oastin, sv återköp -et
takaisinotto sa ruovttoluotta váldin, sv återtagande, återtagning
takaisinottoehto sa eaktu ruovttoluotta váldimis, sv återtagningsförbehåll -et
takaisinotto-oikeus sa vuoigatvuohta váldit ruovttoluotta, sv återtagningsrätt -en
takaisinperintä sa ruovttoluottabearran, sv återkrävande -t
takaisinsaanti sa ruovttoluottaoažžun, sv återvinning -en
takaisinsaantikanne sa áššečuoččáldahttin ruovttoluottaoažžuma várás, sv (en) återvinningstalan (=)
takaisinsaantioikeus sa vuoigatvuohta oažžut ruovttoluotta, sv återvinningsrätt -en
takaus vrt. erillistakaus, henkilötakaus, julkisyhteisötakaus, jälkitakaus, laillinen takaus, mieskohtainen takaus, omavelkainen
takaus, pankkitakaus, reaalitakaus, täytetakaus, valtiontakaus, vastatakaus, vekselitakaus, yhteistakaus, yksityistakaus,
yleistakaus sa dáhkádus, sv (en) borgen (=), kaution -en, säkerhet –en, no kausjon -en
takausehto sa dáhkáduseaktu, sv borgensvillkor -et
takauskumppani sa dáhkidanguoibmi, dáhkádusguoibmi, mieldáhkideaddji, sv medlöftesman -nen
takausmies sa dáhkideaddji, dáhkádusolmmái, sv löftesman –nen, no kausjonist -en, garantist -en
takausosuus sa dáhkidanoassi, dáhkádusoassi, sv borgenskvot -en
takaussaaminen sa dáhkádusoažžumuš, sv (en) borgensfordran (=)
takaussitoumus sa dáhkádusčátnasupmi, sv borgsförbindelse -n
takaussopimus sa dáhkádusšiehtadus, dáhkádussoahpamuš, sv borgensavtal -et
takausvakuus sa dáhkádussihkarvuohta, sv borgenssäkerhet -en
takausvastuu sa dáhkádusvástu, dáhkádusovddasvástádus, sv borgensansvar –et, no kausjonsansvar –et
takautuminen sa máhccan, regreassa, sv återgång -en, regress -en, retur -en
takautumisjärjestys sa regreassaortnet, máhccanortnet, sv regressordning -en
takautumiskanne sa áššečuoččáldahttin regreassaoažžumuša dihte, áššečuoččáldahttin máhccanoažžumuša dihte, sv (en)
återgångstalan (=), (en) regresstalan (=)
takautumisoikeus, regressioikeus sa regreassavuoigatvuohta, máhccanvuoigatvuohta, sv regressrätt -en
takautumissaatava, takautumissaaminen sa regreassaoažžumuš, máhccanoažžumuš, sv (en) regressfordran (=)
takautumisvelallinen sa regreassavelggolaš, máhccanvelggolaš, sv regresgäldenär -en, regressat -en
takautumisvelkoja sa regreassavelgoheaddji, regreassavealgu, máhccanvelgoheaddji, máhccanvealgu,
sv regressant -en
takautuva sa máhccevaš, sv retroaktiv, no retroaktiv, tilbakevirkende
takautuvasti sa máhccevaččat, maŋálgihtii, maŋilgihtii, sv retroaktivt, no retroaktivt
takavarikko, takavarikointi sa duogušteapmi, duoguštan, sv kvarstad -en, beslag -et, konfiskation -en, embargo,
no beslag -et
takavarikoida sa duoguštit, sv beslaga, konfiskera, ta i beslag, lägga embargo på, belägga med kvarstad,
no beslaglegge, ta i beslag, legge beslag på
taksa sa táksta, dáksa, sv tax/a –an, no takst -en
takuu vrt. takuu, takaus, vakuutus sa dáhkádus, sv garanti –en, no garanti -en
takuuehto sa dáhkáduseaktu, dáhkádusklausula, sv garantiklausul -en
takuukirja sa dáhkádusáššebábir, dáhkádusgirji, sv garantibrev -et, garantisedel -n
takuulauseke sa dáhkádusklausula, -cealkka, sv garantiklausul -en
takuurahasto sa dáhkádusruhtarádju, sv garantifond -en
takuurahastositoumus sa dáhkádusruhtarádjočatnašupmi, sv garantifondsförbindelse -n
talkoo sa oktasašdoaibma, veahkehallan, sv dugnad, talko -t, gemensam grannhjälp, no dugnad -en
tallelokerosopimus sa báŋkoleađbmasoahpamuš, báŋkoleađbmašiehtadus, sv bankfackavtal -et
tallettaa sa vurket, rájahit, sv deponera, no deponere
talletus sa duohčču, vurken, sv deposition –en, no innskott -et, deposit/um -umet, deposisjon, debonering
talletusesine sa duohččogálvu, vurkengálvu, rájahangálvu, sv deposition -en, gods -et (som lämnas i förvar)
talletuskorko sa seastoreantu, seastinreantu, duohččoreantu, sv depositionsränt/a -an
talletustili sa seastokontu, seastinkontu, sv depositionsräkning -en, depositionskonto -t
talletustodistus sa vurkenduođaštus, duohččanduođaštus, seastoduođaštus, seastinduođaštus, sv depositionsbevis -et, bevis
rörande tillgodohavande hos bank, upplagsbevis -et
talletusvelvollisuus sa vurkengeatnegasvuohta, rájahangeatnegasvuohta, sv depositionsskyldighet -en
talousalue sa ekonomalaš guovlu, sv ekonomisk region
talousarvio sa bušeahta, bušeahtaárvalus, sv budget -en, inkomst- och utgiftsstat –en, no budsjett –et
talousneuvos sa ekonomiijaráđđi (Fin), sv ekonomieråd -et (Fin)
talousoikeus sa ekonomiijavuoigatvuohta, sv ekonomisk rätt
talouspoliittinen sa finánsapolitihkalaš, ruhtapolitihkalaš, sv finanspolitisk
talouspoliittinen ministerivaliokunta sa finánsapolitihkalaš ministerválljogoddi (Fin), sv finanspolitiska ministerutsottet (Fin)
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talousrakennus sa dállodoallohuksehus, olgohuksehus, (olgoviessu?), sv ekonomibyggnad –en, no driftsbygning -en, uthus -et
talousrikollisuus sa ekonomalaš rihkolašvuohta, sv ekonomisk brottslighet
talousrikos sa ekonomalaš rihkus, sv ekonomisk brott
taloussuunnitelma sa ekonomiijaplána, sv ekonomiplan -en
taloussääntö sa ekonomiijanjuolggadus, sv ekonomistadg/a -an
taloustoimisto sa ekonomiijadoaimmahat, sv ekonomiebyrå -n
talousvaliokunta sa ekonomiijaválljogoddi, sv ekonomieutskott -et
talousvyöhyke vrt. aava meri, aluemeri, kalastusvyöhyke, lisävyöhyke sa ekonomalaš avádat, sv ekonomisk zon
taloyhtiö... ks. asunto-osakeyhtiö
tapaamisoikeus sa deaivvadanvuoigatvuohta, sv umgängesrätt –en, no samværsrett -en
tapaoikeudellinen sa vieruiduvvanvuoigatvuođalaš, no sedvanerettslig
tapaoikeus sa vieruiduvvan vuoigatvuohta, no sedvanerett -en
tapasäännöstö sa vieruiduvvan njuolggadusat (pl), sv konventionellt regelverk
tapaturmailmoitus sa almmuhus dáhpedorpmi birra, bártealmmuhus, sv anmälan om olycksfall, olyckfallsanmälan
tapaturmakorvaus sa bártebuhtadus, sv olyckfallsersättning -en
tapaturmavakuutettu sa bárteoadjuduvvon, sv olycksfallsförsäkrad
tapaturmavakuutus vrt. vahinkovakuutus, työtapaturmavakuutus sa bárteoadju, sv olycksfallsförsäkring -en
tapaturmavakuutuslaitos sa dáhpedorbmeoadjolágádus, dáhpedorbmeoadjoásahus, bárteoadjolágádus,
bárteoadjoásahus, sv olycksfallsförsäkringsanstalt -en
tapaturmavirasto sa dáhpedorbmedoaimmahat (Fin), bártedoaimmahat (Fin), sv olyckfallsverk -et (Fin)
tapaus sa dáhpáhus, sv fall –et, no hending -en, fall -et
tappio sa dáhpa, táhpa, sv förlust -en, nederlag –et, no tap -et, nederlag -et
tappiollinen sa dáhpalas, sv förlustbringande
tappiontasaus sa dáhpadássen, sv förlustutjämning -en
tappo vrt. murha, kuolemantuottamus sa sorbmen, sv dråp –et, no drap -et, forsettlig drap
tarjouksensaaja sa fálaldatoažžu, fálaldaga oažžu, sv anbudstagare -n
tarjouksentekijä sa fálaldatdahkki, fálaldaga dahkki, sv anbudsgivare -n, offerent -en
tarjous sa fálaldat, sv erbjudande -t, anbud –et, no anbud -et
tarjouskartelli sa fálaldatkartealla, sv anbudskartell -en
tarjouskehotus sa fálaldatávžžuhus, sv (en) offertanfordran (=), uppfordran att avge anbud
tarjouskilpailu sa fálaldatgilvohallan, fálaldatgilvu, sv anbudsförfarande -t
tarjouspyyntö sa fálaldatbivdda, sv (en) offertanfordran (=), infordrande av anbud, no anbudsinnbydels/e -en
tarkastaa sa dárkkistit, sv granska, kontrollera, no kontrollere, undersøke, granske
tarkastus sa dárkkástus, dárkkisteapmi, vákšun, sv granskning -en, kontroll -en, inspektion -en, revision –en,
no kontroll -en, undersøkels/e -en, inspeksjon -en, revisjon -en
tarkastuskertomus sa dárkkistanmuitalus, sv revisionsberättelse -n, inspektionsrapport -en
tarkastusneuvosto sa dárkkástusráđđi, dárkkistanráđđi, revišuvdnaráđđi, sv revisionsråd -et
tarkastusoikeus sa dárkkistanvuoigatvuohta, sv granskningsrätt -en
tarkastusvelvollisuus sa dárkkistangeatnegasvuohta, sv granskningsskyldighet -en
tarkistaa sa dárkkistit, sv justera
tarkistaa ja hyväksyä pöytäkirja sa dárkkistit ja dohkkehit beavdegirjji, sv justera ett protokoll
tarkistus sa dárkkisteapmi, sv justering
tarkkailija sa dárkojeaddji, sv iakttagare -n, observatör –en, no iakttaker -en, observatør -en
tarkoitemääräys sa ulbmilmearrádus, sv ändamålsbestämmelse -n
tarkoituksenmukaisuusharkinta vrt. laillisuusharkinta sa vuogálašvuođaguorahallan, vuogálašvuođaárvvoštallan, sv
ändamålsenlighetsprövning -en
tarkoituksenmukaisuussyy sa vuogálašvuođasivva, sv lämplighetsskäl -et
tarkoitussidonnaisuus sa ulbmilčatnasupmi, sv ändamålsbundenhet -en
tarpeisto vrt. ainesosa sa dárbuoasit, sv pertinens -en, tillbehör -et
tarpeistoesine sa dárbuoassedinga, -gálvu, dávvir, sv tillbehör -et, pertinenssak -en
tarveharkinta vrt. kohtuusharkinta sa dárboárvvoštallan, sv behövsprövning -en, behovsbedömning –en, no behovsprøving
tasa-arvo, tasa-arvoisuus sa dásseárvu, sv jämställdhet -en, jämlikhet -en, likställdhet –en, no likestilling -en
tasa-arvoasiamies sa dásseárvoáššeolmmoš, sv jämställdhetsombudsman -nen, JämO, no likestillingsombud -et
tasa-arvoasioiden neuvottelukunta sa dásseárvoáššiid ráddádallangoddi, sv delegationen för jämlikhetsärenden,
jämlikhetsråd –et, no likestillingsråd -et
tasa-arvoinen sa dásseárvosaš, sv jämlik, jämställd, likvärdig, no likestilt, jevnbyrdig
tasa-arvolaki sa dásseárvoláhka, sv jämställdhetslag -en, lag om jämdtälldhet mellan kvinnor och män, no likestillingslov -en
tasa-arvolautakunta sa dásseárvolávdegoddi, sv jämnställdhetsnämnd -en
tasa-arvovaltuutettu sa dásseárvosáttaolmmoš, sv jämställdhetsombudsman -en, JÄMO, no likestillingsombud -et
tasapoisto sa eretsihkkun dásseeriiguin
tasata sa dásset, juohkit, sv jämna, utjämna, fördela jämnt
tasavallan presidentti sa dásseválddi presidenta, sv republikens president
tasavalta sa dásseváldi, rebublihkka, sv republik –en, no republikk -en
tase sa balánsa, sv balansräkning -en, balans –en, no balans/e -en, (års)oppgjør -et
tase-erittely sa balánsasirren, sv specifikation till balansräkningen
tase-erä sa balánsaearri, dásisearri, sv post -en (i balansräkning)
tasekirja sa dásisgirji, balánsagirji, sv balansbok -en
tasetili sa dásiskonto, balánsakonto, sv balans -en
tasinko sa dássen(máksu), sv utjämning -en, utjämningsbelopp -et
tasinkolaskelma sa rehkenastin dássenmávssu birra, sv beräkning av utjämning
tasinko-oikeus sa dássenvuoigatvuohta, vuoigatvuohta oažžut dássenmávssu, sv rätt till utjämning
tasinkosaaminen sa dássenoažžumuš, sv (en) utjämningsfordran (=)
tasinkovaatimus sa dássengáibádus, sv anspråk på utjämning
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tasinkovelvollinen sa dássengeatnegas, sv utjämningsskyldig, utjämningspliktig
tasoitus sa dássen, sv ujämning -en
taulukko sa tabealla, sv tabell –en, no tabell -en
tavallinen velkakirja vrt. juokseva velkakirja sa oktageardánis vealgegirji, dábálaš vealgegirji, sv enkenlt skuldebrev
tavanomainen, tavanmukainen sa dábálaš, virolaš, sv sedvanlig, vanlig, normal, no sedvanlig, vanlig, normal
tavanomainen lahja sa dábálaš skeaŋka, beaivválaš skeaŋka, virolaš skeaŋka, sv sedvanlig gåva, sedvanlig skänk
tavanomainen oikeus sa dábálaš vuoigatvuohta, sv sedvanerätt -en
tavara-arpajaiset sa dávvirvuorbádeapmi, sv varulotteri -et
tavaramerkki sa gálvomearka, dávvirmearka, sv varumärke –t, no varemerk/e -et
tavaraseloste sa dávvirčilgehus, gálvočilgehus, sv varudeklaration -en
teettämisuhka sa dagahanáitta, dagahanuhkádus, sv hot om tvångsutförande, äventyr av tvångsutförande
tehoton sa vuoimmeheapme, sv utan verkan, ineffektiv, kraftlös
tehottomuus sa vuoimmehisvuohta, sv kraftlöshet -en (av rättsverkan), avsaknad -en (av rättsverkan)
tehtäväalue sa bargoviidodat, doaibmaviidodat, sv arbetsområde –t, no arbeidsområd/e -t
tekemisvelvoite sa geatnegasvuohta dahkat juoidá, dahkangeatnegasvuohta, sv förpliktelse till handling, handlingsplikt -en
tekijä 1. vrt. rikollinen, rikoksentekijä sa dahkki (rihkusa), sv gärningsman -nen (av brott), förövare av straffbar handling, no
gjerningsmann -en
tekijä 2. vrt. valmistaja sa ráhkaddeaddji, sv tillverkare –n, no framstiller -en
tekijä 3. kirjallisen teoksen (merkityksessä 3 ja 4 tekijä on henkilö, joka luo tekijänoikeussuojaa nauttivan teoksen) sa čálli, sv
författare –n, no forfatter -en
tekijä 4. muun teoksen, esim. sävelmän, maalauksen, keksinnön sa dahkki, sv upphovsman -nen (av verk)
tekijäkumppanuus vrt. osallisuus, yhteistoiminen osallisuus, yllytys sa dahkkiguoibmevuohta, dahkkiverddevuohta, sv
medgärningsmannaskap -et
tekijänoikeudellinen sa dahkkivuoigatvuođalaš, álgovuoigatvuođalaš, sv upphovsrättslig, no opphavsrettslig
tekijänoikeus sa dahkkivuoigatvuohta, álgovuoigatvuohta, sv upphovsrätt –en, no opphavsrett -en
tekijänoikeusrikos sa dahkkivuoigatvuođarihkus, sv upphovsrättsbrott -et
tekijänpalkkio sa dahkkibálká, dahkkibálkkášupmi, sv arvode -t
tekninen katselu sa teknihkalaš geahččan, optihkalaš geahččan, sv optisk övervakning
tekninen kuuntelu sa teknihkalaš guldaleapmi, sv teknisk avlyssning
tekninen seuranta sa teknihkalaš čuovvun, sv tekninsk spårning
tekninen tallenne sa teknihkalaš vuorkkus, sv teknisk upptagning -en
tekninen tarkkailu sa teknihkalaš bearráigeahčču, sv teknisk observation
teko ks. rikos sa dahku, sv gärning –en, no gjerning -en
tekopaikka sa dahkanbáiki, sv gärningsort -en
tekotapa sa dahkanvuohki, sv hanlingssätt -et, tillvägagångssätt -et
Telehallintokeskus sa Telehálddahusguovddáš, sv Teleförvaltningscentralen
telekuuntelu sa teleguldaleapmi, sv teleavlyssning -en
telesalaisuuden rikkominen sa telečiegusvuođa rihkkun, telesuollemasvuođa rihkkun, sv brytande av telehemligheten
telesalaisuus sa telečiegusvuohta, telesuollemasvuohta, sv telehemlighet -en
televalvonta sa telebearráigeahčču, telegoziheapmi, telegozáhus, telebajilgeahčču, telegohcin, sv teleövervakning -en
televisiolupa sa televišuvdnalohpi, sv televisionslicens -en
televisiolupamaksu sa televišuvdnalohpemáksu, sv avgift för televisionslicens
teollisoikeus vrt. patenttioikeus, tavaramerkkioikeus, mallioikeus, toiminimioikeus, hyödyllismallioikeus sa industriijalaš
vuoigatvuohta, industriála vuoigatvuohta, sv industriell äganderätt
teollisuusoikeusrikos sa rihkus industriijalaš vuoigatvuođa vuostá, rihkus industriála vuoigatvuođa vuostá,
sv brott mot industriell rättighet
teonkuvaus sa dahkugovvádus, rihkusgovvádus, sv brottsbeskrivning -en
teos vrt. elokuvateos, kokoomateos, sävellysteos, teoskappale, yhteisteos sa duodji, bargu, sv verk –et, no verk -et
teoskappale vrt. elokuvateos, kokoomateos, sävellysteos, teoskappale, yhteisteos sa duodjestuhkka, bargostuhkka, sv
verkstycke -t, verkexemplar -et
territoriaaliperiaate... ks. alueperiaate
tertius... ks. kolmas mies
tertiusvelallinen sa tertiusvelggolaš, tertiusvealggivuloš, velggolačča velggolaš, sv gäldenärs gäldenär
terveystarkastaja sa dearvvasvuođadárkkisteaddji, sv hälsovårdsinspektör -en
teräaselaki sa ávjovearjoláhka (Fin), sv lag om eggvapen (Fin)
testaattori... ks. testamentintekijä
testementata sa testamentet, sv testamentera, no testamentere
testamentinlisäys sa lasáhus testamentii, sv tillägg till testamente, kodicill -en
testamentin moite sa testamenttámoaitta, sv testamentsklander -et
testamentin moittiminen sa testamenttá moaitin, sv testamentsklander, klander av testamente
testamentin toimeenpanija, testamentin täytäntöönpanija sa testamenttá doaibmáibidji, testamenttáollašuhtti,
sv testamentsexekutor –en, no bobestyrer -en
testamentinsaaja sa testamenttáoažžu, sv testamentstagare -n, legatarie -n
testamentintekijä, testaattori sa testamenttádahkki, testáhtor, sv testamentsgivare -n, testator -en
testamentintekokelpoinen sa testamenttádahkangelbbolaš, testamenttádahkandohkálaš, sv berättigad att göra testamente
testamentintekokelpoisuus sa testamenttádahkandohkálasvuohta, testamenttádahkangelbbolašvuohta, testementerendohkálašvuohta, testementerengelbbolašvuohta, testamenttádohkálašvuohta, testamenttágelbbolašvuohta,
sv testationsbehörighet -en, testationsförmåga -n, testationshabilitet -en
testamenttaamisvapaus sa testamenttáfriddjavuohta, sv testamentsfihet -en
testamentti ks. jälkisäädös sa testamente, testamentá, sv testamente –t, no testament/e -et
testementtimääräys sa testamenttámearrádus, testamentáralaš mearrádus, sv testamentarisk förordnande,
testamentbestämmelse -n, bestämmelse i testamentet
testamenttisaanto sa testamenttáfidnen, fidnen testamenttá bokte, sv testamentsfång -et, förvärv genom testamente
tiedekunta sa dieđagoddi, fakultehta, sv fakultet –en, no fakultet -et
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tiedoksi saattaminen sa diehtun bidjan, diehtunaddin, sv tillkännagivande -t
tiedoksi antaminen vrt. tiedoksianto sa diehtunaddin, sv delgivning -en
tiedoksianto vrt. tiedoksisaaminen, erityistiedoksianto, yleistiedoksianto sa diehtunaddin, sv delgivning -en, tillkännagivande,
no forkynnels/e -en-t
tiedoksiantopäivä sa diehtunaddinbeaivi, sv dag för delgivning
tiedoksiantotodistaja sa diehtunaddinduođašteaddji, -vihtan
tiedoksiantotodistus sa diehtunaddinduođaštus, sv delgivningsbevis -et
tiedoksiantovelvollisuus sa diehtunaddingeatnegasvuohta, sv upplysningsplikt -en
tiedoksisaaminen, tiedoksisaanti sa diehtunoažžun, sv delfående -t
tiedoksisaantitodistus sa diehtunoažžunduođaštus, duođaštus diehtunoažžumis, sv bevis över delfående
tiedonanto sa dieđáhus, sv meddelande -t, tillkännagivande -t, upplysning –en, no melding -en
tiedonantovelvollisuus sa dieđuidaddingeatnegasvuohta, sv skyldighet att lämna uppgifter, upplysningsplikt -en
tiedonjako, tiedotus sa diehtojuohkin, sv information –en, no nyhetsformidling -en, informasjonsformidling –en
tiedottamisvelvollisuus sa dieđihangeatnegasvuohta, sv skyldighet att ge informtion
tiedustelu sa gulaskuddan, diđošteapmi, dihtošteapmi, sv förfråg/a -an, upplysning –en, no forespørs/el -elen
tiekunta sa geaidnogoddi, sv väglag -et (Fin), vägsamfällighet -en (Sve), vägförening -en (Sve)
tielaitos sa geaidnolágádus, sv vägvärk –et, no veivesen -et, veidirektorat -et
tielautakunta sa geaidnolávdegoddi, sv vägnämnd -en
tieliikenneasetus sa geaidnojohtolatláhkaásahus (Fin), sv vägtrafikförordning -en (Fin)
tieliikennelaki sa geaidnojohtolatláhka (Fin), sv vägtrafiklag -en (Fin)
tienkäyttöoikeus sa geainnugeavahanvuoigatvuohta, sv rätt att använda väg
tienpito sa geaidnodikšun, geaidnodoallan, geainnudikšun, geainnudoallan, sv väghållning -en
tienpitovelvollinen sa geaidnodoallangeatnegas, geainnudoallangeatnegas, geaidnodikšungeatnegas,
geainnudikšungeatnegas, sv väghållningsskyldig
tienpitovelvollisuus sa geaidnodikšungeatnegasvuohta, geaidnodoallangeatnegasvuohta,
geainnudikšungeatnegasvuohta, geainnudoallangeatngegasvuohta, sv väghållningsskyldighet -en
tieoikeus sa geaidnovuoigatvuohta, sv vägrätt -en (Fin), rätt att begagna väg (Sve), rätt att bygga väg (Sve)
tieosakas sa geaidnoosolaš, sv vägdelägare -n, vägintressent -en
tieosuus sa geaidnooasi, sv väglott -en, vägskifte -t
tierasite sa geaidnolosádus, sv vägservitut -et
tietohallinto sa diehtohálddahus, sv informantionsadministration -en, dataadministration -en
tietoliikenteen häirintä sa diehtojohtolaga hehtten, sv störande av post- och teletrafik
tietorikos sa diehtorihkus, informašuvdnarihkus, sv informationsbrott -et
tietoimitus sa geaidnodoaimmahus, sv vägförrättning -en
tietosuoja sa diehtosuodji, sv datasekretess -en, integritetsskydd –et, no personvern -et
tietosuojalautakunta sa diehtosuodjelávdegoddi (Fin), sv datasekretessnämnd -en (Fin)
tietosuojan loukkaaminen sa diehtosuoji rihkkun, diehtosuoji loavkideapmi, sv dataintrång -et
tietosuojavaltuutettu vrt. tasa-arvovaltuutettu sa diehtosuodjesáttaolmmoš, sv dataombudsman -nen
tietoturva sa diehtodorvu, sv dataskydd -et
tila sa eanasadji, dállu, sv jordlägenhet -en, fastighet -en
tilaaja sa diŋgojeaddji, sv abonnent –en, no abonnent -en, bestiller -en -e
tilallinen sa dálolaš, sv hemmansägare -n, bonde –n, no bond/e -en
tilannevaltuutus sa dillifápmudus, sv ställningsfullmakt –en, no stillingsfullmakt -a/-en
tili sa kontu, sv konto –t, no konto -en
tili- ja vastuuvapaus sa rehketdoallo- ja vástufriddjavuohta, sv ansvarsfrihet –en, no ansvarsfrihet -en,
regnskapsgodkjennelse, decharge
tilijärjestelmä sa kontovuogádat, kontosystema, sv kontosystem -et
tilikartta sa kontugárta, sv kontoplan -en
tilikausi sa rehketdoallobadji, ruhtadoallobadji, sv räkenskapperiod -en
tilillepano sa kontuimáksin, sisamáksin, sv inbetalning -en, insättning -en (på konto)
tilillepanokortti sa máksingoarta, sv inbetalningskort -et
tilillepanoleima sa máksinsteampal, sv inbetalningsstämp/el -eln
tililuotto sa kontuloatna, sv kontokredit -en
tilimaksu sa kontumáksu, sv kontobetalning -en
tilimuistutus sa rehketdoallomuittuhus, muittuhus ruhtageavahančilgehusa vuostá, sv revisionsanmärkning -en, anmärkning
mot redovisning
tilinavaus sa konturahpan, sv öppnande av konto
tilinhaltija sa kontuhálddašeaddji, kontuoamasteaddji, kontueaiggát, sv kontoinnehavar/e -en
tilinmoite sa rehketdoallomoaitta, ruhtageavahančilgehusmoaitta, sv klander av redovisning
tilinpito ks. kirjanpito
tilinpäätös sa ruhtadoalloloahpaheapmi, ruhtadoalloloahpahus, rehketdoalloloahpaheapmi, rehketdoalloloahpahus,
sv bokslut –et, no årsregnskap -et, regnskapsoppgjør -et
tilintarkastaja vrt. kirjanpito sa ruhtadoallodárkkisteaddji, rehketdoallodárkkisteaddji, revisor, sv revisor –en, no revisor -en
tilintarkastajajärjestelmän valvontalautakunta sa ruhtadoallodárkkisteaddjivuogádaga bearráigeahččanlávdegoddi,
sv nämnden för övervakning av revisorssystemet
tilintarkastajatutkinto sa ruhtadoallodárkkisteaddjidutkkus, ruhtadoallodárkkisteaddjieksámen, rehket-,
revisordutkkus, revisoreksámen, sv revisorexamen
tilintarkastus sa ruhtadoallodárkkisteapmi, rehketdoallodárkkisteapmi, revišuvdna, sv revision -en,
räkenskapsgranskning –en, no revisjon -en
tilintarkastuskertomus sa ruhtadoallodárkkisteaddjiid muitalus, revišuvdnamuitalus, sv revisionsberättelse –n,
no revisjonsberetning -en
tilintarkastuspöytäkirja sa ruhtadoallodárkkistanbeavdegirji, rehketdoallodárkkistanbeavdegirji, revišuvdnabeavdegirji
tilintarkastustuomioistuin (EU) sa ruhtadoallodárkkistanduopmostuollu, ruhtadoallodárkkistanriekti,
revišuvdnaduopmostuollu, revišuvdnariekti (EU), sv revisionsrätt -en (EU)
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tilintarkastusyhteisö sa ruhtadoallodárkkistanservodat, revišuvdnaservodat, -searvvuš, sv revisionssammanslutning -en
tilinteko sa ruhtageavahančilgehusa addin, sv redovisning -en, uppgörelse -n, redogörelse –n, no regnskap -et, oppgjør -et
tilintekovelvollinen sa (gii lea) geatnegas addit ruhtageavahančilgehusa, sv redovisningsskyldig
tilintekovelvollisuus sa geatnegasvuohta addit ruhtageavahančilgehusa, sv redovisningsskyldighet -en
tilinumero sa kontunummir, sv kontonum/mer -ret
tilinylitys sa kontubadjelmannan, sv övertrassering -en
tilipuitteet sa konturámat, sv kontoplanerna
tilipäivä sa bálkábeaivi, sv avlöningsdag –en, no lønningsdag -en
tilisaamiset sa kontooažžumušat (pl), sv kontofordringar (pl)
tilisiirto sa kontusirdin, sv girering -en
tilitapahtuma vrt. maksutapahtuma sa kontodáhpáhus, sv kontotransaktion -en
tilitoimisto sa rehketdoallodoaimmahat, ruhtadoallodoaimmahat
tilittäminen sa ruhtageavaheami čilgen, sv redovisning -en
tilittää sa čilget ruhtageavaheami, sv redovisa, no avlegge regnskap
tilitys sa ruhtageavahančilgehus, ruhtačilgehus, čilgehus, sv redovisning -en (angiva redovisning), no avregning -en,
framlegging av regnskap
tilivirasto sa kontodoaimmahat, sv räkenskapsverk -et
tilivelvollinen sa čilgengeatnegas, sv redovisningsskyldig
tilivelvollisuus sa čilgengeatnegasvuohta,sv redovisningsskyldighet -en
tilivuosi sa rehketdoallojahki, ruhtadoallojahki, sv räkenskapsår –et, no regnskapsår -et
tilojen yhdistäminen sa dáluid ovttastahttin, sv sammanslagning av jordlägenheter
tilus vrt. vesitilus sa dállooassi, sv äg/a –an, no eiendom -en, mark -a
tilusjyvitys ks. jyvitys sa dállooasseárvvoštallan, dállooasseguorahallan, dállooassevihkkehallan, sv ägogradering -en
tilusjärjestely vrt. tilusjärjestys sa dállooasseordnestallan, sv ägoreglering -en
tilusjärjestys vrt. tilusjärjestely sa dállooasseortnet, sv ägoanordning -en
tiluskartta sa dállooassekárta, sv ägokarta -n
tiluskatselmus vrt. katselmus sa dállooassegeahcastat, sv ägosyn -en
tilusrauhoitus sa dállooasseráfáidahttin, sv ägofredning -en
tilusrauhoitussopimus sa soahpamuš dállooasi ráfáidahttimis, šiehtadus dállooasi ráfáidahttimis, sv ägofredsavtal -et
tilusriita sa riidu dálloosiid birra, sv ägotvist –en, no strid om grenseskjell
tilusselitelmä sa dállooassečilgehus, sv ägobeskrivning -en
tilustie sa dállooassegeaidnu, sv ägoväg -en
tilusvaihto sa dállooasselonuheapmi, sv ägobyte -t
todistaa sa duođastit, vihtanastit, vihtanuššat, sv vittna, no bevise, bevittne, vitne
todistaa oikeaksi sa duođaštit riektagin, sv bestyrka
todistaja sa vihtan, duođašteaddji, sv vittne –t, no vitn/e -et
todistajanjäävi vrt. tuomarinjäävi sa vihtana easttalašvuohta, duođašteaddji easttalašvuohta, sv vittnesjäv –et, no innsigelse
ang. habilitet (som vitne)
todistajankertomus sa duođašteaddji muitalus, vihtana muitalus, sv vittnesmål -et, vittnesberättelse –n,
no vitneutsang -et, vitneforklaring -en, vitnesbyrd
todistajanlausunto sa duođaštaddji muitalus, vihtana muitalus, sv vittneutsag/a -an, vittnesmål –et,
no vitneutsang -et
todistajanpalkkio sa duođašteaddji bálká, duođaštanbálká, vihtana bálká, sv vittnesarvode -t, vittnesersättning -en
todistajanvakuutus vrt. todistajanvala sa duođašteaddji nannehus, vihtana nannehus, sv (en) vittnesförsäkran (=)
todistajanvala vrt. todistajanvakuutus sa duođašteaddji vuortnis, vihtana vuortnis, sv vitnesed -en
todistamaton sa mii ii leat duođaštuvvon, duođaškeahtes, sv obevisad, obestyrkt, no ubevist
todistamisvelvollisuus sa vihtanuššangeatnegasvuohta, duođaštangeatnegasvuohta, sv bevisskyldighet -en,
vittnesplikt -en
todiste vrt. todistelu sa duođaštus, sv bevis –et, no bevis -et
todistelu sa vihtanuššan, duođaštusaid ovdanbuktin, sv bevisning -en, bevisföring –en, no bevisførsel, argumentasjon -en
todistelukustannus sa duođaštangollu, vihtanuššangollu, sv bevisningskostnad -en
todistettavasti sa dego sáhttá duođaštuvvot, duođaštahttiláhkái(?), sv bevisligen, no bevislig
todistus sa duođaštus, sv bevis -et, (oikeudessa) vittnesbörd –et, no bevis -et, vitnemål -et, bekreftels/e -en,
(koulussa) attest -en
todistusaineisto sa duođaštusmateriála, vihtanuššanmateriála, sv bevismaterial -et
todistusarvo vrt. todistustaakka sa duođaštusárvu (?), sv bevisvärde -t
todistusfakta... ks. todistustosiasia
todistusharkinta sa duođaštusvihkkehallan, duođaštusaid vihkkehallan, sv bevisprövning -en
todistusjäljennös sa duođaštuskopiija, duođaštusmielddus, sv avskrift av intyg
todistuskappale sa duođaštusstuhkka, sv bevis -et, belägg -et, aktstycke -t
todistuskelpoinen sa duođaštusdohkálaš, duođaštusgelbbolaš, sv vittnesgill
todistuskelpoisuus sa duođaštusdohkálašvuohta, duođaštusgelbbolašvuohta, sv vittnesgillhet -en, vittneshabilitet -en
todistustaakka ks. todistusfakta, vrt. todistusarvo, käännetty todistustaakka sa duođaštannoađđi, vihtanuššannoađđi, sv
bevisbörd/a –an, no bevisbyrd/e -en
todistustosiasia, todistustosiseikka vrt. oikeustosiasia, oikeustosiseikka sa duođaštusduohtaášši, sv bevisfaktum -et
todistusvoima sa duođaštanfápmu, vihtanuššanfápmu, sv beviskraft -en
todistusvoimainen sa duođaštusfámolaš, sv beviskraftig, autetentisk
tohtori sa doavttir, sv doktor –n, no doktor -en
tohtorinväittely sa nákkáhallan, sv doktordisputation –en, no doktordisputas -en
tohtorinväitöskirja sa nákkosgirji, sv doktorsavhandling –en, no doktoravhandling -en
toimeenpano sa doibmáibidjan, ollašuhttin, čađaheapmi, sv verkställande -t, exekutiv, verkställighet –en
toimeenpanoelin sa ollašuhttinorgána, sv exekutivorgan -et, verkställande organ
toimeenpanovalta vrt. lainsäädäntövalta, tuomiovalta sa ollašuhttinváldi, doaimmahanváldi, sv verkställande makt, no
utøvende makt
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toimeentulo sa birgemuš, birgenláhki, áigáiboahtu, sv utkomst –en, no utkomm/e -et
toimeentulotuki sa áigáiboahtindoarjja, sv utkomststöd -et (Fin), socialbidrag -et (Sve), no sosialhjelp -a/-en
toimeentuloturva sa áigáiboahtindorvu (Fin), sv utkomstskydd -et (Fin)
toimeksiantaja sa doaibmanaddi, sv uppdragsgivare -n, mandant –en, no oppdragsgiver -en
toimeksianto sa mandáhta, doaibmanaddin, bargogohčus, sv uppdrag -et, mandat -et, utredningsdirektiv –et,
no oppdrag -et, utredningsmandat -et
toimeksiantosopimus sa mandáhtasoahpamuš, mandáhtašiehtadus, doaibmanaddin-, bargogohčus-,
sv sysslomannaavtal -et
toimeksisaaja sa doaibmanoažžu, sv uppdragshavare -n, mandatär -en, syssloman -nen, ombud -et
toimenhaltija sa doaibmadoalli, doaibmahálddašeaddji, sv befattningshavar/e –en, no innehaver av kommunal/statlig stilling
toimenpide sa doaibmabidju, doaibma, sv åtgärd –en, no tiltak -et
toimenpidekielto sa doaibmabidjugielddus (Fin), sv åtgärdsförbud -et (Fin)
toimenpidelupa sa doaibmabidjulohpi (Fin), sv åtgärdstillstånd -et (Fin)
toimenpiteestä luopuminen sa doaibmabijus luohpan, sv åtgärdseftergift -en
toimi sa doaibma, sv befattning –en, no verv -et, beskjeftigels/e -en, stilling -en
toimia laittomasti sa lágahuššat, sv verka på ett olagligt sätt, no opptre ulovlig
toimiala sa doaibmasuorgi, sv verksamhetsområde -t, bransch –en, no bransj/e -en
toimielin sa doaibmaorgána, orgána, sv organ –et, no organ -et
toimihenkilö sa doaibmaolmmoš, sv tjänsteman -nen, posttjänsteman -nen, funktionär -en
toimikausi edustajan sa (ovddasteaddji) doaibmabadji, mandáhta (?), sv (ombuds) mandatperiod -en, mandattid -en, mandat
-et
toimikunta sa doaibmagoddi, kommišuvdna, sv kommission -en (Fin), kommitte -n (Fin), utredning –en (Sve),
no utvalg -et, komite -n
toimilupa sa doaibmanlohpi, konsešuvdna, sv koncession -en, tillstånd –et, no konsesjon -en, løyv/e -et
toiminimi sa firbmá, doaibmanamma, sv firm/a -an, firmanamn -et
toiminimirekisteri sa doaibmanammaregisttar (Fin), firbmáregisttar (Fin), sv firmaregis/ter -ret (Fin)
toiminimisuoja sa doaibmanammasuodji, firbmásuodji, sv firmaskydd -et
toiminnanjohtaja vrt. toimitusjohtaja sa doaibmajođiheaddji, sv verksamhetsledare -n
toimintakertomus sa doaibmamuitalus, doaibmačilgehus, sv verksamhetsberättelse –n, no årsmelding -a/-en
toimintasuunnitelma sa doaibmaplána, sv verksamhetsplan –en, no virksomhetsplan -en
toimintavaraus sa doaibmavárren, sv driftsreservering -en
toimintavuosi sa doaibmajahki, sv verksamhetsår –et, no virksomhetsår -et
toimipaikka sa doaibmabáiki, bargosadji, sv driftställe -t
toimisto sa doaimmahat, sv byrå -n
toimistopäällikkö sa doaimmahathoavda, ásahushoavda, sv byråchef -en, kontorchef –en, no byråsjef -en
toimistosihteeri sa doaimmahatčálli, sv byråsekreterar/e -(e)n
toimistotyöntekijä sa doaimmahatbargi, sv kontorarbetar/e -(e)n
toimitsija sa doaibmaolmmoš, doibmejeaddji, sv funktionär -en, sysloman –nen, no funksjonær –en, kommisjonær -en
toimittamispäivä sa doaimmahanbeaivi, sv dag för ingivande (av)
toimitus 1. jonkin toimen, esim. lohkomistoimituksen suorittaminen sa doaimmahus, doaimmaheapmi, sv förrättnig -en
toimitus 2. tavaran toimittamine asiakkaalle sa lágádus, lágideapmi, sv leverans –en, no leverans/e -en, ekspedering -en
toimitus 3. sa doaimmahus, sv redaktion –en, no redaksjon -en
toimitusaika sa doaimmahanáigi, sv leveranstid –en, no leveransetid -a/-en
toimitusehto sa doaimmahaneaktu, sv leveransvillkor -et
toimitusinsinööri sa doaimmahusinšenevra, sv förrättningsingenjör -en
toimitusjako vrt. sopimusjako sa doaimmahusjuohku (?), sv tvångsskifte av dödsbo, förrättningsskifte -t (Fin)
toimitusjohtaja vrt. toiminnanjohtaja sa beaivválaš jođiheaddji, sv verkställande direktör, VD, no administrerende direktør,
driftsleder -en
toimituskartta sa doaimmahusgárta, doaimmahuskárta, sv förrättningskart/a -an (Fin), karta som upprättas
vid förrättning (Sve)
toimituskirja sa doaimmahusgirji, sv expedition -en
toimituskirjamaksu sa doaimmahusgirjemáksu, sv (en) expeditionslösen (=)
toimituskulu sa doaimmahusgollu, sv expeditionskostnad -en, förrättningskostnad -en
toimituslaji tark. kiinteistötoimituksia, toimituslajeja ovat esim. lohkominen, halkominen, uusjako, yhteisalueen jako jne.
sa doaimmahusšládja, sv förrättningsart -en
toimitusmaksu sa doaimmahusmáksu, sv förrättningsavgift -en, expeditionsavgift –en, no ekspedisjonsgebyr -et
toimitusmies sa doaimmahusolmmái, sv förrättningsman -nen
toimituspalkkio 1. viranomaisen asiakkaalta perimä sa doaimmahusbálká, sv arvode för tjänsteförrättning,
förrättningsarvode
toimituspalkkio 2. provisio sa provišuvdna, sv provision –en,no provisjon -en
toimivalta sa doaibmaváldi, sv befogenhet -en, kompetens –en, no kompetans/e -en, fullmakt -a/-en
toimivaltainen sa doaibmaválddálaš, sv behörig, kompetent
toimivaltaperuste sa doaibmaválddálašvuođaágga, doaibmaválddálašvuođavuođđu, sv kompetensgrund -en,
behörighetsgrund -en
toissijainen sa nuppevuorrosaš, vuolitvuorrosaš, sv subsidiär, i andra hand
toissijaisuus 1. (lain) sa subsidiaritehta, nuppevuorrosašvuohta, vuolitvuorrosašvuohta, sv (lagens) subsidiärä natur
toissijaisuus 2. (tuen) sa subsidiaritehta, vuolitvuorrosašvuohta, nuppevuorrosašvuohta, sv subsidiaritet -en
toissijaisuusperiaate, subsidiariteettiperiaate sa subsidiaritehtaprinsihppa, sv subsidiaritetsprincip -en
toistuvaisavustus sa jeavddalašdoarjja, sv periodisk understöd
toistuvaiskorvaus sa jeavddalašbuhtadus, sv periodisk ersättning
toistuvaissuoritus sa jeavddalašprestašuvdna, sv återkommande prestation, periodisk prestation
tontinmittaus sa duktásaji mihtideapmi, duktásadjemihtideapmi, dállosaji mihtideapmi, dállosadjemihtideapmi,
sv tomtmätning -en
tontinmuodostus sa duktásaji hábmen, dállosaji hábmen, sv tomtbildning -en
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tontinmuodostusluettelo sa duktásajihábmenlogahallan, dállosajihábmenlogahallan, sv tomtbildningslängd -en
tontinvuokra sa duktásadjeláigu, -láigoheapmi, sv tomtleg/a –an, no tomtlei/e -en
tontinvuokraoikeus sa duktásadjeláigovuoigatvuohta, sv tomtlegorätt -en (Fin), tomträtt -en
tontinvuokrarekisteri sa duktásadjeláigoregisttar, sv tomtlegoregis/ter -ret
tontinvuokrasopimus sa duktásadjeláigosoahpamuš, duktásadjeláigošiehtadus, sv tomtlegaavtal -et
tontti vrt. rakennuspaikka sa duktásadji, dállosadji, sv tomt –en, no tomt -a
tonttikirja sa duktásadjegirji, dállosadjegirji, sv tomtbok -en
tonttikirjakartta sa duktásadjegirjekárta, dállosadjegirjekárta, sv tomtbokskarta -n
tonttimaa sa duktásadjeeana, dállosadjeeana, sv tomtjord –en, no tomtjord -a/-en
tonttirasite sa duktásadjelosádus, dállosadjelosádus, sv tomtservitut -et
torppa sa toarpa (láigodállu), sv torp –et, no husmannsplass -en
tosiasia sa duohtaášši, sv faktum –et, no faktum -et, fakta (pl)
tosiasiaerehdys vrt. oikeuserehdys sa duohtaáššái guoskevaš meattáhus, sv villfarelse beträffande faktiskt omständighet,
faktisk villfarelse
tosiasiaperustelu sa duohtaáššeákkastallan, duohtaášševuođustus, sv faktamotivering -en
tosiseikasto sa duohtaššit (pl), sv sakförhållandet, det faktiska handlingskomplexet
tosiseikka sa faktum, fáktá, duohtaášši, sv faktum -et, omständighet -en
tosite sa duođus, guite, sv verifikat -et, kvitto –t, no kvittering -a/-en
totaalikieltäytyjä vrt. aseistakieltäytyjä sa oppalašbiehttaleaddji, sv totalvägrare -n
toteamiskanne vrt. vahvistuskanne, suorituskanne, kieltokanne sa áššečuoččáldahttin gávnnaheami oažžuma várás, sv (en)
fullgörelsetalan (=)
toteennäyttämätön sa duohtančájekeahtes, mii ii leat čájehuvvon duohtan, sv ostyrkt, obevisad
toteennäyttö sa duohtančájeheapmi, sv bevisning -en, styrkande -t
totuudenmukainen sa duohtavuođalaš, realisttalaš, sv sann, sanningsenlig
totuudenmukaisuus sa duohtavuođalašvuohta, realisttalašvuohta, sv sanningsenlighet -en, sannhet -en, det sanna i ngt
totuudenvastainen sa eahpeduohta, mii lea duohtavuođa vuostá, sv osann, sanningslös, ogrundad, oriktig
totuusvakuutus sa duohtavuođanannehus, sv (en) sanningsförsäkran (=), no ed eller forsikring på ære og
samvittighet, partsed
totuusvelvollisuus sa duohtavuođageatnevasvuohta, sv sanningsplikt -en
tratta... ks. asete
tukea sa doarjut, sv stöda, no støtte
tuki sa doarjja, sv stöd –et, no støtt/e -en
tukkuhinta sa grossahaddi, sv grosspris –et, no engrosspris -en
tukkukauppa sa grossagávpi, sv grosshandel -n, partihandel –n, no engrosshandel -en
tukkukauppias sa grossista, grossagávpejaš, sv grossist –en, no grossist -en
tulkinnallinen sa dulkomii guoskevaš, sv tolknings-, tolkningsmässig
tulkinnanvarainen sa mii lea gitta dulkomis, mii addá saji dulkomii, dulkonvuloš, sv som bero på tolkning, so lämnar rum för
tolkning
tulkinta vrt. tulkitseminen sa dulkon, tulkon, sv tolkning –en, no fortolkning -en
tulkintaohje sa dulkonrávva, sv tolkningsnorm -en
tulkintaolettama sa dulkonnavddus, sv tolkningspresumption -en
tulkintaperiaate sa dulkonprinsihppa, sv tolkningsgrundsats -en
tulkintatapa sa dulkonvuohki, sv tolkningssätt -et
tulkita 1. lakia sa dulkot, tulkot, sv tolka, tyda, no tolke, tyde
tulkita 2. kielestä A kielelle B sa dulkot, tulkot, sv tolka, no tolke
tulkitseminen vrt. tulkinta sa dulkon, tulkon, sv tolkning -en
tulkki sa dulka, tulka, sv tolk –en, no tolk -en
tullata sa dullet, tullet, sv förtulla, no fortolle
tullaus sa dullen, sv förtulling -en, tullbehandling -en
tullausarvo sa dullenárvu, sv tullvärde -t
tullausilmoitu sa dullenalmmuhus, sv (en) förtullningsanmälan (=)
tullausperuste sa dullenágga, dullenvuođđu, sv grund för förtulling
tullauspäätös sa dullenmearrádus, sv förtullingsbeslut -et
tulli sa duollu, tuollu, sv tull –en, no toll -en
tullialue sa duolloguovlu, duolloviidodat, sv tullområde -t
tulliasema sa duollostašuvdna, sv tullstation -en
tullietuus sa duolloovdu, sv tullförmån -en
tullihalllinto sa duollohálddahus, sv tullförvalting -en
Tullihallitus sa Duolloráđđehus (Fin), sv Tullstyrelsen (Fin)
tullihuutokauppa sa duolločuorvvasgávpi, duollobidjet, sv tullauktion –en, no tollauksjon -en
tullikamari sa duollokámmár, sv tullkam/mare –maren, no tollkam/mer -merret
tullilaitos sa duollolágádus, duolloásahus, sv tullväsen –det, no tollvesen –et
tullimaksu sa duollomáksu, sv tullavgift -en, tullsats -en
tullimies sa duollár, tuollár, sv tullman –nen, no toller -en
tullinalainen sa duolluvuloš, sv tullbelagd, belagd mde tull, tullpliktig
tullinalaisuus sa duollovulošvuohta, sv att varan är tullpliktig
tullinalennus sa duollovuolideapmi, sv tullsänkning -en, tullnedsättning -en
tullineuvos sa duolloráđđi, sv tullråd -et
tullinkanto sa duollobearran (?), sv tuluppbörd -en
tullinkorotus sa duollobajádus, sv tullförhöjning -en
tullinoikaisu sa duollonjulgen, duollovuigen, sv tullrättelse -n
tullinoikaisuvaatimus sa duollonjulgengáibádus, duollovuigengáibádus, sv tullrättelsekrav -et
tullirikos sa duollurihkkus, sv tullbrott –et, no tollforbrytels/e -en
tullipiiri sa duollubire, -biire, tuollu-, sv tulldistrikt -et
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tulliraja sa duollorádji, tuollorádji, sv tullgräns -en
tullirajavyöhyke sa duollorádjeavádat, sv tullgränsbälte -t
tullirikkomus sa duollorihkkumuš, tuollurihkkumuš, sv tullförseelse -n
tullirikos sa duollorihkus, tuollorihkus, sv tullbrott -et
tulliselvitys sa duolločilgehus, tuolločilgehus, sv tulldeklaration –en, no tolldeklarasjon -en
tullisinetti sa duolloseaila, sv tullsigill -et
tullisopimus sa duollosoahpamuš, duollošiehtadus, tuollo-, sv tullkonvention -en, tullavtal -et
tullitariffi sa duollotariffa, sv tulltariff -en
tullitarkastaja sa duollodárkkisteaddji, sv tullinspektör -en
tullitarkastus sa duollodárkkástus, duollodárkkisteapmi, sv tullinspektion -en
tullitoimenpide sa duollodoaibmabidju, duollodoaibma, sv tullåtgärd -en
tullitoimipaikka sa duollodoaibmabáiki, sv tullanstalt –en, no tollbu -a
tulliton, tullivapaa sa duolloheapme, duollofriddja, sv tullfri, no tollfri
tullitta sa duollu haga, sv tullfritt
tullittomuus sa duollohisvuohta, sv tullfrihet -en
tullivalvonta sa duollobearráigeahčču, sv tullövervakning -en
tullivapaus sa duollohisvuohta, duollofriddjavuohta, sv tullfrihet –en, no tollfrihet -en
tullivarasto sa duollovuorká, sv tullag/er -ret, tullnederlag –et, no frilag/er -eret
tulliviranomainen sa duolloeiseváldi, sv tullmyndighet -en
tullivirkamies sa duollár, tuollár, sv tulltjänsteman –nen, no tollbetjent -en, toller -en
tulliylitarkastaja sa duolloallagohcci, sv tullövreinspektör -en
tulo sa (sisa)boahtu, sv inkomst –en, no inntekt -a/-en
tulo- ja menoarvio sa (sisa)boahto- ja (olggos)golloárvvoštallan, bušeahtta, sv inkomst- och utgiftsstat -en, budget –en,
no budsjett -et
tulo- ja menoarvioehdotus, tulo- ja menoarvioesitys sa bušeahttaevttohus, sv budgetförslag -et,
budgetproposition –en
tulo- ja varallisuusvero sa (sisa)boahto- ja opmodatvearru, sv inkomst- och förmögenhetsskatt
tulolaji vrt. tulolähde sa (sisa)boahtošládja, sv inkomstslag -et, inkomstart -en
tulolähde vrt. tulolaji sa (sisa)boahtogáldu, sv förvärvskäll/a –an, no inntektskild/e -en
tulonhankkimiskulu sa (sisa)boađuskáhppongollu, sv utgift för inkomstens förvärvande
tulonhankkimismeno sa (sisa)boađuskáhppongollu, sv utgift för inkomstens förvärvande
tulonhankkimiskustannus sa (sisa)boađuskáhppongollu, sv kostnad för inkomstens förvärvande
tulonhankkimisvähennys sa (sisa)boađuskáhppongeahpádus, geahpádus (sisa)boađu skáhppoma vuođul (?),
sv avdrag för inkomstens förvärvande
tulonmenetys sa (sisa)boađumassin, sv inkomstbortfall -et
tulonsiirto sa (sisa)boađusirdin, sv inkomstöverföring -en, inkomstöverflyttning -en
tulontasaus sa (sisa)boađudássen, sv inkomstutjämning -en
tulo-osuus sa (sisa)boađuid oassi, sv inkomstandel -en
tulopuoli sa (sisa)boahtobealli, (sisa)boađuid bealli, sv inkomstsida -n
tuloraja sa (sisa)boahtorádji, sv inkomstgräns -en
tulos sa boađus, sv resultat –et, no resultat -et
tuloslaskelma vrt. tase, tilinpäätös sa boađusrehkenastin, sv resultaträkning -en, resultatkalkyl -en, resultatredovisning -en
tulosvastuu sa boađusvástu, boađusvástolašvuohta, sv resultatansvar -et
tulouttaa verotuksessa sa merket boahtun (vearuhusas) árvvulassevearu, mii geahpeduvvo, sv uppbära, uppdebitera, beakta
som intäkt
tuloutus sa árvvulassevearu, mii geahpeduvvo, boahtun merken, sv uppbärning, uppdebitering
tulovero sa (sisa)boahtovearru, sv inkomstskatt –en, no inntektsskatt -en
tuloveroasetus sa (sisa)boahtovearroláhkaásahus (Fin), sv inkomstskatteförordning -en (Fin)
tuloverolaki sa (sisa)boahtovearroláhka, sv inkomsstskattelag –en, no inntektskattelov -en
tuloveroprosentti sa (sisa)boahtovearroproseanta, sv inkomstskatteprocent -en, inkomstskattesats –en,
no inntektskatteprosent -en
tuloverotus sa (sisa)boahtovearuhus, (sisa)boađuid vearuhus, sv inkomstbeskattning -en
tulvavahinkokorvaus sa dulvevahátbuhtadus, dulvevahágiid buhtadus, sv ersättning för översvämningsskador
tunnus sa dovddaldat, sv känneteck/en –net, no kjennetegn -et
tunnusmerkistö sa dovdomearkkat, rekvisihta (?), sv rekvisit -et
tunnustaa 1. vrt. myöntää sa dovddastit, sv bekänna, erkänna, no tilstå
tunnustaa isyys sa dovddastit áhččivuođa, sv erkänna faderskap
tunnustus sa dovddasteapmi, dovddastus, sv bekännelse –n, no tilståels/e -en
tunnustuspalkinto sa gudnebálkkašupmi, sv hederspris -et
tuntipalkka sa diibmobálká, sv timlön –en, no timelønn -en
tuomari vrt. alioikeustuomari, hallintotuomari, herastuomari, kiinteistötuomari, käräjätuomari, maallikkotuomari,
maaoikeustuomari, päätuomari, rangaistusmääräystuomari, sotatuomari, tutkintatuomari, vakuutustuomari, varatuomari,
vesioikeustuomari, vesiylioikeustuomari, virkatuomari sa duopmár, sv domare -n, domhavande –n, no dommer -en
tuomarikunta sa duopmárgoddi, sv domarkår –en, no dommerstand -en
tuomarinjäävi sa duopmára easttalašvuohta, sv jäv -et (mot domare), domarjäv -et
tuomarinohjeet sa duopmárarávvagat, sv domareregler (pl), no domareregler (en samling rettsgrunnsetninger, som
tilskrives Olaus Petri)
tuomarintoimi sa duopmárdoaibma, sv domarbefattning -en, domarvärv -et
tuomarinvala sa duopmára vuortnis, sv domared -en
tuomarinvakuutus sa duopmára nannehus, sv (en) domarförsäkran (=)
tuomarinvirka sa duopmára virgi, duopmárvirgi, duomirvirgi, sv domarämbete -t
tuomio sa duopmu, sv dom -en, domslut –et, no dom -men
tuomioistuin sa duopmostuollu, sv domstol –en, no domstol -en
tuomioistuinharjoittelu ks. auskultointi sa duopmostuollohárjehallan, auskulteren, sv domstolspraktisering -en (Fin),
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praktisering vid domstol, auskultering -en (Fin), tingsmeritering -en (Sve)
tuomioistuinkäsittely sa duopmostuollogieđahallan, duopmostuollomeannudeapmi, sv domstolsbehandling -en
tuomioistuinkäytäntö sa duopmostuollogeavat, sv domstolspraxis
tuomioistuinmenettely sa duopmostuollomeannudeapmi, sv domstolsförfarande -t
tuomiokapituli sa duopmokapihttal, sv domkapit/el –let, no domkapittel
tuomiokunta sa duopmogoddi, sv domsag/a –an, no sorenskriveri -et
tuomiolauselma sa duopmocealkkus (?), sv domslut -et, decision -en
tuomionpurku, restituutio ks. lainvoima sa duomuburgin, sv återbryting, återbrytande av dom (Fin), resning -en (Sve), no
fornyet behandling, gjenopptagelse av en sak
tuomionvoipa sa duopmoválddálaš, sv domför, no beslutningsdyktig (om domstol)
tuomioperuste sa duomu ágga,sv domskäl -et
tuomiopiiri sa duopmobire, sv domkrets –en, no (del av) jurisdiksjon
tuomiovalta vrt. lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta sa duopmováldi, sv jurisdiktion, dömande makt, domaremakt -en,
lagskipande makt, domsrätt –en, no dømmende makt, domsmakt -a/-en
tuomiovirhe sa duopmofeaila, gearregastinfeaila, riektegeavvanfeaila, sv domvilla -n (grovt rättegångsfel),
no rettergangsfeil -en
tuomiovirhekantelu ks. lainvoima sa duopmofeailaguoddalus, gearregastinfeailaguoddalus, sv klagan på grund av domvilla,
klagan över domvilla
tuomita sa dubmet, sv döma,no dømme
tuomitsematta jättäminen vrt. syyttämättä jättäminen sa dubmetkeahttá guođđin, sv domseftergift -en, påföljdseftergift –
en, no ettergivelse av straff
tuotantokustannus sa buvttadangollu, sv produktionskostnad -en
tuoteturvallisuus sa buvttadorvvolašvuohta, sv produktsäkerhet –en, no produktsikkerhet -en
tuoteturvallisuusrikos sa buvttadorvvolašvuođarihkus, sv produktsäkerhetsförseelse -n
tuotevastuu sa buvttavástu, buvttaovttasvástádus, sv produktansvar -et
tuottamuksellinen sa dagahemiin dahkkon, sv förvållad, anstiftad, kulpös, (en gärning) begången av oaktsamhet,
no uaktsom
tuottamus, culpa sa dagaheapmi, sv vållande -t, skuld -en, uaktsamhet -en, culpa, no uaktsomhet -en
tuottamusaste sa dagahandássi, sv skuldgrad -en
tuottamusvastuu vrt. ankara vastuu sa ovddasvástádus dagaheami vuođul, vástu dagaheami vuođul, sv ansvar på grund av
vållande, culpaansvar -et
tuotto sa vuoitu, gánnáheapmi, gánniheapmi, buvttaheapmi, buvttus, sv intäkt -en, avkastning –en, no avkastning -en
tuottojäämä sa buvttusbáza, sv verksamhetens överskott
tuottoperuste sa buvttusvuođđu, buvttadusvuođđu, sv intäktsgrund -en
tupakkavero sa duhpatvearru, sv tobaksaccis -en
turvaamistoimenpide, turvaamistoimi sa dorvvastandoaibma, sv säkerhetsåtgärd -en, säkringsåtgärd -en
turvakoti vrt. turvapaikka sa dorvoruoktu, sv skyddshem –et, no heim -en, asyl -et
turvasäilö sa dorvorádju, dorvovuorká, sv skyddsförvar -et
turvallisuusneuvosto, YK sa dorvvolašvuođaráđđi, ON, sv säkerhetsrådet, FN, no sikkerhetsrådet
turvapaikanhakija sa dorvobáikki ohcci, dorvobáikeohcci, sv asylsökande –n, no asylsøker -en
turvapaikka vrt. muukalaispassi, pakolaiskiintiö, oleskelulupa, työlupa sa dorvobáiki, asyyla, sv tillflyktsort -en, asyl –en,
no asyl -et
turvapaikkahakemus sa dorvobáikeohcamus, asyylaohcamus, sv (en) asylansökan (=)
turvapaikkaoikeus sa dorvobáikevuoigatvuohta, sv asylrätt –en, no asylrett -en
turvata sa dorvvastit, sv trygga, no trygge, verne, sikre
tutkia sa dutkat, sv rannsaka, undersöka, no granske, undersøke
tutkijalautakunta sa dutkilávdegoddi, sv prövningsnämnd -en
tutkimisvelvollisuus sa dutkangeatnegasvuohta, sv undersökningsplikt -en, prövningsplikt -en
tutkinnanjohtaja vrt. esitutkinta sa dutkkadanhoavda, sv undersökningsledare -n
tutkinta sa dutkan, dutkkadeapmi, sv utredning -en, undersökning -en
tutkintamenetelmä (vrt. käsittelymenelmä) sa dutkkadanprinsihppa, dutkkadanmetoda, -vuohki, sv inkvisitorisk metod
tutkintapöytäkirja sa dutkkadanbeavdegirji (?), sv undersökningsprotokoll -et, rannsakningsprotokoll -et
tutkintatuomari vrt. alioikeustuomari, hallintotuomari, herastuomari, kiinteistötuomari, käräjätuomari, maallikkotuomari,
maaoikeustuomari, päätuomari, rangaistusmääräystuomari, sotatuomari, tuomari, vakuutustuomari, varatuomari,
vesioikeustuomari, vesiylioikeustuomari, virkatuomari sa dutkkadanduopmár, sv undersökningsdomare –n, no forhørsdommer
-en
tutkintavankeus sa dutkkadanfáŋgavuohta, dutkkadangiddagas, háldogiddagas, háldofáŋgavuohta, rájosfáŋgavuohta,
rájosgiddagas, sv rannsakningsfängelse -t (Fin), rannsakningshäkte -t (Sve), häkte -t (Sve), no varetekt -a/-en,
varetektsfengsling, varetektsarrest
tutkintavanki vrt. tutkintavankeus sa dutkkadanfáŋga, háldofáŋga, rájosfáŋga, sv rannsakningsfång/e -en (Fin), häktad
(Sve)
tutkintavankila sa dutkkadanfáŋgal, dutkkadangiddagas, rájosgiddagas, rájosfáŋgal, háldogiddagas, háldofáŋgal,
sv rannsakningshäkte -t, rannsakningsfängelse -t
tutkinto sa dutkkus, eksámen, sv exam/en -ina (-en), no eksamen -en
tutkintolautakunta sa dutkkuslávdegoddi, eksámenlávdegoddi, sv examensnämnd -en
tytäryhtiö vrt. emoyhtiö, konserni, sisaryhtiö sa nieidafitnodatsearvi, sv dotterbolag –et, no datterselskap -et
tyyppipakko sa tiipabággu, sv typtvång -en
tyytymättömyydenilmoitus ks. muutoksenhakuohjeet, määräpäivä, valituskirjelmä, valitusosoitus sa duhtameahttunvuođa
almmuheapmi, sv (en) missnöjesanmälan (=)
työaika sa bargoáigi, sv arbetstid –en, no arbeidstid -en
työaikalaki sa bargoáigeláhka, sv arbetstidslag –en, no arbeidstidslov -en
työaikasuojelurikos sa bargoáigerihkus, sv arbetstidsbrott -et
työansio sa bargodienas, sv arbetsförtjänst -en
työehto sa bargoeaktu, sv arbetsvillkor -et
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työehtosopimus sa bargoeaktošiehtadus, sv kollektivavtal –et, no kollektivavtal/e -en, tariffavtal/e -en
työehtosopimuslaki sa bargoeakto(soahpamuš)láhka (Fin), sv avtalslag -en (Fin)
työehtosopimusneuvottelut sa bargoeakto(soahpamuš)ráđđádallamat, sv avtalsrörelse -n, förhandlingar om
kollektivavtalet, no tariffforhandlinger
työeläke vrt. ansioeläke sa bargoealáhat (Fin), bargopenšuvdna, sv arbetspension -en (Fin), allmän tilläggspension (Sve),
no (arbeids)pensjon -en
työeläkekassa sa bargoealáhatkássa (Fin), sv arbetspensionkass/a -an (Fin)
työeläkelaki sa bargoealáhatláhka (Fin), sv arbetspensionlag -en (Fin)
työeläkemaksu sa bargoealáhatmáksu, sv arbetspensionavgift -en
työharjoittelu sa bargohárjehallan, sv praktisk arbetslivsorientering, no arbeidspraksis -en, praksis -en
työjärjestys sa bargoortnet, sv arbetsordning –en, no reglement -et, forretningsorden
työkokemus sa bargodovddiidus, bargohárjeneapmi, bargohárjánupmi, sv arbets(livs)erfarenhet –en,
no arbeidstilvenning -a/-en
työkunta vrt. henkilökunta sa bargogoddi, sv arbetslag –et, no arbeidslag -et
työkyky sa bargonákca, sv arbetsförmåg/a –an, no arbeidsevne -a/-en
työkykyinen sa bargonávccalaš, geas leat bargonávccat, sv arbetsför, no arbeidsfør, arbeidsdyktig
työkyvyttömyys sa bargonávccahisvuohta, sv arbetsoförmåg/a -an, arbetsoförmögenhet -en, invaliditet –en,
no arbeiduførhet -en
työkyvyttömyysaika sa bargonávccahisvuođaáigi, sv tiden för nedsatt arbetsförmåga
työkyvyttömyyseläke sa bargonávccahisvuođaealáhat, sv invalidpension -en (Fin), förtidspension -en (Sve)
työkyvytön sa bargonávccaheapme, sv arbetsoförmögen, no arbeidsudyktig
työlainsäädäntö sa bargoláhkaaddin, bargoláhkamearrádusat (pl), bargoláhkaásaheapmi, sv arbetslagstiftning -en
työllistämistuki sa barggahusdoarjja, bargguaddindoarjja (?), sv sysselsättnigsstöd -et
työllistämisvelvollisuus sa barggahusgeatnegasvuohta, bargguaddingeatnegasvuohta (Sammallahti: työllistäminen
= barggu addin), sv sysselsättningsskyldighet -en
työllistämisvelvollinen sa barggahusgeatnegas, bargguaddingeatnegas, sv sysselsättningsskyldig
työllisyysmääräraha sa barggolašvuođamearreruhta, sv arbetslöshetsanslag -et, sysselsättningsmedel
työlupa vrt. muukalaispassi, turvapaikka sa bargolohpi, sv arbetstillstånd –et, no arbeidstillatels/e -en
työmarkkinajärjestö sa bargomárkanorganisašuvdna, sv arbetsmarknadsorganisation -en
työmatkakustannus sa bargomátkegollu, sv resekonstnad -en, kostnad för arbetsresa
työnantaja sa bargoaddi, bargoalmmuheaddji, barggaheaddji, sv arbetsgivare –n, no arbeidsgiver –en
työneuvosto sa bargoráđđi (Fin), sv arbetsråd -et (Fin)
työnjohtaja sa bargohoavda, sv arbetsledare –n, no arbeidsleder -en
työnjohdollinen sa bargojođiheapmái guoski, sv till arbetsledningen hörande
työnseisaus sa bargoheaitta, sv arbetsinställelse –en, no arbeidsnedleggels/e -en
työntekijä sa bargi, bargoálmmái, bargoolmmái, sv arbetstagare -n, anställd, no ansatt, arbeider – en
työntekijäjärjestö sa bargiidorganisašuvdna, sv arbetstagarorganisation -en
työnvälitys sa barggugaskkusteapmi, sv arbetsförmedling –en, no arbeidsformidling -a/-en, arbeidsanvisning -en
työnvälityslaki sa barggugaskkustanláhka (Fin), sv lagen om arbetsförmedling (Fin)
työoikeudellinen sa bargovuoigatvuođalaš, sv arbetsrättslig, no arbeidsrettslig
työoikeus 1. sa bargovuoigatvuohta, sv arbetsrätt –en, no arbeidsrett -en
työoikeus 2.... ks. työtuomioistuin
työolosuhde sa bargodilli, sv arbetsförhållande –t, no arbeidsforhold -et
työrauhavelvollisuus sa bargoráfigeatnegasvuohta, sv arbetsfredsplikt -en
työriita sa bargoriidu, sv arbetstvist -en, arbetskonflikt -en
työryhmä sa bargojoavku, sv arbetsgrupp -en
työsiirtola vrt. virkasuhteinen sa bargokoloniija (Fin), sv arbetskoloni -n (Fin)
työsopimus sa bargosoahpamuš, bargošiehtadus, sv arbetsavtal -et (Fin), anställningsavtal -et (Sve), no arbeidsavtal/e -en,
ansettelseavtal/e -en
työsopimussuhteinen vrt. virkasuhteinen sa bargosoahpamušvuđot, bargošiehtadusvuđot, sv i arbetsavtalsförhållande
työsuhde vrt. virkasuhde sa bargogaskavuohta, sv anställningsförhållande -t, anställning –en, no ansettels/e -en, tilsetting
-en
työsuhdeasunto sa bargoaddivisti, sv tjänstebostad -en, företagsbostad -en, arbetsbostad -en, bostad som
ansluter seg till arbetsförhållande
työsuhdekeksintö sa bargoaddihutkkus, sv uppfinning i arbetsförhållande, uppfinning av anstäld, uppfinning av arbetstagare
työsuhdelaina sa bargogaskavuođaloatna (?), bargoaddiloatna, sv anställningslån -et
työsulku sa bargocakkus, lockout, sv lockout -en, arbetsavspärrning –en, no lockout
työsuojelu sa bargiidsuodjalus, sv arbetarskydd –et, no arbeidervern -et
työsuojeluhallitus sa bargiidsuodjalanráđđehus, sv arbetarskyddsstyrelsen
työsuojelulaki sa bargiidsuodjalanláhka, sv lag om tillsynen över arbetarskyddet, no arbeidsvernlov -en,
arbeidsmiljølov -en (Nor)
työsuojelupiiri sa bargiidsuodjalanbiire, bargiidsuodjalanbiras, sv arbetarskyddsdistrikt -et
työsuojelupäällikkö sa bargiidsuodjalanhoavda, sv arbetarskyddschef -en (Fin), skyddschef -en (Sve)
työsuojelurahasto sa bargiidsuodjalanruhtarájus, sv arbetarskyddsfond -en
työsuojelutarkastaja sa bargiidsuodjalandárkkisteaddji, sv arbetarskyddsinspektör -en
työsuojelutarkastus sa bargiidsuodjalandárkkástus, bargiidsuodjalandárkkisteapmi, sv arbetsskyddsinspektion -en
työsuojelutoimikunta sa bargiidsuodjalandoaibmagoddi, sv arbetarskyddsdelegationen
työsuojelutoimisto sa bargiidsuodjalandoaimmahat, sv arbetarskyddsbyrå -n
työsuojeluvaltuutettu sa bargiidsuodjalansáttaolmmoš, sv arbetarskyddsfullmäktig (Fin), skyddsombud -et (Sve),
no verneombud -et
työsuojeluviranomainen sa bargiidsuodjalaneiseváldi, sv arbetarskyddsmyndighet -en
työsääntö sa bargonjuolggadus, sv arbetsreglemente –t, no arbeidsinstruks -en, arbeidsreglement –et
työtaistelutoimi, työtaistelutoimenpide vrt. lakko, työsulku sa bargodáistalandoaibma, sv stridsåtgärd i arbetstvist
työtapaturma sa bargobárti, bargodáhpedorbmi, sv olycksfall i arbetet, driftsolycka –n, no arbeidsulykk/e -e/-en
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työtapaturmavakuutus vrt. tapaturmavakuutus sa bargobárteoadju, bargi dáhpedorbmeoadju, sv arbetares
olyckfallsförsäkring -en
työterveyslaki sa bargodearvvasvuođaláhka, sv lag om företagshälsovård, no arbeidshygienelov -en
työterveyshuoltomaksu sa bargodearvvašvuođadikšunmáksu (Fin), sv företagshälsovårdsavgift -en (Fin)
työtodistus sa bargoduođaštus, sv arbetsbetyg -et, arbetsintyg –et, no attest -en, arbeidsattest -en
työttömyysaika sa bargguhisvuođaáigi, sv arbetslöshetstid –en, no arbeidsløshetstid -en
työttömyysavustus sa bargguhisvuođadoarjja, bargguhisvuođaveahkki, sv arbetslöshetsunderstöd -et, arbetslöshetsbidrag -et
työttömyyseläke sa bargguhisvuođaealáhat (Fin), sv arbetslöshetspension -en (Fin)
työttömyyskassa sa barggohisvuođakássa, sv arbetslöshetskass/a –an, no arbeidsløshetskass/e -a/-en
työttömyyskorvaus sa bargguhisvuođabuhtadus, bargguhisvuođamáksu, sv arbetslöshetsersättning –en, no
arbeidsløshetstrygd -a/-en, dagspenger (pl)
työttömyyspäiväraha sa bargguhisvuođabeaiveruhta, sv arbetslöshetsdagpenning -en (Fin), kontant
arbetsmarknadsstöd (Sve)
työttömyysturva sa barggohisvuođadorvu, sv utkomstskydd för arbetslösa (Fin), ersättning vid arbetslöshet,
arbetslöshetsersättning -en (Sve)
työttömyysturvalaki sa barggohisvuođadorvoláhka (Fin), sv lag om utkomstskydd för arbetslösa (Fin)
työttömyysvakuutus sa barggohisvuođaoadju, sv arbetslöshetsförsäkring –en, no arbeidsløysetrygd -a/-en,
arbeidsløshetstrygd -a/-en
työttömyysvakuutusmaksu sa barggohisvuođaoadjomáksu, sv arbetslöshetsförsäkringspremie -n
työtulo sa bargo(sisa)boahtu, sv arbetsinkomst –en, no arbeidsinntekt -a/-en
työtuomioistuin sa bargoduopmostuollu, bargoriekti, sv arbetsdomstol –en, no arbeidsrett -en
työturvallisuus sa bargodorvvolašvuohta, sv skydd i arbete, arbetarskydd -et, arbetstrygghet -en
työturvallisuuslaki (Fin) sa bargodorvvolašvuođaláhka (Fin), sv lag om skydd i arbete (Fin)
työturvallisuusrikos sa bargodorvvolašvuođarihkus, sv arbetarskyddsbrott -et
työvaliokunta sa bargolávdegoddi, sv arbetsutskott –et, no arbeidsutvalg -et
työvoimaministeriö (Fin) sa bargofápmoministeriija (Fin), sv arbetskraftministeri/um -et (Fin)
työvoimapiiri sa bargofápmobiire, bargofápmobiras, sv arbetskraftsdistrikt -et (Fin), länsarbetsnämnd –en (Sve),
no fylkesarbeidskontor -et (Nor)
työvoimatoimisto sa bargofápmodoaimmahat, sv arbetskraftsbyrå –n, no arbeidsmarkedsetat -en (Nor)
työvoimaviranomainen sa bargoeiseváldi, sv arbetskraftsmyndighet -en
työväline sa bargobierggas, sv arbetsredskap -et, verktyg -et
työvälinekorvaus sa bargobierggasbuhtadus
tärkeysjärjestys sa dehálašvuođaortnet, sv angelägenhetsordning -en, angelägenhetsgrad -en, prioriteringsordning -en
täten sa dakko bokte, sv sålunda
täydennysjako sa dievasmahttinjuohku, sv fyllnadsskifte -t
täydennysmenettely sa dievasmahttinmeannudeapmi, sv kompletteringsförfarande -t
täydennysperukirja sa dievasmahttinárbegirji, sv tillägg av bouppteckning, rättelse av bouppteckning,
tilläggsbouppteckning -en
täydennysperunkirjoitus sa dievasmahttinárbečáliheapmi, sv tilläggsbouppteckning -en, kompletterande
bouppteckning (Finland)
täydentää sa dievasmahttit, sv komplettera, no komplettere
täysimääräisenä sa olles mearrin, sv i fullt belopp
täysistunto sa dievasčoahkkin, sv plenum –et, no plenum -et
täysistuntoratkaisu sa dievasčoahkkinmearrádus, sv plenibeslut -et, pleniavgörande, no plenarbeslutning -en
täysivaltainen sa dievasválddálaš, sv myndig, suverän, no myndig
täysivaltaisuus sa dievasválddálašvuohta, sv myndighet -en
täysivaltaisuustodistus sa duođaštus dievasválddálašvuođa birra, sv vederhäftighetsintyg -et
täysi ymmärrys (täyttä ymmärrystä vailla) vrt. syyksilukemine, mielenhäiriö, mielentilatutkimus sa dievas ipmárdus
(dievas ipmárdusa haga), sv fullt förstånd (inte vara vid fullt förstånd, sakna fullt förstånd)
täysjäsen sa dievas (miel)lahttu, sv fullvärdig medlem
täysjäsenyys sa dievas (miel)lahttovuohta, sv egenskap av fullvärdig medlem
täytetakaaja sa dievasmahttindáhkideaddji, gii lea addán dievasmahttindáhkádusa, sv löftesman som ingått fyllnadsborgen
täytetakaus sa dievasmahttindáhkáhus, sv (en) fyllnadsborgen (=)
täyttä ymmärrystä vailla sa almmá dievas ipmárdusa haga, sv som saknats förståndets fulla bruk
täyttää virka sa deavdit virggi, sv besätta en tjänst
täytäntöönpaneva sa ollašuhtti, sv exekutiv, verkställande
täytäntöönpano sa ollašuhttin, čađaheapmi, sv exekution -en, verkställighet -en,,no eksekusjon -en, fullbyrdelse
täytäntöönpanoasetus sa ollašuhttinláhkaásahus, sv verkställighetsförordning -en
täytäntöönpanoasiakirja sa ollašuhttináššebábir, sv verksällighetshandling -en, exekutiv urkund
täytäntöönpanokelpoinen sa ollašuhttingelbbolaš, ollašuhttindohkálaš, sv verkställbar
täytäntöönpanokelpoisuus sa ollašuhttingelbbolašvuohta, ollašuhttindohkálašvuohta, sv verkställbarhet
täytäntöönpanomääräys sa ollašuhttinmearrádus, sv förordnande om verkställighet
täytäntöönpanoperuste sa ollašuhttinvuođđu, ollašuhttinágga, sv verkställighetsgrund -en
täytäntöönpanosäännös sa ollašuhttinnjuolggadus, ollašuhttinásahus, ollašuhttinmearrádus,sv exekutivt stadgande
täytäntöönpanovalta sa ollašuhttinváldi, sv exekutiv makt, verkställande makt
täytäntöönpanoviranomainen sa ollašuhttineiseváldi, sv exekutiv myndighet, verkställande myndighet
törkeys sa roavisvuohta, sv grovhet -en
törkeysaste sa roavisvuođadássi, sv svårhetsgrad -en
törkeä vrt. lievä sa roavis, (omd. roavis illasteapmi), sv grov (tex. grovt misshandel)
*U*
uhanalainen laji sa áitatvuloš šládja, áitojuvvon šládja, sv hotad art
uhata sa áitit, uhkidit, sv hota, no true
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uhka sa áitta, uhkádus, sv hot –et, no trussel -en
uhkasakko sa áittasáhkku, sv vite -t
uittosääntö sa golgadannjuolggadus, sv flottningstadg/a -an
ulko(asiain)ministeriö, UM sa olgo(áššiid)ministeriija, olgoriikkaministeriija(Fin), olgoriikkadepartementa (Sve),
sv ministeriet för utrikesärendena (Fin), utrikesdepartement -et, UD (Sve), no utenriksdepartement -et
ulkoasiainvaliokunta sa olgoriikkaáššiid válljogoddi, sv utrikesutskott -et (Fin)
ulkoasiat sa olgoáššit (pl), olgoriikkaáššit (pl), sv utrikesärenden (pl)
ulkoilulaki sa luođusdoaibmaláhka (Fin), olgolihkadanláhka (Fin), sv lag om friluftsliv (Fin)
ulkoiset aluevedet sa olgguldas territoriálačázit, sv yttre territorialvatten
ulkojäsen sa olgo(miel)lahttu, sv associerad medlem, passiv medlem
ulkomaalainen sa olgoriikkalaš, olgoeatnanlaš, sv utlänning –en, no utlending -en
ulkomaalaislaki sa olgoriikkalašláhka, sv utlänngingslag -en
ulkomaalaislauseke sa olgoriikkalašcealkka, -klausula, sv utlänningsklausul -en, utlänningsparagarf -en (Fin)
ulkomaalaistoimisto sa olgoriikkalašdoaimmahat, sv utlänningsbyrå -n (Fin), Invandrarverket, SIV (Sve),
no statens utlendingskontor, innvandrerkontor -et
ulkomaalaisvaltuutettu sa olgoriikkalašáššeolmmoš (Fin), sv utlänningsombudsman -nen (Fin)
ulkomaanpäiväraha sa olgoriikkabeaiveruhta, sv utrikesdagpenning -en
ulkomaantyötulo sa olgoriikkain dinejuvvon bargo(sisa)boahtu, sv utlandsarbetsinkomst -en
ulkonaliikkumiskielto sa olgogieldu, olgogielddus, olgunlihkadangieldu, olgunlihkadangielddus,
sv utegångsförbud –et, no portforbud -et, utegangsforbud -et
ulkoparlamentaarinen sa olgoparlamentáralaš, sv utomparlamentarisk, no utenomparlamentarisk
ulkopoliittinen sa olgoriikkapolitihkalaš, sv utrikespolitisk, no utenrikspolitisk
ulkopolitiikka sa olgoriikkapolitihkka, sv utrikespolitik –en, no utenrikspolitikk -en
ulosmittaus vrt. ulosotto, pakkotäytäntö sa bággobearran, sv utmätning –en, no utlegg -et, utpanting
ulosmittauskelpoinen sa bággobearrandohkálaš, bággobearrangelbbolaš, sv utmätningsbar
ulosmittausvalitus vrt. ulosottovalitus, verovalitus sa bággobearranváidda, sv besvär över utmätning
ulosotonhaltija sa bággobearranhálddašeaddji, sv överexekutör -en
ulosotto vrt. pakkotäytäntö sa bággočađaheapmi, sv utsökning -en, exekution –en, no utlegg -et, utpanting
ulosottoapulainen sa bággobearranveahkki, sv exekutionsbiträde -t
ulosottokelpoinen sa bággočađahandohkálaš, bággočađahangelbbolaš, sv utmätningsbar, utsökbar, verkställbar
ulosottolaki sa bággočađahanláhka (Fin), sv utsökningslag -en (Fin)
ulosottomaksu sa bággočađahanmáksu, sv utsökningsavgift -en
ulosottomenettely sa bággočađahanmeannudeapmi, sv utsökningsförfarande -t
ulosottomies sa bággobearranolmmái, sv utmätningsman -nen (Fin), kronofogd/e -en (Sve), no namnsmann -en
ulosottoperuste sa bággobearranágga, bággobearrama ágga, bággočađahanágga, -vuođđu, sv grund för utmätning,
grund för utsökning
ulosottoselvitys sa bággočađahančilgehus, sv utsökningsutredning -en
ulosottotoimi sa bággočađahandoaibma, bággočađahanlágádus, bággočađahanásahus, sv utsökningsväsende -t,
exekutionsväsende -t
ulosottovalitus vrt. verovalitus, ulosmittausvalitus sa bággočađahanváidda, bággočađaheamis dahkkon váidda, sv
utsökningsbesvär -et
ulosottovelkoja sa bággobearranvelgoheaddji, bággobearranvealgu, sv utmätningsborgenär -en
ulosottoviranomainen sa bággočađahaneiseváldi, sv utsökningsmyndighet -en, exekutiv myndighet,
no namnsmyndighet -en
ulosottovirasto sa bággočađahandoaimmahat, sv utsökningsbyrå -n
urakka sa agoarda, sv ackord –et, no akkord -et
urakkapalkka sa agoardabálká, sv ackordslön –en, no akkordlønn -en
urakkasopimus sa agoardasoahpamuš, agoardašiehtadus, sv entrepenadavtal -et, ackordsavtal -et
urakkatarjous sa agoardafálaldat, sv entreprenadanbud -et
urakkatarjouskehotus sa agoardafálaladatávžžuhus, sv uppfordran att avge entreprenadanbud, utbjudande på entreprenad
urakkatyö sa agoardabargu, sv ackordsarbete –t, no akkordarbeid -et
urakoitsija sa agoardaváldi, agoardabargi, sv entreprenör -en, ackordsarbetare –n, no entreprenør –en
uskonnonvapaus sa oskkoldatfriddjavuohta, sv religionsfrihet -en, trosfrihet –en, no religionsfrihet -en
uskonrauha sa oskoráfi, sv trosfrid -en
uskottu mies (*) vrt. edunvalvoja sa oskojuvvon olmmái, sv god man, godeman –nen, no lagverg/e -en, setteverg/e -en
uudelleenvalinta sa ođđasisválljen, sv omval –et, no gjenvalg -et
uudisrakennus sa ođđa huksehus, sv nybyggnad -en, nybygge -t
uusintarikos sa ođasmahttinrihkus, sv återfallsbrott -et, iterationsbrott -et
uusjako vrt. lohkominen, halkominen sa ođđajuohku, sv nyskifte -t
uusmerkintä vrt. osakeanti ja rahastoanti sa oasuskapitála bajideapmi mávssu vuostá, ođđaemišuvdna, sv nyemission -en
*V*
vaade sa gáibádus, sv anspråk -et, krav -et
vaali sa válga, válljejupmi, sv val –et, no valg -et
vaaliavustaja sa válgaveahkeheaddji, sv valbiträde -t
vaalihuoneisto sa válgalanjadat, válgalokála, sv vallokal -en
vaalikausi sa válgabadji, sv valperiod –en, no valgperiod/e -en
vaalikelpoinen sa válgadohkálaš, sv valbar ,no valgbar
vaalikelpoisuus sa válgadohkálašvuohta, sv valbarhet –en, no valgbarhet -en
vaalikelpoisuusikä sa válgadohkálašvuođaahki, sv valbarhetsålder –n, no valgbarhetsalder -en
vaalikelvoton sa gii ii leat válgadohkálaš, sv icke valbar
vaalikierros sa válgavuorru, sv valomgång -en
vaalilautakunta sa válgalávdegoddi, sv valnämnd –en, no valgstyr/e -et
vaaliliitto sa válgalihttu, sv valförbund -et, valallians -en
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vaaliluettelo sa válgalogahallan, mantálla, olmmošlohku, jienastanlohku, sv vallängd –en, no manntall -et
vaalioikeus sa válgavuoigatvuohta, sv valrätt -en
vaalioikeutettu sa válgavuoigadahtton, geas lea válgavuoigatvuohta, sv valberättigad
vaalipiiri sa válgabire, sv valkrets –en, no valgkrets -en
vaalipiirijako sa válgabirejuohku, sv valkretsindelning -en
vaalipäivä sa válgabeaivi, sv valdag -en
vaalisalaisuus sa válgačiegusvuohta, sv valhemlighet -en
vaalisääntö sa válganjuolggadus, sv valregel -n, valstadga -n
vaalitapa sa válgavuohki, sv valsätt -et, valsystem -et, valmetod -en
vaalitoimikunta sa válgadoaibmagoddi,sv valbestyrelse -n
vaalitoimitus sa válgadoaimmahus, sv valförrättning -en
vaalitulos sa válgaboađus, sv valresultat -et
vaaliuurna sa válgaurdna, sv valurn/a -an
vaarantaminen sa riskeren, risikeren, vára vuollái bidjan, dorvvuhuhttin, sv riskering -en
vaarantamisvastuu sa ovddasvástádus várálaš doaimmas, dorvvuhuhttinvástu, dorvvuhuhttinvástolašvuohta,
sv ansvar för farlig verksamhet, fareansvar -et
vaaranvastuu sa várratvástu, várratvástolašvuohta, sv ansvar enligt riskfördelning, risk enligt riskfördelning
vaatia sa gáibidit, sv yrka, no kreve
vaatimus sa gáibádus, sv yrkande -t, anspråk -et, krav -et, (en) fordran (=), (en) anfordran (=), fordring –en,
no påstand -en, krav -et
vahingonkorvaus sa vahátruhta, -buhtadus, sv skadestånd -et, skadeersättning –en, no skadeserstatning –en
vahingonkorvauskanne sa áššečuoččáldahttin vahátruđa oažžuma várás, -vahátbuhtadusa oažžuma várás,
sv (en) skadeståndstalan (=)
vahingonkorvausmäärä sa vahátruhtasubmi, vahátbuhtadussubmi, sv skadeståndsbelopp -et
vahingonkorvausvaatimus, vahingonkorvausvaade sa vahátruhtagáibádus, vahátbuhtadusgáibádus,
sv skadeståndsanspråk -et, skadeståndskrav -et, skadeståndsyrkande -t
vahingonkorvausvastuu sa vahátruhtaovddasvástádus, vahátruhtavástu, vahátbuhtadusvástu,
sv skadeståndsansvar -et
vahingonkorvausvelvollinen sa vahátbuhttengeatnegas, gii lea geatnegas máksit vahátruđa, sv skadeståndsskyldig
vahingonkorvausvelvollisuus sa vahátbuhttengeatnegasvuohta, geatnegasvuohta máksit vahátruđa,
sv skadeståndsskyldighet -en
vahingonteko sa bahádahku, vahátdahku, sv skadegörelse -n
vahingontuottamus sa vahátdagaheapmi, sv vållande av skada
vahingonvaara vrt. esinnenvaara, hinnanvaara sa vahátvárra, sv risk -en, skaderisk -en, fara -n
vahingonvaaravastuu sa vahátvárravástu, vahátvárravástolašvuohta, sv risk -en, ansvar enligt riskfördelning
vahinko sa vahát, bárti, sv skad/a –an, no skad/e -en
vahinkoilmoitus sa almmuhus vahága birra, vahátalmmuhus, sv (en) skadeanmälan (=)
vahinkotapahtuma sa vahát, vahátdáhpáhus, sv skadehändelse -n
vahinkovakuutus sa vahátoadju, sv skadeförsäkring -en
vahinkovakuutusyhdistys sa vahátoadjosearvi, sv skadeståndssäkringsförenging -en
vahva väite vrt. heikko väite sa nana čuoččuhus, sv bestående invändning
vahvistaa sa nannet, duođaštit, sv stadfästa, faställa, no bekrefte, befeste, stadfeste
vahvistuskanne vrt. toteamiskanne sa áššečuoččáldahttin nannema várás, sv (en) fastställelsetalan (=), talan om
fastställelse,
no tvangsgrunnlag -et
vahvistustuomio sa nannenduopmu, sv fastställelsedom -en, deklarativ dom
vaihdantakelpoinen sa lonohallandohkálaš, lonohallangelbbolaš, molsundohkálaš, molsungelbbolaš,
sv omsättningsbar, omsättlig
vaihdantakelpoisuus sa lonohallandohkálašvuohta, molsundohkálašvuohta, sv omsättlighet -en
vaihdantakelvoton sa mii ii leat lonohallandohkálaš, mii ii leat molsundohkálaš, sv icke omsättningsbar, oomsättlig
vaihdantasuoja sa lonohallansuodji, lonuhansuodji, sv omsättningsskydd -et
vaihto sa lonuhus, lonuheapmi, lonohallan, no skift (ing)
vaihto-oikeus vrt. käyttöomaisuus, rahoitusomaisuus sa lonuhanvuoigatvuohta, sv utbytesrätt -en
vaihto-omaisuus sa molsašuddiopmodat, gávppašanopmodat, sv omsättningstillgångar (pl), no omsetningsmidler (pl)
vaihtokauppa sa lonuhangávpi, sv byteshandel –n, no byttehandel -en
vaihtokirja sa lonuhangirji, lonuhanreive, sv bytesbrev -et
vaihtoraha sa molssaruhta, sv växelpengar (pl), no vekslepenger (pl)
vaihtosopimus sa lonuhansoahpamuš, lonuhanšiehtadus, sv bytesavtal -et
vaihtotase sa lonuhusbalánsa, sv bytesbalans –en, no handelsbalans/e -en
vaihtovelkakirja sa lonuhanvealgegirji, sv konvertibelt skuldrebrev, no konvertibelt gjeldsbrev
vaikutinerehdys vrt. ilmaisuerehdys sa fáddámeattáhus, fáddáfeaila, sv motivvillfarele -n
vaitiolo-oikeus sa jávovuoigatvuohta, sv vittnes rätt att tiga, exkusationsrätt -en
vaitiolovelvollinen sa jávogeatnegas, sv tystnadspliktig
vaitiolovelvollisuus sa jávogeatnegasvuohta, sv tystnadsplikt -en, förtögenhetsplikt –en, no taushetsplikt -en
vajaavaltainen vrt. oikeustoimikelpoinen sa vádjitválddálaš, sv omyndig,no umyndig
vakaa hallintaoikeus sa bissulis hálddašanvuoigatvuohta, sv ständig besittningsrätt
vakanssi sa vakánsa, sv befattning -en, tjänst –en, no befattning -en, plass -en
vakaumus sa vuođđodoaladumit (pl), sv övertygelse –n, no overbevisning -en
vakiintumaton oikeuskäytäntö sa stáđismeahttun riektegeavat, stáđismeahttun diggegeavat, sv vacklande rättspraxis,
vacklande praxis, icke stadgad rättspraxis, icke stadgad praxis
vakiintunut oikeuskäytäntö sa stáđásnuvvan riektegeavat, stáđásnuvvan diggegeavat, dábálaš riektegeavat, dábálaš
diggegeavat, fásta riektegeavat, fásta diggegeavat, sv hädvunnen rättspraxis, hädvunnen praxis, fast rättspraxis, fast praxis
vakinainen sa fásta, sv ordinarie, no fast
vakinainen jäsen sa fásta (miel)lahttu, sv ständig medlem
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vakinainen kotipaikka sa fásta ruovttubáiki, sv stadig hemvist
vakinainen palvelus sa fásta bálvalus, sv aktiv tjänst
vakinainen tilintarkastaja sa dábálaš ruhtadoallodárkkisteaddji, fásta ruhtadoallodárkkisteaddji, sv ordinarie revisor
vakinainen virka sa fásta virgi, sv ordinarie tjänst
vakiosopimus, vakiomuotoinen sopimus sa standárdasoahpamuš, standárdašiehtadus, sv standardavtal -et
vakuudenanto sa sihkarvuođa addin, sv ställande av säkerhet
vakuudensaaja sa sihkarvuođa oažžu, sv mottagare av säkerhet
vakuudeton sa mas ii leat sihkarvuohta, sv utan säkerhet
vakuus sa sihkarvuohta, sihkkarvuohta, sv kaution -en, säkerhet –en, no sikkerhet -en
vakuusluovutus ks. esinevakuutus sa oamastanvuoigatvuođa sirdin oažžumuša sihkarvuohtan (?), sv säkerhetsöverlåtelse –
n, överlåtelse av äganderätt till säkerhet för fordran
vakuusoikeus sa sihkarvuohtavuoigatvuohta, sv säkerhetsrätt -en
vakuusrahasto sa sihkarvuođaruhtarádju, sv säkerhetsfond -en, garantifond -en
vakuustakavarikko vrt. hukkaamiskielto, konfiskaatio sa sihkarvuođaduogušteapmi, sv kvarstad -en
vakuutettu sa oadjuduvvon (olmmoš), sv försäkrad, no forsikret
vakuuttaa 1. vrt. taata sa oadjudit, sv försäkra, no forsikre
vakuuttaa 2. vakuuttaa jotakin asiantilaa tai oikeustointa sa nannet, dáhkidit, sv försäkra, no forsikre
vakuutuksenottaja sa oadjováldi, sv försäkringstagare –n
vakuutuksensaaja sa oadjooažžu, sv försäkringshavare –n, no forsikringstaker -en
vakuutus 1. vrt.ajoneuvovakuutus, alivakuutus, eläinvakuutus, eläkevakuutus, esinevakuutus, henkilövakuutus, henkivakuutus,
hirvivahinkovakuutus, jälleenvakuutus, kaskovakuutus, keskeyttämisvakuutus, kiinteistövakuutus, kotivakuutus,
kuljetusvakuutus, lentovakuutus, liikennevakuutus, lisävakuutus, matkatavaravakuutus, matkavakuutus, merivakuutus,
palovakuutus, potilasvakuutus, rahtivakuutus, ryhmähenkivakuutus, ryhmävakuutus, sairausvakuutus, sosiaalivakuutus,
tapaturmavakuutus, työtapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus, vahinkovakuutus, varkausvakuutus, vastuuvakuutus,
yrittähyysvakuutus sa oadju, sv försäkring –en, no forsikring -en
vakuutus 2. vrt. todistajanvakuutus, totuusvakuutus, tuomarinvakuutus sa nannehus, sv (en) försäkran (=), no forsikring en, forvisning -en
vakuutusarvo sa oadjoárvu, sv försäkringsvärde -t
vakuutusasiamies sa oadjosáttaolmmoš, sv försäkringsombud -et, försäkringsagent -en
vakuutusehto sa oadjoeaktu, sv försäkringsvillkor -et
vakuutusilmoitus sa oadjualmmuhus, sv (en) försäkringsanmälan (=)
vakuutuskassa sa oadjokássa, sv försäkringskassa –n, no trygdekasse
vakuutuskausi sa oadjobadji, sv försäkringsperiod -en
vakuutuskelpoinen sa oadjudandohkálaš, man sáhttá oadjudit, sv försäkringsbar
vakuutuskelvoton sa man ii sáhte oadjudit, sv icke försäkringsbar
vakuutuskirja sa oadjogirji, dáhkádusgirji, sv försäkringsbrev –et, no polis/e -en, forsikringspolis/e -en
vakuutuskorvaus sa oadjobuhtadus, sv försäkringsersättning -en
vakuutuslaitos sa oadjolágádus, oadjoásahus, sv försäkringsanstalt -en
vakuutusmaksu sa oadjomáksu, dáhkádusmáksu, sv försäkringspremie –n, no forsikringspremi/e -en
vakuutusmaksuvero sa oadjomáksovearru, sv skatt på försäkringspremier
vakuutusoikeus sa oadjoriekti, oadjoduopmostuollu, sv försäkringsdomstol –en, no trygderett -en
vakuutuspetos sa oadjobeahtus, oadjobehtolašvuohta, sv försäkringsbedrägeri -et
vakuutussihteeri sa oadjočálli, sv försäkringssekreterare -n
vakuutussopimus sa oadjosoahpamuš, oadjošiehtadus, sv försäkringsavtal -et
vakuutustarkastaja sa oadjodárkkisteaddji, sv försäkringsinspektör
vakuutustarkastus sa oadjodárkkástus, oadjodárkkisteapmi, sv försäkringsinspektion -en
vakuutustodistus sa oadjoduođaštus, sv försäkringsintyg -et
vakuutustuomari vrt. alioikeustuomari, hallintotuomari, herastuomari, kiinteistötuomari, käräjätuomari, maallikkotuomari,
maaoikeustuomari, päätuomari, rangaistusmääräystuomari, sotatuomari, tutkintatuomari, varatuomari, vesioikeustuomari,
vesiylioikeustuomari, virkatuomari sa oadjoduopmár, sv försäkringsdomare -n
vakuutusyhdistys sa oadjosearvi, sv försäkringsförening -en
vakuutusyhdistystarkastus sa oadjosearvedárkkisteapmi, sv försäkringsföreningsinspektionen
vakuutusyhtiö sa oadjofitnodatsearvi, sv försäkringsbolag –et, no forsikringsselskap -et
vala sa vuortnis, válli, sv ed –en, no ed -en
valamiehistö, jury sa lávdeolbmát (pl), vurdnon olbmát (pl), jury, sv jury –n, no jury -en
valamies sa vurdnon olmmái, vurdnon álmmái, sv juryman –nen, no jurymann -en
valantehnyt sa vuordnásadahkan, sv edsvuren, no edsvoren
valantekokelpoisuus sa vállidohkálašvuohta, vuordnundohkálašvuohta, sv edshabilitet -en
valanvannonta sa vuordnun, vuordnása dahkan, sv edgång -en, edsavläggelse -n
valeasiakirja sa fillenáššebábir, sv för skens skull upprättad urkund
valeavioliitto sa fillennáittoslihtu, sv skenäktenskap -et
valekauppa sa fillengávpi, sv skenköp -et
valeluovutus sa fillenluobaheapmi, sv skenöverlåtelse -n
valeoikeustoimi sa fillenvuoiggadoaibma, fillenvuoigatvuođadoaibma, sv skenrättshandling -en
valesaaminen sa fillenoažžumuš, sv (en) skenfordran (=)
valesopimus sa fillensoahpamuš, fillenšiehtadus, sv skenavtal -et
valesuoritus sa fillenprestašuvdna, sv skenbetalning -en, simulerad betalning
valetestamentti sa fillentestamenta, sv uderstucket testamente
valeyhtiö sa fillenfitnodatsearvi, sv skenbolag -et
valiokunnan mietintö sa válljogotti smiehttamuš, sv utskottsbetänkande -t
valiokunta sa válljogoddi, sv utskott –et, no komite -en
valitsijamies sa válljenolmmái, sv elektor -n
valitsijamiesvaalit sa válljenolbmá válga, sv elektorsval -et
valittaa sa váidit, sv överklaga, besvära (sig), no klage, anke, appellere
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valittaja sa váidi, sv klagande –n, no anmelder -en, ankende part
valituksen alainen sa váiddavuloš, váidagavuloš, sv överklagad
valitus vrt. ilmianto, kanne, kantelu, syyte sa váidda, sv (en) klagan (=), överklagande -t, besvär –et, no klag/e -en, ank/e en, ankeklagemål -et, besværing
valitusaika sa váidináigi, váiddaáigi, sv besvärstid –en, no ankefrist -en, klagefrist -en
valitusasia sa váiddaášši, váidinášši, sv besvärsmål –et, no appellsak, klagemål
valitusasiakirja sa váiddaáššebábir, váidináššebábir, sv besvärshandling –en, no akt i en appellsak
valitusaste sa váidinásahus, váidininstansa, sv besvärsinstans –en, no ankeinstans -en, klageinstans -en
valituskelpoinen sa váiddagelbbolaš, váidingelbbolaš, váiddadohkálaš, váidindohkálaš, sv överklagbar
valituskelpoisuus sa váidingelbbolašvuohta, váidindohkálašvuohta, sv överklagbarhet -en
valituskielto sa váidingielddus, sv besvärsförbud -et
valituskirja sa váidinbábir, váidingirji, sv besvärskrift -en, besvärsinlaga -n
valituskirjelmä vrt. määräpäivä, tyytymättömyyden ilmoittaminen, valitusosoitus sa váiddareive, váidinreive, váiddačálus,
váidincálus, sv besvärsskrift –en, no ankeerklæring -en
valituslautakunta sa váiddalávdegoddi, váidinlávdegoddi, sv besvärsnämnd -en
valituslupa vrt. ennakkopäätösperuste, valituslupahakemus, muutoksenhakulupa sa váidinlohpi, sv besvärstillstånd -et
valituslupahakemus vrt. ennakkopäätösperuste, valituslupa sa váidinlohpeohcamuš, sv (en) besvärstillståndsansökan (=)
valitusmenettely vrt. muutoksenhakumenettely sa váidinmeannudeapmi, sv besvärsförfarande -t
valitusoikeus sa váidinvuoigatvuohta, sv besvärsrätt –en, no klagerett -en, ankerett -en
valitusosoitus vrt. määräpäivä, tyytymättömyyden ilmoittaminen, valituskirjelmä sa váidinčujuhus, sv fullföljdsanvinsning en, besvärsanvisning –en, no rettleing fra anke- eller klageinstans, ankeanvisning -en
valitusperuste vrt. kanteluperuste sa váidinvuođđu, sv besvärsgrund –en, no ankegrunn -en, ankegrunnlag -et
valitusteitse sa váidaga bokte, sv i besvärsväg, no ved appell
valitustuomioistuin sa váidinduopmostuollu, sv appellationsdomstol –en, no appelldomstol -en
valitusviranomainen vrt. kanteluviranomainen sa váidineiseváldi, sv besvärsmyndighet -en
vallanalaisuus sa válddivulošvuohta, sv subordination -en
vallinnanrajoitus, vallintarajoitus sa ráđđenráddjehus, sv begränsad förfoganderätt
vallita (omaisuutta) sa ráđđet (opmodaga), sv råda (över egendom), no råde
vallintatestamentti vrt. hallintatestamentti sa hálddašantestamenta, sv förvaltningstestamente -t
vallintavirhe sa ráđđenfeaila, hálddašanfeaila, sv rådighetsfel -et
valmistaa sa ráhkadit, ávnnastit, sv tillverka (sak), förfärdiga (sak)
valmistelu 1. lakiehdotuksen sa válmmaštallan, láhkaválmmaštallan, sv beredning -en (av lagförslag), lagberedning
valmistelu 2. rikoksen sa válmmaštallan, sv förberedelse -n (till brott), no forberedels/e -en
valmisteluelin sa válmmaštallanorgána, sv beredningsorgan -et
valmistelukomitea sa válmmaštallankomišuvdna, láhkaválmmaštallankomišuvdna, sv beredningskommitte –en
valmisteluteko vrt. jälkiteko sa válmmaštallandahku, sv förberedelsehandling -en
valmistevero sa buvttavearru, sv accis –en, no produktavgift -en
valmisteveroilmoitus sa buvttavearroalmmuhus, sv accisdeklaration -en
valmistusvirhe sa ráhkadanfeaila, sv fabrikationsfel -et
valmius sa gárvvisvuohta, sv beredsskap -en , färdighet -en, förmåga -n, förutsättning -en, kvalikation –en,
no beredskap -en, ferdighet -en
valokuvaoikeus sa čuovgagovvavuoigatvuohta, fotogovvavuoigatvuohta, sv fotografirätt -en
valokuvaoikeusrikkomus sa čuovgagovvavuoigatvuođarihkkumuš, sv fotografirättsförseelse -n
valokuvaoikeusrikos sa čuovgagovvavuoigatvuođarihkus, sv fotografirättsbrott -et
valtakirja sa váldi, fápmudanbábir, váldegirji, sv fullmakt -en
valtakunnallinen sa riikkaviidosaš, váldegottálaš, riikkadási, sv riksomfattande
valtakunnanoikeus vrt. sotaoikeus sa riikkariekti (Fin), sv riksrätt -en (Fin), no riksrett -en
valtakunnanraja sa riikkarádji, sv riksgräns –en, no riksgrens -en
valtakunnansovittelija sa riikkasoabahalli, sv riksförlikningsman –nen, no riksmeklingsmann -en
valtakunnansyyttäjä vrt. kihlakunnansyyttäjä, lääninsyyttäjä, nimismies, oikeuskansleri, piirisyyttäjä, valtionsyyttäjä, yleinen
syyttäjä sa riikkasivahalli, riikkaalaguoddi, riikkaáššáskuhtti, sv riksåklagare –n, no riksadvokat –en
valtaoikeus vrt. sotaoikeus sa váldevuoigatvuohta, sv maktbefogenhet -en, höghetsrättighet -en, prerogativ -et
valtaus 1. kaivostoimintaa varten varatun alueen haltuunotto viranomaisen antaman valtauskirjan nojalla sa roggansadji, sv
inmutning -en (av mineralfyndighet)
valtaus 2. sellaisen esineen, joka ei ole kenenkään omistama, haltuunotto omistama, haltuunotto omistustarkoituksessa, vanhin
omistusoikeuden saantomuoto sa váldin, oamasteapmi, vuolušteapmi, sv ockupation -en (av herrelöst gods)
valtausalue sa roggansadjebiras, roggansadjebiire, -viidodat, sv inmutningsområde -t
valtaushakemus sa roggansadjeohcamuš, sv (en) inmutningsansökan (=)
valtauskirja sa roggansadjegirji, roggansadjeáššebábir, sv mutsed/el -eln
valtausmaksu sa roggansadjemáksu, sv inmutningsavgift -en
valtausoikeus 1. vrt. kaivosoikeus sa roggansadjevuoigatvuohta, sv inmutningsrätt -en
valtausoikeus 2. sa váldinvuoigatvuohta, vuoluštanvuoigatvuohta, sv ockupationsrätt -en
valtio sa stáhta, stáda, sv stat –en, no stat -en
valtioelin sa stáhta orgána, sv statsorgan -et
valtioenemmistöinen osakeyhtiö vrt. valtion liikelaitos sa stáhtaeanádatlaš oasussearvi, sv aktiebolag i vilket staten
innehar aktiemajoriteten, statsägt aktiebolag
valtioidenvälinen sa riikkaidgaskasaš, gaskariikkalaš, sv internationell, no internasjonal -t
valtiokonttori sa stáhtakántuvra, stáhtakontor, sv finansministeriets organisationsavdelning (Fin), statskontor -et (Sve),
no statens rasjonaliseringsdirektorat -et
valtiolaina sa stáhtaloatna, sv statslån -et
valtioliitto sa stáhtalihttu, sv statsförbund -et
valtiolippu sa stáhtaleavga, sv statsflagga -n
valtiollinen sa stáhtalaš, stádalaš, sv statlig, no statlig
valtiollistaa sa nationaliseret, nasjonaliseret, sv förstatliga
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valtiollistaminen sa nationaliseren, nasjonaliseren, sv förstatligande
valtiomuoto sa stáhtahápmi, sv statsskick -et, statsform –en, no statsform -en
valtionapu sa stáhtadoarjja, sv statsunderstöd -et, statsbidrag -et (Sve), no statstilskott -et, statsstøtte -a/-en
valtionarkisto sa stáhta árkarádju, stáhta arkiiva, sv riksarkiv -et, statsarkiv –et, no riksarkiv -et
valtionasiamies vrt. veroasiamies sa stáhta sáttaolmmoš (Fin), stáhtaáššeolmmoš (Fin), sv statsombud -et (Fin)
valtioneuvosto vrt. hallitus sa ráđđehus, stáhtaráđđi, sv statsråd -et, regering -en (statsråd: i Sverige detsamma som
minister, i Finland detsamma som samtliga ministrar; regeringen), no statsråd -et, regjering -a/-en
valtioneuvoston kanslia sa stáhtaráđi kansliija, sv statsrådets kansli (Fin), statsrådsberedning -en (Sve),
no statsministerens kontor
valtionhallinto sa stáhtahálddahus, sv statsförvaltning -en, den statliga förvaltningen, no statsforvaltning -en,
statsadministrasjon -en
valtion kiinteistölaitos sa stáhta giddodatlágádus (Fin), stáhta giddodatásahus (Fin), sv statens fastighetsverk (Fin)
valtionkonttori... ks. valtiokonttori
valtion liikelaitos vrt. valtienemmistöinen osakeyhtiö sa stáhta fitnodatlágádus, stáhta fitnodatásahus, sv statens
affärsinnrättning, statsägd
affärsinnrättning
valtionosuus sa stáhtaossodat, sv statsandel -en, statsanslag -et
valtionsyyttäjä vrt. kihlakunnansyyttäjä, lääninsyyttäjä, nimismies, piirisyyttäjä, valtakunnansyyttäjä, yleinen syyttäjä sa
stáhtasivahalli, stáhtaalaguoddi, stáhtaáššáskuhtti, sv statsåklagare -n
valtiontakaus vrt. valtiontakuu, julkisyhteistötakuu sa stáhtadáhkádus, sv (en) statsborgen (=)
valtiontakuu vrt. valtiontakaus sa stáhtagarantiija, sv statsgaranti -n
Valtiontakuukeskus sa stáhtagarantiijaguovddáš (Fin), sv Statsgaranticentralen (Fin)
valtiontalouden tarkastus sa stáhta ruhtadoallodárkkástus, sv revision av statshushållningen
valtiontalouden tarkastusvirasto sa stáhtaruhtadoalu dárkkistandoaimmahat, sv statens revisionsverk
valtiontilintarkastaja sa stáhta ruhtadoallodárkkisteaddji, stáhtarevisor, sv statsrevisor -en (Fin), riksdagens revisor,
no riksrevisor -en
valtion tulo- ja menoarvio sa stáhta (sisa)boahto- ja (olggos)golloárvvoštallan, stáhta bušeahtta, sv Statsbudget -en
valtion tulo- ja menoarvioesitys sa stáhta (sisa)boahto- ja (olggos)golloárvvoštallanevttohus, -árvalus,
bušeahttaevttohus, bušeahttaárvalus, sv budgetproposition -en
valtionvalvonta sa stáhtabearráigeahčču, sv statstillsyn -et
valtionvarat sa stáhtavárit (pl), sv statsmedel
valtionvero sa stáhtavearru, sv statsskatt -en, statlig skatt, no statsskatt -en
valtionverotus sa stáhtavearuhus, sv statsbeskattning -en
valtionviranomainen sa stáhta eiseváldi, stáhta virgeoapmahaš, sv statsmyndighet -en
valtionyhtiö vrt. valtioenemmistöinen osakeyhtiö, valtion liikelaitos sa stáhta fitnodatsearvi, sv statens bolag
valtio-oikeudellinen sa stáhtavuoigatvuođalaš, sv statsrättslig, no statsrettslig
valtio-oikeus sa stáhtavuoigatvuohta, sv statsrätt –en, no stattsrett -en
valtiopetos sa stáhtabeahtus, stáhtabehtolašvuohta, sv högförräderi –et, no landsførræderi -et
valtiopetosrikos vrt. maapetos, valtiorikos sa stáhtabeahtusrihkus, stáhtabehtolašvuođarihkus, sv högförräderibrott -et
valtiopäiväasiakirjat sa riikkabeai(vve)áššebáhbárat (pl), sv riksdagshandlingar (pl), riksdagstrycket =
samtliga tryckta handlingar, som beskriver riksdagsarbetet varje år
valtiopäiväjärjestys sa riikkabeai(vve)ortnet, sv riksdagsordning -en (grundlag), no forretningsorden for Stortinget
valtiopäiväkäsittely sa riikkabeai(vve)gieđahallan, riikkabeai(vve)meannudeapmi, sv riksdagsförhandling -en
valtiopäivät sa riikkabeaivvit (pl), sv riksdag -en (lagtima riksdag/urtima riksdag), no riksdag -en (tilsvarer Stortinget)
(ordentlig riksdag/overordentlig riksdag)
valtiorikos vrt. maanpetos, valtiopetosrikos sa stáhtarihkus, sv statsförbrytelse -n, högmål -et
valtiosalaisuus sa stáhtasuollemasvuohta, riikkasuollemasvuohta, sv statshemlighet -en
valtioseuraanto sa stáhtačuovvun,sv statssuccession -en
valtiosihteeri sa stáhtačálli, sv statssekreterar/e –en, no statssekretær -en
valtiosopimus sa konvenšuvdna, sv fördrag -et, statsfördrag -et, konvention -en, traktat -en
valtiosääntö sa stáhtanjuolggadus, vuođđoláhka, sv statsförfattning -en, konstitution –en, no konstitusjon -en, grunnlov -en
valtiosääntöoikeudellinen sa stáhtanjuolggadusvuoigatvuođalaš, sv statsförfattningsrättslig
valtiosääntöoikeus sa stáhtanjuolggadusvuoigatvuohta, sv statsförfattningsrätt -en
valtiosääntöuudistus sa stáhtanjuolggadusođastus, sv statsförfattningsreform -en
valtiotiede sa stáhtadieđa, sv statsvetenkap -en
valtiovalta sa stáhtaváldi, sv statsmakt -en
valtiovarainministeri sa finánsaministtar, ruhtaministtar, sv finansminist/er –ern, no finansminist/er -eren
valtiovarainministeriö sa ruhtaministeriija (Fin), finánsaministeriija (Fin), ruhtadepartementa (Sve),
finánsadepartementa (Sve), sv finansministeri/um -et (Fin), finansdepartement -et (Sve), no finansdepartement -et
valtiovarainvaliokunta sa ruhtaválljogoddi, sv finansutskott -et, statsutskott -et
valtuuskunta sa delegašuvdna, sáttagoddi, áirrasgoddi, sv delegation –en, no delegasjon -en
valtuuslaki sa fápmudusláhka, sv fullmaktslag -en
valtuusto sa váljaolbmot (pl), alimus stivra, sv fullmäktige (pl), no styr/e -et
valtuutettu sa áirras, váljaolmmoš, ovddastanvuoigatvuođa ožžon olmmoš, fápmuduvvon olmmoš, váldegirjjálaš,
sv fullmäktigledamot, fullmäktig
valtuuttaa sa fápmudit, sv ge fullmakt, bemyndiga, auktorisera, ackreditera, no bemyndige, gi fullmakt
valtuuttaja sa fápmudeaddji, sv fullmaktsgivare –n, no fullmaktsgiver -en
valtuutus sa fápmudus, sv fullmakt -en, bemyndigande –t, no fullmakt -a/-en
valtuutusasiakirja sa fápmudusáššebábir, sv fullmaktsurkund -en
valuuttakauppa sa valuhtagávpi, sv valutahandel -n
valuuttakurssi sa valuhtagursa, sv valutakurs -en
valuuttakurssitappio sa valuhtagursadáhpa, sv valultakursförlust -en
valuuttalainsäädäntö sa valuhtaláhkaaddin, valuhtaláhkamearrádusat (pl), valuhtaláhkaásaheapmi,
sv valutalagstiftning -en
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valuuttalauseke sa valuhtacealkka, valuhtaklausula, sv valutaklausul -en
valuuttarikkomus sa valuhtarihkkumuš, sv valutabrott -et, valutadelikt -et
valuuttasuhde sa valuhtagaskavuohta, sv valutaförhållande -t
valuuttavaranto sa valuhtavuorká, sv valutareserv –en, no valutareserv/e -en
valvoja sa fákta, bearráigeahčči, gohcci, sv övervakare -n, bevakare –n, no tilsynsfører -en
valvomaton saaminen konkursissa sa gozitkeahtes oažžumuš, sv obevakad fordran
valvonta sa bearráigeahččan, bearráigeahčču, gohcin, goziheapmi, sv övervakning –en, no oppsyn -et,
kontroll -en, overvåking -en
valvontaelin sa bearráigeahččánorgána, bearráigeahččuorgána, gohcinorgána, gozihanorgána, sv övervakningsorgan -et,
kontrollorgan -et
valvontajärjestelmä sa bearráigeahččanvuogádat, bearráigeahččuvuogádat, bearráigeahččansystema,
bearráigeahččusystema, gohcinvuogádat, gozihanvuogádat, sv kontorllsystem -et
valvontakelpoinen sa bearráigeahččangelbbolaš, bearráigeahččandohkálaš, gohcingelbbolaš, gozihangelbbolaš,
sv bevakningsbar
valvontakirjelmä sa bearráigeahččančálus, bearráigeahččučálus, gohcinčálus, gozihančálus, sv bevakningsskrift -en
valvontapäivä sa gohcinbeaivi, gozihanbeaivi, sv inställelsedag -en (i konkurs)
valvontavalta sa bearráigeahččanváldi, gohcinváldi
valvontavelvollisuus sa bearráigeahččangeatnegasvuohta, gohcingeatnegasvuohta, gozihangeatnegasvuohta,
sv uppsiktsplikt -en
valvontaviranomainen sa bearráigeahččaneiseváldi, gohccineiseváldi, gozihaneiseváldi, sv övervakningsmyndighet -en,
kontrollmyndighet -en
vamma sa váddu, sv lyte –t, no skad/e -en (på legeme)
vammantuottamus sa váttu dagaheapmi, váttu buvttiheapmi, sv vållande av kroppsskade eller sjukdom
vangita vrt. pidättää sa fáŋget, sv häkta, fängsla , no fange
vangitseminen vrt. kiinniottaminen, pidättäminen sa fáŋgen, sv häktning -en
vangitsemisaika sa fáŋgenáigi, sv häktningstid -en
vangitsemismääräys vrt. pidätysmääräys sa fáŋgenmearrádus, sv häktningsorder –n, no fengslingskjennels/e -en
vangitsemisperuste sa fáŋgenágga, sv häktningsgrund -en
vangitsemispäätös sa fáŋgenmearrádus, sv häktningsbeslut -et
vangitsemisvaatimus sa fáŋgengáibádus, sv häktningsyrkande -t
vanhempainloma vrt. isyysloma, äitiysloma sa váhnemiidluopmu, sv föräldraledighet –en, no omsorgspermisjon -en
vanhempainraha sa váhnemiidruhta, sv föräldrapenning -en
vanhempainrahaoikeus sa váhnemiidruhtavuoigatvuohta, sv rätt till föräldrarpenning
vanhenpainrahakausi vrt. äitiyspäivärahakausi sa váhnemiidruhtabadji, sv föräldrarpenningsperiod -en
vanhentuminen rikoksen, lain sa boarásmuvvan, boarásnuvvan, sv preskription -en
vanhentumisaika sa boarásmuvvanáigi, boarásnuvvanáigi, sv preskriptionstid -en
vanhentumisväite sa boarásmuvvančuoččuhus, sv preskriptionsinvändning -en
vanhuuseläke sa boarisvuođaealáhat, sv ålderdomspension -en, ålderspension –en, no alderspensjon –en,
alderstrygd -a/-en
vankeinhoito sa fáŋgaiddikšun, sv fångvård -en, kriminalvård –en, no kriminalomsorg -a/-en, fengselsvesen,
fangebehandling -en
vankeinhoitolaitos sa fáŋgaiddikšunlágádus, fáŋgaiddikšunásahus, sv fångvårdsväsen -et, kriminalvårdsanstalt -en,
fångvårdsanstalt –en, no kriminalomsorgsanstalt -en
vankeinhoito-osasto sa fáŋgaiddikšunossodat (Fin), sv avdelnng för fangvård (Fin)
vankeus sa fáŋgavuohta, sv fångenskap –et, no fangenskap -et
vankeusaika sa fáŋgavuođaáigi, sv fängelsetid –en, no fengelsetid -a/-en
vankeusrangaistus sa fáŋgalráŋggáštus, sv fängelsestraff –et, no fengelsestraff -a/-en
vankeustuomio sa giddagasduopmu, fáŋgalduopmu, sv fängelsestraff -et
vanki sa fáŋga, sv fång/e –en, no fang/e -en
vankila sa giddagas, fáŋgal, sv fängels/e -et, häkte –t, no fengs/el -let, arrest -en
vankilajärjestys sa fáŋgalortnet, giddagasortnet, sv fängelseordning -en
vankilaoikeus sa fáŋgalriekti, fáŋgalduopmostuollu, giddagasriekti, giddagasduopmostuollu, sv fängelsedomstol -en
vankimielisairaala sa fáŋgamiellabuohcceviessu, sv sinnessjukhus för fångar
vankipassi sa fáŋgapássa, sv fångpass -et
vannoa sa vuordnut, sv svära, no sverge, avlegge ed
vannomisvelvollinen sa vuordnungeatnegas, sv edspliktig
vannottaa sa vuortnuhit, sv ta ev av någon
vapaaehtoinen sa eaktodáhtolaš, sv frivillig, no frivillig
vapaamuotoinen vrt. määrämuotoinen sa friddjahápmásaš, miellahápmásaš, sv konsensual, formfri, icke formbunden
vapaaosa 1. jäämistön sa friddjaoassi, sv disponibel kvot (av kvarlåtenskapen)
vapaaosa 2. palkan ulosmittauskelpoinen osa, vrt. suojaosuus sa friddjaoassi (?) (dat oassi bálkás man sáhttá bággobearrat),
sv fri kvot (den del av lönen som kan utmätas)
vapaapäivä sa friddjabeaivi, sv fridag –en, no fridag -en
vapaa todistusten harkinta vrt. todistusarvo sa friddja duođaštusaid árvvoštallan, -vihkkehallan, sv fri bevisprövning
vapaudenrajoitus sa friddjavuođaráddjehus, sv frihetsbegränsning -en
vapaudenriisto sa friddjavuođarivven, sv berövande av frihet, frihetsberövande -t
vapaus sa friddjavuohta, sv frihet –en, no frihet -en
vapausrangaistus vrt. häpeänrangaistus, kuolemanrangaistus, sakkorangaistus, vankeusrangaistus sa
friddjavuođaráŋggáštus, sv frihetsstraff –et, no frihetsberøvelse
vapauttava sa friddjadahtti, beasti, sv frikännande, no frikjennelse
vapautus sa friddjavuohta, beastin, sv befrielse -n (från erläggande av avgift), undantag -et
vara- sa várre, sv vice, no vara-, vise-, reservevarainhoito sa váriiddikšun, sv finansförvaltning -en, medelsförvaltning -en
varainhoitovuosi sa bušeahttajahki, váriiddikšunjahki, ruhtageavahanjahki, sv budgetår –et, no budsjettår -et
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varainsiirtovero sa váriidsirdinvearru, sv överlåtelseskatt -en
varainsiirtoverolaki sa váriidsirdinvearroláhka, sv lag om överlåtelseskatt
varajäsen sa várre(miel)lahttu, sv vicemedlem –men, no varamann -en, varamedlem -men
varallisuudenlisäys sa váriid lassáneapmi, opmodaga lassáneapmi, sv förmögenhetstillskott -et
varallisuudensiirto sa váriidsirdin, opmodaga sirdin, sv förmögenhetsöverföring -en
varallisuudenvähennys sa váriid geahppáneapmi, opmodaga geahppáneapmi, sv förmögenhetsminskning -en
varallisuus sa opmodat, várit, dávvirat, sv förmögenhet –en, no formu/e -en
varallisuusarvoinen sa mas lea ruđalaš árvu, sv med förmögenhetsvärde
varallisuusoikeudellinen sa opmodatvuoigatvuođalaš, sv förmögenhetsrättslig
varallisuusoikeus sa opmodatvuoigatvuohta, sv förmögenhetsrätt -en
varallisuustiedot sa dieđut váriid ja opmodaga birra, sv uppgifter om förmögenhet
varallisuusvahinko vrt. esinevahinko, henkilövahinko sa opmodatvahát, sv förmögenhetsskada -n
varallisuusvero vrt. alkoholijuomavero, ajoneuvovero, arpajaisvero, arvonlisävero, autovero, moottoriajoneuvovero,
omaisuusvero, perintövero, polttoainevero, tulo- ja varallisuusvero, tulovero, vakuutusmaksuvero, valmistevero, valtionvero,
varainsiirtovero sa opmodatvearru, sv förmögenhetsskatt -en
varallisuusverolaki sa opmodatvearroláhka, sv förmögenhetsskattelag -en
varamies sa várreolmmoš, várreolmmái, sv suppleant -en, reserv -en
varanotaari, VN vrt. alempi oikeustutkinto, oikeusnotaari sa várrenotára, sv vicenotarie -n
varapresidentti sa várrepresideanta, sv vicepresident –en, no visepresident -en
varapuheenjohtaja sa várreságadoalli, várreovdaolmmoš, nubbi ovdaolmmoš, várresátnejođiheaddji,
sv viceordförande –n, no nestformann -en, nestleder -en
varapuhemies sa várrehupmanolmmái, várrehállanolmmái, várreovdaolmmoš, sv vice talman, vicetalman –nen,
no visepresident -en
vararahasto sa várreruhtarádju, researvaruđat (pl), sv reservfond –en, no reservefond -et
vararikko vrt. konkurssi sa reastaluvvan, sv bankrutt –en, no bankerott -en, fallit -en, konkurs -en
varastaa sa suoládit, sv stjäla, no stjele
varastoarvo sa rádjoárvu, sv lagervärde –t
varata sa várret, sv reservera, no reservere
varat ja velat sa várit ja vealggit, sv tillgångar och skulder
varaton sa hatteheapme, váreheapme, sv obemedlad, medellös, no ubemidlet
varattomuus sa hattehisvuohta, várehisvuohta, sv medellöshet -en
varattomuustodistus sa hattehisvuođaduođaštus, várehisvuođaduođaštus, sv medellöshetsintyg -et
varatuomari, VT vrt. alioikeustuomari, hallintotuomari, herastuomari, kiinteistötuomari, käräjätuomari, maallikkotuomari,
maaoikeustuomari, päätuomari, rangaistusmääräystuomari, sotatuomari, tutkintatuomari, vakuutustuomari, vesioikeustuomari,
vesiylioikeustuomari, virkatuomari sa várreduopmar, sv vicehäradshövding -en, VH
varauma sa várren, sv förbehåll -et, reservation –en, no forbehold -et, reservasjon -en
varaus vrt. hinnanlaskuvaraus, investointivaraus, jälleenhankintavaraus, katevaraus, luottotappiovaraus, menovaraus,
toimintavaraus, verovaraus sa várren, reservašuvdna, eaktu, sv förbehåll -et, reservation -en, reservering -en
varausilmoitus sa várrenalmmuhus, sv (en) förbehållsanmälan (=)
varhaiseläke vrt. ennenaikaiseläke sa árraealáhat (Fin), árrapenšuvdna (Nor, Sve), sv förtidspension –en, no førtidspensjon
-en
varkaus vrt. anastus, kavallus, näpistys, ryöstö sa suoládeapmi, sv stöld –en, no tyveri -et
varkausjuttu sa suolaášši, sv stöldsak -en, stöldmål -et
varkausvakuutus sa suoládanoadju, sv stöldförsäkring -en
varmennus, varmentaminen sopimuksen, vrt. allekirjoitus sa nannen, sv kontrasignation -en (av beslut), bekräftande -t (av
beslut), cerifiering -en (av check)
varmentaa sopimus allekirjoituksella sa nannet, sv kontrasignera, bekräftä, no kontrasignere
varmentamaton sa nannetkeahtes, sv icke certifierad
varmistaa sa sihkkarastit, nannet, sv säkerställa, se till att, sköta om att, garantera, förvissa sig om
varoittaa sa váruhit, fáruhit, sv avråda, no advare
varoitus sa váruhus, fáruhus, sv varning –en, no vars/el -elet, advars/el -elen
varomattomuudesta sa várutmeahttunvuođas, sv av ovarsamhet
varomattomuus sa várutmeahttunvuohta (omd. johtolagas), sv ovarsamhet -en (tex i trafik)
varsinainen muutoksenhakukeino vrt. ylimääräiset muutoksenhakukeinot sa áitosaš nuppastusohcangeaidnu, sv ordinärt
rättsmedel
varsinainen yhtiökokous sa áitosaš fitnodatčoahkkin, sv ordinarie bolagsstämma
varsinaisasiain pöytäkirja sa áitosašáššiid beavdegirji, sv ordinarie protokoll
varsinaiset valtiopäivät sa áitosaš riikkabeivvit, sv lagtima riksdag
varusmies vrt. aseetonta palvelusta suorittava, siviilipalvelusmies sa bálvalusgeatnegas, várusolmmoš, várusolmmái, sv
värnpliktig, beväring –en, no vernepliktig, rekrutt -en
varusmiespalvelus vrt. siviilipalvelus, kertausharjoitus sa várusolmmošbálvalus, várusolmmáibálvalus, vearjobálvalus, no
førstegangstjenest/e – en
vastaaja vrt. kantaja, syyttäjä sa vástideaddji (riektegeavvamis), sv svarande -n (i rättegång), no saksøkte (i rettergang)
vastaajakelpoisuus sa dohkálašvuohta leahkit vástideaddjin riektegeavvamis, sv behörighet att vara svarande i en process
vastaajapuoli sa vástideaddjibealli, sv svarandepart -en
vastaaminen vrt. vastine sa vástideapmi, sv avgivande av svaromål
vastaamisvelvollisuus sa vástidangeatnegasvuohta, fástidangeatnegasvuohta, sv skyldighet att svara, skyldighet
att ingå svaromål
vastaanottaja sa vuostáváldi, sv mottagare -n
vastaanottotodistus sa vuostáváldinduođaštus, sv motagningsbevis -et, mottagningskonossement -et
vastaava sa aktiiva, vástideaddji, sv aktiva (pl), no aktiva (pl)
vastaavasti sa vástideaddjiláhkái, sv på motsvarande sätt
vastahaaste sa vuostestevnnet, sv genstämning -en
vastakanne sa áššečuoččáldahttin vuostebeali bealde, sv (en) gentalan (=), genkäromål -et, genstämningsmål -et
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vastalahja sa vuosteskeaŋka, sv gengåva -n
vastalause sa proteasta, sv reservation -en, protest -en
vastanäyttö sa vuostečájáhus, vuosteduođaštus, sv motbevis -et
vastapuoli sa vuostebealli, sv motpart –en, no motpart -en
vastasaaminen sa vuosteoažžun, vuosteoažžumuš, sv (en) motfordran (=), (en) genfordran (=)
vastaselitys sa vuostečilgehus, sv bemötande av genmäle
vastasuoritus sa vuosteprestašuvdna, sv motprestation -en
vastasuoritusvelvollinen sa vuosteprestašuvdnageatnegas, sv skyldig till motprestation
vastasuoritusvelvollisuus sa vuosteprestašuvdnageatnegasvuohta, sv skyldighet till motprestation
vastatakaaja sa vuostedáhkideaddji, sv kontraborgensman -nen
vastatakaus sa vuostedáhkádus, sv (en) kontraborgen (=)
vastatarjous sa vuostefálaldat, sv motoffert -en
vastatodistelu sa vuostevihtanuššan, vuosteduođaštus, sv motbevisning -en
vastattava sa passiiva, vástidanládje, sv passiva (pl),no passiva (pl)
vastavuoroisuus sa buohttalas dávástus, sv reciprocitet
vastaväite sa vuostenákkus, vuostečuoččuhus, sv genmäle -t, invändning -en, motinvändning -en, replik -en, gensaga -n
vastike sa buhtadas, buhtadus, máksu, sv vederlag -et, ersättning -en, gottgörelse -n, motprestation -en,
ekvivalent -en, surrogat –et, no erstatning -en, vederlag -et
vastikkeellinen sa buhtadusa vuostá (?), sv onerös, mot vederlag
vastikkeeton sa almmá buhtadusa/mávssu haga, nuvttá, mávssekeahttá (giellaráđđi), sv vederlagsfri, ersättningsfri,
no vederlagsfri
vastikkeettomuus sa buhttekeahtesvuohta, nuvttávuohta, sv vederlagsfrihet -en
vastikeväite sa čuoččuhus das, ahte ruhta/vealgi lea juo máksojuvvon, sv vederlagsinvändning -en
vastine vrt. kanne, myöntäminen sa vástádus, sv genmäle -t, bemötande -t, svaromål -et
vastuu sa ovddasvástádus, vástu, sv ansvar –et, no ansvar -et
vastuualue sa vástusuorgi, sv ansvarsområde -t, upptagningsområde -t
vastuunalaisuus virkatoimista sa vástuvulošvuohta, sv ansvar -et (för ämbetsåtgärder), ansvarighet -en (för
ämbetsåtgärder)
vastuunjako sa vástujuohku, ovddasvástádusjuohku, sv ansvarsfördelning –en, no ansvarsfordeling -en
vastuunrajoitus sa vásturáddjehus, sv ansvarsbegränsning -en
vastuunrajoitusehto sa vásturáddjehuseaktu, sv ansvarsbegränsningsklausul -en, ansvarsbegränsningsvillkor -et
vastuunrajoituslauseke sa vásturáddjehusklausula, -cealkka, sv friskrivningsklausul -en
vastuuvakuutus sa vástuoadju, sv ansvarsförsäkring -en, ansvarighetsförsäkring -en, drulleförsäkring –en,
no ansvarsforsikring -en, tabbeforsikring -en
vastuuvapaus sa vástufriddjavuohta, sv ansvarsfrihet -en, decharge –n, no ansvarsfrihet -en, regnskapsgodkjennelse,
decharge
vastuuvapauslauseke sa vástufriddjavuođacealkka, vástufriddjavuođaklausula, sv ansvarsfrihetsklausul -en,
ansvarsfrihetsvillkor -et
vedota sa doarjalit, háliidit ávžžuhit, appelleret, váidostit, sv vädja, åberopa, no appellere
vekseli oikeudenala sa veksel, sv växel –n, no veks/el -elen
vekseliasia sa vekselášši, sv växelmål -et
vekselilomake sa vekselskovvi, sv växelblankett -en
vekselinasettaja sa vekselásaheaddji, sv trassent -en, växelutställare -n
vekselinhaltija sa vekselhálddašeaddji, sv växelinnehavare -n
vekselinlyhennys sa vekselgoarádus, sv växelavbetalning -en
vekselinmaksaja sa vekselmáksi, sv trassat -en, växelbetalare -n
vekselinmäärä sa vekselsubmi, vekselmearri, sv växelsumma -n, växelbelopp -et
vekselinsaaja sa vekseloažžu, sv växeltagare -n, remittent
vekselinsiirto sa vekselsirdin, sv växelindossament -et
vekselinsiirtäjä sa vekselsirdi, sv växelindossent -en
vekselintakaaja sa vekseldáhkideaddji, avalista, sv avalist -en
vekselioikeudellinen sa vekselvuoigatvuođalaš, sv växelrättslig
vekselioikeus oikeudenala sa vekselvuoigatvuohta, sv växelrätt -en
vekseliprotesti sa vekselproteasta, sv växelprotest -en
vekselisaaminen sa vekseloažžumuš, sv (en) växelfordran (=)
vekselisitoumus sa vekselčatnašupmi, sv växelförbindelse -n
vekselisuhde sa vekselgaskavuohta, sv växelförhållande -t
vekselitakaus sa vekseldáhkádus, sv (en) växelborgen (=), aval
vekselitunnuste sa vekseldovddastus, sv växelaccept -en
vekselivelallinen sa vekselvelggolaš, sv växelgäldenär -en
vekselivelkoja sa vekselvelggoheaddji, vekselvealgu, sv växelborgenär -en
velaksi sa vealggás, sv på kredit, no på kredit, på bok
velaksianto sa vealggásaddin, sv försträckning -en
velan kattaminen sa vealggi gokčan, sv gäldstäckning -en (vid bodelning)
velallinen sa velggolaš, vealgulas, vealgeolmmoš, sv gäldenär -en, debitor –en, no skyldner -en, debitor -en
velallisen epärehellisyys vrt. velallisen petos, velallisen rikos sa velggolačča eahperehálašvuohta (Fin), sv oredlighet som
gäldenär (Fin)
velallisenkuulustelu vrt. velkojainkuulustelu sa velggolačča gullandilálašvuohta, sv gäldenärsförhör -et
velallisen petos vrt. konkurssipetos, velallisen epärehellisyys, velallisen rikos sa velggolašbeahtus, velggolašbehtolašvuohta,
sv gäldenärsbedrägeri -et (Fin), oredlilghet mot borgenärer (Sve)
velallisen rikos vrt. konkurssipetos, velallisen epärehellisyys, velallisen petos sa velggolašrihkus, sv gäldenärsbrott -et
velallisseuraanto sa velggolaščuovvun, sv gäldsuccession -en, succession pä gäldenärens sida
velan anteeksianto vrt. akordi sa vealggi andagassii addin, sv efterskänkande av fordran
velanlyhennys sa vealggi goarádus, goarádus, sv avbetalning på skuld, avbetalning på gäld
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velanmaksu sa vealggi máksin, sv betalning av skuld, betalning av gäld
velansiirto sa vealggisirdin, sv överflyttning av gäld, överflyttande av gäldansvar
velaton sa vealggeheapme, sv skuldfri, no gjeldfri
velka sa vealgi, sv gäld -en, skuld –en, no gjeld -en
velkaantuminen sa vealggáiduvvan, sv skuldsättning -en
velkajärjestely vrt. velkasaneeraus sa vealgeordnestallan, sv skuldsanering -en
velkakirja vrt. haltijavelkakirja, joukkovelkakirja, juokseva velkakirja, käärevelkakirja, määrännäisvelkakirja, panttivelkakirja,
tavallinen velkakirja, vaihtovelkakirja sa vealgegirji, sv skuldebrev -et, revers –en, no gjeldsbrev -et, gjeldsbevis -et
velkakirjaoikeudellinen sa vealgegirjevuoigatvuođalaš, sv skuldebrevrättslig
velkakirjaoikeus oikeudenala sa vealgegirjevuoigatvuohta, sv skuldebrevrätt –en, no gjeldsbrevrett -en
velkakirjasaaminen sa vealgegirjeoažžumuš, sv (en) skuldebrevsfordran (=)
velkasaneeraus vrt. velkajärjestely sa vealgesaneren, sv skuldsanering -en
velkasitoumus sa vealgečatnašupmi, sv skuldförbindelse -n
velkasuhde sa vealgegaskavuohta, sv skuldförhållande -t, gäldförhållande -t
velkavastuu sa vealgevástu, vealgevástolašvuohta, sv gäldansvar -et, ansvar för skulder
velkoa sa vealgut, sv kräva (ngn på ett lån), uppfordra, uppmana ngn att betala, anmana ngn att betala, no kreve
velkoja sa velgoheaddji, vealgu, sv borgenär -en, fordringsägare -n, fordringsägare –n, no kreditor -en, fordringshaver -en
velkojainkokous sa velgoheaddjiid čoahkkin, sv borgenärssammanträde -t
velkojainkuulustelu vrt. velallisenkuulustelu sa velgoheaddjiid gullandilálašvuohta, sv borgenärsförhör -et
velkojainluettelo sa velgoheaddjiid logahallan, logahallan velgoheaddjiid birra, sv borgenärsförteckning -en
velkojakumppani sa velgoheaddjiguoibmi, mielvelgoheaddji, velgoheaddjiverdde, sv medborgenär -en
velkojanvala sa vealgoheaddji vuortnis, sv borgenärsed -en
velkojaolettama sa velgoheaddjinavddus, sv borgenärspresumption -en
velkojatoimikunta sa velgoheaddjiid doaibmagoddi, sv borgenärssdelegation -en
velkominen vrt. periminen sa vealgun, sv krav -et, betalningskrav -et
velkomiskanne, velkomuskanne sa áššečuoččáldahttin oažžumuša vuođul, sv talan på grund av fordran
veloittaa sa bearrat, sv debitera, skriva upp på någons räkning, no belaste, debitere
velvoite sa geatnegasvuohta, geatnegahtti ášši, sv förpliktelse -n, föreläggande –t, no forelegg -et
velvoiteoikeus vrt. esineoikeus, kauppaoikeus sa geatnegasvuoigatvuohta, sv oblikationsrätt -en
velvoittaa sa geatnegahttit, sv ålägga, förplikta, no forplikte
velvoittavuus sa geatnegahtti váikkuhus, sv förpliktande verkan, bindande verkan
velvollinen sa geatnegas, sv skyldig, förpliktad, no pliktig, skyldig
velvollisuus sa geatnegasvuohta, sv plikt -en, skyldighet –en, no plikt -en
veneliikennelaki sa fanasjohtolatláhka (Fin), sv lag om båttrafik (Fin)
vero vrt. alkoholijuomavero, ajoneuvovero, arpajaisvero, arvonlisävero, autovero, elokuvavero, ennakkovero, huvivero,
investointivero, jakovero, jälkivero, jätevero, jäämistövero, jäännösvero, kiinteistövero, kirkollisvero, koiravero, kunnallisvero,
kulutusvero, lahjavero, leimavero, lentokenttävero, liikennevaihtovero, lisävero, lähdevero, makeis- ja virvoitusjuomavero,
matkustajavero, merimiesvero, moottoriajoneuvovero, omaisuusvero, perintövero, polttoainevero, rakennusvero, tuloja varallisuusvero, tulovero, tupakkavero, vakuutusmaksuvero, valmistevero, valtionvero, varainsiirtovero, varallisuusvero,
yhtiövero sa vearru, sv skatt –en, no skatt -en
veroasiamies vrt. valtionasiamies sa vearroáššeolmmoš, no skatteombud -et
veroasteikko sa vearroceahkkálas, sv skatteskal/a -an
veroasteikkolaki sa vearroceahkkálašláhka (Fin), sv lag om skatteskalorna (Fin)
veroehdotusmenettely sa vearroevttohusmeannudeapmi, sv skatteförslagsförfarande -t
verohallinto sa vearrohálddahus, sv skatteförvaltning –en, no skatteforvaltning -en
verohallintolaki sa vearrohálddahusláhka (Fin), sv lag om skateförvaltiningen (Fin)
Verohallitus sa Vearroráđđehus, sv Skattestyrelse -n (Fin), Riksskatteverket (Sve), no Riksskattestyret og
skattedirektørens kontor, skattedirektorat -et
veroilmoitus vrt. autoveroilmoitus, lahjaveroilmoitus, lähdeveroilmoitus, valmisteveroilmoitus sa vearroalmmuhus, , sv
skattedeklaration –en, no selvangivels/e -en
veroilmoituslomake sa vearroalmmuhusskovvi, sv skattedeklarationsblankett -en
verojohtaja sa vearrohoavda, sv skattedirektör -en (Fin), taxeringsintendent -en (Sve), no likningssjef -en, skattedirektør -en
verojäämä sa vearrobáza, no skatterest -en
verokanta vrt. korkotilakanta sa vearromáddodat, -mátta, -juolgi, no skattesats -en
verokirja sa vearrogirji, no skattebok -a
verokortti vrt. verolippu sa vearrogoarta, sv skattekort -et (Fin), debetsedel -n (Sve) , no skattesed/del -delen,
skatteoppgjør -et
verokuittaus sa vearroguiten, sv skattekvittning -en
verolautakunta sa vearrolávdegoddi, sv skattenämnd -en (Fin), taxeringsnämnd –en, no likningsnemnd -a
verolippu vrt. verokortti sa vearrolihppo, sv skattsedel –n, no skattesedd/el -elen
verollepano sa vearuhus, sv beskattning -en, skattläggning -en
verollinen sa vearuvuloš, sv skattepliktig, skatteskyldig, no skattbar
verolomake sa vearroskovvi, sv skatteblankett -en
veroluettelo sa vearrologahallan, sv skattelängd -en
veroluokitus sa vearroluohkkájuohku, sv skatteklassificering -en
veroluokka sa vearroluohkká, sv skatteklass -en
veronalainen sa vearuvuloš, sv skattepliktig, skattskyldig, skattebelagd, beskattningsbar, no skattbar,
beskatningspliktig, skattepliktig, avgiftspliktig
veronalaisuus sa vearuvulošvuohta, sv skattskyldighet -en
veronalennus sa vearuvuolideapmi, -vuoládus, sv skatteminskning -en, skattenedsättning -en, skattesänkning -en
veronhuojennus sa vearrogeahppudan, sv skattelättnad –en, no skattelett/e -en, skattelettels/e -en
veronhuojennuspäätös sa vearrogeahppudanmearrádus, sv skattelättnädsbeslut -et
veronhyvitys sa vearrobuhtadus, sv skatteavräkning -en
veronhyvityslaki sa vearrobuhtadusláhka (Fin), sv skatteavräkningslag -en (Fin)
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veronkantaja sa vearroguoddi, vearuváldi, vearrogeassi, no skatteyter -en
veronkanto sa vearroguoddin, sv skatteuppbörd -en, uppbörd –en, no innkassering, oppebørsel, skattetrekk
veronkantolaki sa vearroguoddinláhka (Fin), sv lagen om skatteuppbörd (Fin)
veronkantopiiri sa vearrobearrangielda, sv fögderi -et
veronkantoviranomainen sa vearroguoddineiseváldi, sv skatteuppbördsmyndighet -etn
veronkiertäminen, veronkierto sa vearrogarvin, sv kringgående av skatt, kringgående av skattskyldighet
veronkorotus sa vearrobajádus, sv skatteförhöjning -en
veronkuittaus sa vearroguiten, sv skattekvittning -en
veronlisäys sa vearrolasáhus, sv skattetillägg -et
veronluontoinen sa vearulunddot, sv av skattenatur
veronlykkäys sa vearrošluhtten, vearromaŋideapmi, sv skatteuppskov -et
veronlykkäyspäätös sa vearrošluhttenmearrádus, vearromaŋidanmearrádus, sv skatteuppskovsbeslut -et
veronmaksaja sa vearromáksi, sv skattebetalare –n, no skattebetaler -en, skatteyter -en
veronmaksukyky sa vearromáksinnákca, sv skattebetalingsförmåg/a -an (Fin), skattekraft -en (Sve), no skatteevn/e -a/-en
veron maksuunpano sa vearu máksuibidjan, sv debitering av skatt
veronoikaisu sa vearronjulgen, vearrovuigen, sv skatterättelse -n
veronpalautus sa vearromáhcahus, sv skatteåterbäring -en, återbäring av skattemedel, no tilbakebetalt skatt,
tilbakebetaling av skatt, tilgodebelöp -et (på skatt)
veron periminen sa vearu bearran, sv indrivning av skatt, skatteindrivning -en
veronpidätys sa vearrogeassin, sv skatteavdrag -et, förskåttsinnehållning -en
veronpidätystodistus sa vearrogeassinduođaštus, sv skatteavdragsbevis -et, innehållningsbevis –et,
no skattetrekk
veron pyöristäminen sa vearrojorben, sv avrundning av skatt
veronsaaja sa vearrooažžu, sv skattetagare -n
verontasaus sa vearudássen, sv skattejämkning -en
verontarkastus ks. verotarkastus
vero-oikeus sa vearrovuoigatvuohta, sv skatterätt -en
veropetos sa vearrobeahtus, vearrobehtolašvuohta, sv skattebedrägeri -et
veroprosentti sa vearroproseanta, sv skatteprocent –en, no skatteprosent -en
verorikkomus sa vearrorihkkumuš, sv skatteförseelse –n, no skatteforseels/e -en
verorästi sa vearroreasta, reastavearru, no restskatt -en
verosaaminen sa vearrooažžumuš, sv (en) skattefordran (=)
verosopimus sa vearrosoahpamuš, vearrošiehtadus, sv skatteavtal -et
verosubjekti sa vearrosubjekta, sv skattesubjekt -et
verotarkastaja sa vearrodárkkisteaddji, sv skatteinspektör -en
verotarkastus sa vearrodárkkástus, vearrodárkkisteapmi, sv skatteinspektion -en, skattegranskning –en
verotettava omaisuus sa vearuvuloš opmodat, sv beskattningsbar förmögenhet, no skattepliktig formue
verotettava tulo sa vearuvuloš dienas, vearuvuloš (sisa)boahtu, sv skattepliktig inkomst (Fin), beskattningsbar
inkomst (Sve), no skattbar inntekt, skattepliktig inntekt
verotoimisto vrt. verovirasto sa vearrodoaimmahat, sv skattebyrå -n (Fin), lokal skattemyndighet, skattekontor -et
(Sve), no likningskontor -et (Nor)
veroton sa vearuheapme, sv skattefri, no skattefri, avgiftsfri
verottaa sa vearuhit, sv beskatta, taxera, no skattlegge, beskatte, taxere, ligne
verottomuus sa vearuhisvuohta, sv skattefrihet -en, skattfrihet -en
verotulo sa vearro(sisa)boahtu, sv skatteintäkt -en, skateinkomst -en
verotus vrt. arvioverotus, elinkeinoverotus, ennakkoverotus, erillisverotus, harkintaverotus, itseverotus, jälkiverotus,
kiinteistöverotus, kunnallisverotus, laskelmaverotus, liikevaihtoverotus, lähdeverotus, perintöverotus, tuloverotus,
valtionverotus, yhteisverotus, yhtiöverotus sa vearuhus, sv beskattning -en (Fin), taxering -en (Sve), no likning -en,
skattelikning -en, beskatning -en, utlikning -en
verotusarvo sa vearuhanárvu, sv beskattningsvärde -t (Fin), taxeringsvärde -t (Sve), no skattetakst -en, lånetakst -en,
pristakst -en, skatteverdi -en
verotuskunta sa vearuhangielda, vearrogielda, sv beskattningskommun -en
verotusmenettely sa vearuhanmeannudeapmi, sv beskattningsförfarande -t
verotusoikeus oikeus verottaa sa vearuhanvuoigatvuohta, sv beskattningsrätt -en
verotuspaikka (*) sa vearuhanbáiki, vearuhanguovlu, sv beskattningsort -en
verotusperuste sa vearuhusa ágga, vearuhuságga, vearuhusvuođđu, sv beskattningsgrund -en
verotuspäätös sa vearuhanmearrádus, vearuhusmearrádus, sv beskattningsbeslut -et, taxeringsbeslut –et
verotustieto sa vearuhusdiehtu, diehtu vearuhusa birra, sv beskattningsuppgift -en
verotustodistus sa vearuhusduođaštus, sv beskattningsintyg -et
verotusvuosi vrt. verovuosi sa vearuhusjahki, sv beskattningsår -et
verotusyhtymä sa vearuhanovttastupmi, sv beskattningssammanslutning -en
verouudistus sa vearroođastus, sv skattereform -en
verovaade sa vearrogáibádus, sv skatteanspråk -et
verovalitus vrt. ulosmittausvalitus, ulosottovalitus sa vearrováidda, sv beskattningsbesvär -et, taxeringsbesvär –et,
no skatteank/e -en, klage på likning
verovalmistelija sa vearroválmmaštalli, vearrobargi, sv skatteberedare -n
verovalmistelu sa vearroválmmaštallan, sv skatteberedning -en
verovapaa sa vearuheapme, sv skattefri, no skattefri
verovapaus sa vearrofriddjavuohta, vearohisvuohta, sv skattefrihet –en, no skattefrihet -en
verovaraus sa vearrovárren, sv skattereservering -en
verovastuu sa vearrovástu, vearrovástolašvuohta, sv skatteansvar -et, ansvar för skatt
verovelka sa vearrovealgi, sv skatteskuld –en, no skattegjeld -en
verovelvollinen sa vearrogeatnegas, sv skattskyldig, den skattsskyldige, no skattepliktig
verovelvollisuus sa vearrogeatnegasvuohta, sv skattsskyldighet –en, no skatteplikt -en
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veroviranomainen sa vearroeiseváldi, sv skattemyndighet -en, beskattningsmyndighet -en
verovirasto vrt. verotoimisto sa vearrodoaimmahat, vearrovirgedoaimmahat, sv skatteverk –et, no likningskontor -et
verovuosi vrt. verotusvuosi sa vearrojahki, sv skatteår –et, no skatteår -et
verovähennys sa vearrogeahpádus, vearrogeassin, sv skatteavdrag –et, no (skatte)fradrag -et
veroäyri sa vearroevre, sv skatteöre –t, no skattør/e -en
veroäyrin hinta sa vearroevrre haddi (?), sv uttaxering per skattöre
vertaileva oikeustiede vrt. lainoppi, oikeushistoria, yleinen oikeustiede sa veardidalli vuoigatvuođadieđa, veardidalli
juridihkka, sv komparativ rättsvetenskap
vertailutietotarkistus sa veardidandiehtodárkkisteapmi, sv jämförelseuppgiftsgranskning -en
vesialue sa čáhceviidodat, čáhceguovlu, sv vattenområde -t
vesiasetus sa čáhceláhkaásahus (Fin), sv vattenförordning -en (Fin)
vesiasia sa čáhceášši, sv vattenmål -et
vesiensuojelu sa čáziidsuodjaleapmi, sv vattenskydd -et
vesijättö sa gáddebáza, sierra gáddebáza, sv tillandning -en (fristående tillandning), upplandning –en
vesilainsäädäntö sa čáhceláhkaaddin, čáhceláhkamearrádusat (pl), čáhceláhkaásaheapmi, sv vattenlagstiftning -en
vesilaki sa čáhceláhka (Fin), sv vattenlag -en (Fin)
vesileima sa čáhcesteampal, sv vattenstämp/el -eln
vesimaksu sa čáhcemáksu, sv vattenavgift -en
vesioikeudellinen sa čáhcevuoigatvuođalaš, sv vattenrättslig
vesioikeudellinen kylä sa čáhcevuoigatvuođalaš gilli, sv vattenrättslig by
vesioikeus 1. sa čáhceriekti, čáhceduopmostuollu, sv vattendomstol -en
vesioikeus 2. sa čáhcevuoigatvuohta, sv vattenrätt -en
vesioikeustuomari vrt. alioikeustuomari, hallintotuomari, herastuomari, kiinteistötuomari, käräjätuomari, maallikkotuomari,
maaoikeustuomari, päätuomari, rangaistusmääräystuomari, sotatuomari, tutkintatuomari, vakuutustuomari, varatuomari,
vesiylioikeustuomari, virkatuomari sa čáhceriekteduopmár, sv vattenrättsdomare -n
vesirajankäynti sa čáhcerádjegeavvan, sv vattenrågång -en
vesirakentaminen sa čázádahkii huksen, sv byggande i vattendrag
vesitilus (vrt. tilus) sa čáhcedállooassi, sv vattenäg/a -an
vesitilusjärjestely sa čáhcedállooasseordnestallan, sv reglering av vattenägor
vesituomioistuin sa čáhceduopmostuollu, sv vattendomstol -en
vesiylioikeus tuomioistuin sa čáhceallariekti, sv vattenöverdomstol -en
vesiylituomari vrt. alioikeustuomari, hallintotuomari, herastuomari, kiinteistötuomari, käräjätuomari, maallikkotuomari,
maaoikeustuomari, päätuomari, rangaistusmääräystuomari, sotatuomari, tutkintatuomari, vakuutustuomari, varatuomari,
vesioikeustuomari, virkatuomari sa čáhcealladuopmár (Fin), sv vattenöverdomare -n (Fin)
veto-oikeus kielto-oikeus sa gieldinvuoigatvuohta, biehttalanvuoigatvuohta, vetovuoigatvuohta, sv vetorätt –en,
no vetorett -n
vetoomus sa átnumuš, appealla, sv appell -en, appellation –en, no appell -en
vetoomustuomioistuin sa appealladuopmostuollu, átnumušduopmostuollu, sv appellationsdomstol -en
viemävelka vrt. noutovelka sa doalvunvealgi (?), sv gäld med skyldighet att överbringa prestationen till borgenären
vientikielto sa doalvungielddus, sv utförselförbud -et, exportförbud -et
vientikiintiö sa doalvundihtomearri, doalvunkvohta, sv exportkontigent -en
vientilisenssi sa doalvunliseansa, sv exportlicens -en
vientilupa sa doalvunlohpi, sv exportlicens -en, utförseltillstånd -et
vientirajoitus sa doalvunráddjehus, sv exportbegränsning -en
vientitakuu sa doalvundáhkádus, ekspoartadáhkádus, sv exportgaranti -en
vientitakuulaitos sa doalvundáhkáduslágádus, doalvundáhkádusásahus, sv exportgarantianstalten
vieras pääoma vrt. oma pääoma sa vieris oaiveopmodat, vieris kapitála, sv främmande kapital
viestintärikos sa kommunikašuvndarihkus, sv kommunikationsbrott -et
viestintäsalaisuuden loukkaus sa kommunikašuvdnasuollemasvuođa loavkideampi, sv kränkning av
kommunikationshemlighet
vietellä sa fillet, sv förleda, no friste, forføre
viettely (petollinen) sa fillen (beahttálas), sv (svikligt) förledande
vihkiminen, vihkiäiset sa vihat (pl), sv vigsel –n, no brudevielse (pl)
vihkimisoikeus sa vihahanvuoigatvuohta, sv vigselrätt -en
vihkimistodistus sa vihahanduođaštus, duođaštus vihaheami birra, sv vigselsattest -en
vihkimistoimitus sa vihahandoaimmahus,sv vigselförrättning -en
viisumivapaus vrt. passivapaus sa visumfriddjavuohta, sv viseringsfrihet -en
viitata sa čujuhit, sv åberopa, no påberope seg
viite sa čujuheapmi, sv hänvisning -en, referens -en
viitekehys sa referensarápma, čujuhanrápma, sv referensram -en
viitenumero sa čujuhannummir, sv hänvisningsnum/mer -ret
viittaussäännös sa čujuhannjuolggadus, čujuhanásahus, čujuhanmearrádus, sv hänvisningsstadgande -t, hänvisande
stadgande, stadgande som hänvisar till
viivästys sa maŋŋoneapmi, ádjáneapmi, sv dröjsmål -et (på köparens sida/på säljarens sida), mora, no mora
viivästyskorko sa ádjánanreantu, maŋŋonanreantu, sv dröjsmålsränt/a -an, moraränt/a –an, no morarent/e -a/-en
vika ja haitta vrt. kipu ja särky sa váddu ja hehttehus, sv lyte och men
viljelmä sa šaddadansadji, šaddadeapmi, plantása, sv brukningsdel -en
vilpillisessä mielessä, mala fide sa vearálaš mielain, vearálaš áigumušain, sv i ond tro (mala fide)
vilpillisyys sa eahperehálašvuohta (?), vearálašvuohta, sv svek -et, bedräglighet -en
vilpittömyys sa rehálašvuohta (?), vearihisvuohta, sv redbarhet -en, lojalitet -en
vilpittömän mielen suoja sa vearihis miela suodji, rehálaš miela suodji, sv godtrosskydd -et
vilpittömässä mielessä, bona fide vrt. vilpittömässä mielessä sa vearihis mielain, vearihis áigumušain, rehálaš mielain,
rehálaš áigumušain, sv i god tro (bona fide), no i god tro (bona fide)
vindikaatiokanne vrt. omistajankanne sa vindikašuvdnalundosaš áššečuoččáldahttin (?), sv (en) vindikationstalan (=)
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virallinen sa virggálaš, sv officiell, no offisiell
Virallinen lehti (Fin) sa Virggálaš bláđđi (Fin), sv Officiella tidningen (Fin)
virallisen syytteen alainen rikos vrt. asianomistajarikos sa almmolaš alaguoddima vuollái gullevaš rihkus, almmolaš
áššásguhttima vuollái gullevaš rihkus, sv brott under allmänt åtal, no offentlig påtale
virallisperiaate, virallisuusperiaate vrt. dispositiivinen periaate sa virggálašvuođaprinsihppa, sv officialprincip -en
viraltapano sa virggis eret bidjan, sv avsättning -en
viranhaku sa virggi ohcan, sv tjänsteansökning -en
viranhaltija sa virgedoalli, virgehálddašeaddji, sv tjänsteinnehavar/e –en, no stillingsinnehaver -en
viranhoidosta pidättäminen sa virggis gaskaboddosažžat eretbidjan, sv avstängning från tjänsteutövning
viranhoito sa virggi dikšun, sv tjänsteutövning -en, ämbetsutövning -en, handhavande av tjänst
viranhoitomääräys sa gohččun mii guoská virggi dikšumii, sv förordnande rörande tjänsteförrättning
viranomainen sa eiseváldi, virgeoapmahaš, ráđđejupmi, váldi, válddit, sv myndighet –en, no myndighet -en
viranomaisen erehdyttäminen sa eiseválddi fillen, sv vilseledande av myndighet
viranomaiskäytäntö sa eiseváldegeavat, sv myndighetspraxis -en
viran puolesta, ex officio sa virggi beales, sv å ämbetets vägnar, på tjänstens vägnar, no i embets medfør
viransijainen sa sadjásaš, virgesadjásaš, vikára, sv vikarie -n, vikarierande -n, ställföreträdare,
ställföreträdande –n,no vikar -en
viransijaisuus sa sadjásašvuohta, virgesadjásašvuohta, vikariáhta, sadjásas virgi, sv vikariat –et, no vikariat -et
virantoimituksesta pidättäminen vrt. virasta erottaminen sa suspenšuvdna, virgedoaimmas eret gidden, sv suspension en, avhållande från tjänsteutövning, no suspensjon -en
virantoimitus sa virgedoaibma, sv tjänstgöring -en, tjänsteförrättning -en, tjänsteutövning -en
viran väliaikainen hoitaja sa virggi gaskaboddosaš dikšu, sv den som sköter en tjänst interimistiskt
virasta erottaminen vrt. virantoimituksesta pidättäminen sa virggis eret bidjan, sv skiljande från tjänst
virasto sa doaimmahat, virgedoaimmahat, sv kansli -(e)t, kontor -et, ämbetsverk –et, no offentlig kontor
virastoaika sa doaimmahatáigi, sv kontorstid –en, no kontortid -a/-en
vireillepano sa johtuibidjan, sv anhängiggörande -t
vireillepanoaika sa johtuibidjanáigi, sv tiden för anhängiggörande,
vireillä sa jođus, dutkojuvvomin, sv anhängig, saken håller på at behandlas
vireilläoloaika sa jođusdoallanáigi, sv tid under vilken ett mål är anhängig
vireilläolovaikutus sa jođusdoallanváikkuhus, lis pendens-váikkuhus, sv verkan av anhängighet, lis pendens
vireilläoloväite, exceptio lis pendens sa jođusdoallančuoččuhus, lis pendens-čuoččuhus, sv invändning om anhängighet,
invändning om lis pendens, exceptio lis pendens
virka sa virgi, sv tjänst -en, ämbete –t, no stilling -en, embet/e -et
virka-aika sa virgeáigi, sv tjänstetid –en, no embetstid -a/-en, tjenestetid -a/-en
virka-alue sa virgeguovlu, virgeviidodat, sv ämbetsområd/e -et
virka-apu sa virgeveahkki, sv handräckning –en, no håndsrekning -en
virka-asema sa virgesajádat, virgestatus, sv tjänsteställning -en, post -en
virkaatoimittava, vt sa virggi doaimmaheaddji, virggi dikšu, sv tjänsteförrättande, tjänstförrättande
virkaehtosopimus sa virgeeaktosoahpamuš, virgeeaktošiehtadus, sv tjänstekollektivavtal –et, no ansettelsesforhold -et
virkaeläke sa virgeealáhat, sv tjänstepension -en
virkaero sa virgeearru, virggisearru, sv avsked -et
virkaerohakemus sa virgeearruohcamuš, sv (en) avskedsansökan (=)
virkaholhooja (*) sa virgehovdejeaddji, sv tjänsteförmyndare -n
virkahuone sa virgelatnja, sv tjänsterum -met
virkaikä sa virgeahki, sv tjänsteålder -n, ancienniet -en
virkailija vrt. virkamies sa virgeolmmoš, sv funktionär -en, anställd, tjänsteman –nen, no funksjonær -en
virkakausi sa virgeáigodat, virgebadji, sv tjänstetid -en
virkakelpoisuus sa virgegelbbolašvuohta, virgedohkálašvuohta, sv behörighet -en, kompetens -en
virkakieli sa virgegiella, sv tjänstespråk -et, ämbetsspråk -et
virkakirjanpito sa virgerehketdoallu, virgeruhtadoallu, sv ämbetsbokföring –en, no protokollførsel -en
virkakirje sa virgereive, sv tjänsteförsändelse -n, tjänstebrev –et, no tjenestepost -en
virkakunta vrt. virkamieskunta sa virgegoddi, sv ämbetsmannakår -en, stat -en, landsstat -en, civilstat –en,
no embetsstand -en
virkakäsky sa virgegohččun, sv tjänstebefallning -en
virkakäyttö sa virgegeavahus, -atnu, sv användning i tjänsten
virkalähetys sa virgesátta, virgesáddehus, sv tjänsteförsändelse -n
virkalähetysoikeus sa virgesáddenvuoigatvuohta, virgereivevuoigatvuohta, v tjänstebrevsrätt -en
virkamatka sa virgemátki, sv tjänsteresa -n
virkamies vrt. virkailija sa virgeolmmoš, virggálaš, sv tjänsteman -nen, ämbetsman –nen, no embetsmann -en,
tjenestemann -en
virkamieseläke sa virgeolbmo ealáhat, sv tjänstemannapension -en
virkamieshallitus sa virgeolmmošráđđehus, sv ämbetsmannaregering -en, tjänstemannaregering -en
virkamieskunta vrt. virkakunta sa virgeolmmošgoddi, sv tjänstemannakår -en
virkamieslaki sa virgeolmmošláhka (Fin), sv tjänstemannalag -en (Fin)
virkamiesoikeus sa virgeolmmošvuoigatvuohta, sv tjänstemannarätt -en
virkamiesvastuu sa virgeolbmo ovddasvástádus, virgeolbmovástu, virgeolbmovástolašvuohta, sv tjänstemannaansvar -et
virkanimike sa virgenamahus, sv tjänstebeteckning -en, tjänstetit/el -eln
virkanimitys sa virgenammadeapmi, virgenamahus, sv tjänsteutnämning –en, no utnevning -en, utnevning til stilling
virkaohje sa virgeráva (Fin), sv tjänsteinstruktion -en, ämbetsinstuktion -en
virkaohjesääntö sa virgenjuolggadusat, sv tjänstereglemente
virkarikkomus sa virgerihkkumuš, sv tjänsteförseelse –n, no tjenesteforseels/e -en
virkarikos vrt. virkasyyte sa virgerihkus, sv tjänstebrott -et, tjänsteförbrytelse –n, no tjenesteforbrytels/e -en
virkasalaisuus sa virgečiegusvuohta, virgesuollemasvuohta, sv tjänstehemlighet -en
virkasuhde sa virgegaskavuohta, sv tjänsteförhållande -t (Fin), anställningsförhållande -t (Sve), no tjenesteforhold -et
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virkasuhteinen sa virgesoahpamušvuđot, virgešiehtadusvuđot, sv (personal) i tjänsteförhållande
virkasyyte sa virgesivahus, áššáskuhttin virgefeaillas, sv tjänsteåtal -et, åtal för tjänstefel, fiskalisk aktion
virkasääntö sa virgenjuolggadus, sv tjänstereglement/e -et
virkatalo (*) sa virgedállu, sv boställe -t
virkatehtävien laiminlyönti sa virgedoaimmaid hilggodeapmi, sv åsidosättande av tjänsteåligganden
virkatehtävä sa virgedoaibma, virgebargu, sv tjänsteuppdrag -et, tjänsteåliggande -t
virkateitse sa eiseválddi bokte, sv tjänstevägen
virkatodistus sa virgeduođaštus, sv ämbetsbevis -et (Fin), personbevis -et (Sve), no utskrift fra folkeregisteret
virkatoimi sa virgedoaibma, sv tjänsteförrättning -en, tjänstegörömål -et
virkatuomari vrt. alioikeustuomari, hallintotuomari, herastuomari, kiinteistötuomari, käräjätuomari, maallikkotuomari,
maaoikeustuomari, päätuomari, rangaistusmääräystuomari, sotatuomari, tutkintatuomari, vakuutustuomari, varatuomari,
vesioikeustuomari, vesiylioikeustuomar, sa virgeduopmár, sv ämbetsdomare -n
virkavala sa virgevuortnis, sv tjästeed -en, ämbetsed –en, no embetsed -en
virkavallan väärinkäyttö sa váldeboasttoatnu, virgeválddi boasttogeavahus, sv missbruk av myndighet, missbruk
av ämbetsmyndighet, no myndighetsmisbruk -en/-et
virkavaltainen sa byrokráhtalaš, sv byråkratisk, no byråkratisk
virkavapaus sa virgelohpi, sv tjänstledighet –en, no permisjon -en
virkavastuu sa virgevástu, virgevástolašvuohta, sv ämbetsansvar -et, tjänsteansvar -et
virkavelvollisuus sa virgegeatnegasvuohta, sv ämbetsplikt -en (Fin), tjänsteplikt –en, no tjenesteplikt -en
virkavirhe sa virgemeattáhus, virgefeaila, sv tjänstefel -et, tjänsteförseelse –n, no tjenestefeil -en
virkavuosi sa virgejahki, sv tjänsteår –et, no ansiennitet -en
virkaylennys vrt. ylennys sa virgebajideapmi, virgebajádus, virggisbajideapmi, virggisbajádus, sv befordran i tjänst
virkaylennysperuste sa virgebajidanágga, virgebajáduságga, virggisbajidanágga, virggisbajáduságga, -vuođđu,
sv befordringsgrund -en
virkaylioikeus sa virgeallariekti, sv tjänsteöverdomstol -en
viskaali sa fiskála, sv fiskal –en, no dommerfullmektig
voimaanpano sa fápmuibidjan, sv införande -t
voimaanpanoasetus sa fápmuibidjanláhkaásahus, sv förordning om införande av en lag
voimaanpanolaki sa fápmuibidjanláhka, sv lag om införande av en lag
voimaansaattaminen sa fápmuibidjan, sv ikraftträdande -t
voimaansaattamislaki sa fápmuibidjanláhka, sv lag om införande av (statsfördrag)
voimaantulo sa fápmuiboahtin, sv ikraftträdande -t
voimaantuloaika sa fápmuiboahtináigi, sv tidpunkt då lagen träder i kraft
voimaantulopäivä sa fápmuiboahtinbeaivi, sv dag då lagen träder i kraft
voimaantulosäännös sa fápmuiboahtinnjuolggadus, fápmuiboahtinásahus, fápmuiboahtinmearrádus,
sv ikraftträdelsestadgande -t
voimassaoleva sa gustojeaddji, mii lea fámus, čuožžun, sv gällande, giltig, som är i kraft
voimassaoleva oikeus sa gustojeaddji vuoigatvuohta, fámusleahkki vuoigatvuohta, positiivalaš vuoigatvuohta,
sv gällande rätt, positiv rätt
voimassaolo, voima sa fápmu, sv giltighet -en
voimassaoloaika sa fápmoáigi, dohkkenáigi, sv giltighetstid -en
voimassaolopäivä sa dohkkenbeaivi, fámusleahkkinbeaivi, sv giltighetsdag -en
voimassa pitäminen sa fámus doallan, sv vidmakthållande -t, upprätthållande -t
voitto sa vuoitu, sv vinst –en, no gevinst -en, overskudd -et
voitonjako sa vuoitojuohkin, sv vinstutdelning –en, no utdeling av gevinst, dividende
voitonjakoperuste sa vuoitojuohkinvuođđu, sv vinstutdelningsgrund -en, grund för vinstutdelning
voitonkäyttö sa vuoitogeavaheapmi, sv vinstdisposition -en
voitonsiirto sa vuoitosirdin, sv vinstöverföring -en, vinstöverflyttning -en
voitonsiirtosopimus sa vuoitosirdinsoahpamuš, vuoitosirdinšiehtadus, sv vinstöverföringsavtal -et
voittaa sa vuoitit (riektegeavvamis), sv vinna (i rättegång)
voitto sa vuoitu, sv vinst -en
voittomarginaali sa vuoitomarginála, sv vinstmarginal -en
voitto-osuus sa vuoitooassi, sv tantiem -et, vinstandel -en, divident -en
voittovarat sa vuoitovárit, sv vinstmedel
vouti sa fáldi, sv fogd/e –en, no fogd -en
vuokra sa láigu, lihttoláigu, sv hyr/a –an, no lei/e -a/-en, forpaktning -en
vuokra-aika sa láigoáigi, sv legotid -en, arrendetid -en, hyrestid -en
vuokraaja 1. huoneiston sa láigoheaddji, sv hyresgäst -en (av lägenhet)
vuokraaja 2. kiinteistön sa láigoheaddji, sv arrendator -en, arrendetagare -n, arrendehavare -n (av fastighet),
no forpakter -en
vuokra-alue sa láigoguovlu, láigoeana, láigoviidodat, sv legoområde –t, no leieområd/e -et
vuokraamaton sa láigotkeahtes, sv outhyrd
vuokraaminen 1. irtaimen esineen vuokraaminen, vrt. vuokralleanto sa láigoheapmi, láigudeapmi, sv utarrendering -en
vuokraaminen 2. huoneiston vuokraaminen, vrt. vuokralleanto sa láigoheapmi, láigudeapmi, sv hyrning -en (av lägenhet),
förhyrning -en (av lägenhet), uthyrning -en (av lägenhet)
vuokraaminen 3. kiinteistön vuokraaminen, vrt. vuokralleanto sa láigoheapmi, láigudeapmi, sv arrendering -en (av fastighet)
vuokra-asunto sa láigovisti, sv hyresbostad -en, hyreslägenhet -en
vuokraehto sa láigoeaktu, sv legovillkor -et, hyresvillkor -et, arrendevillkor -et
vuokraennakko sa láigoovddaldas, láigovdamáksu, sv förskott på hyra
vuokraerä sa láigoearri, sv hyresrat -en
vuokrahuoneisto vrt. vuokra-asunto sa láigolanjadat, sv hyreslägenhet -en, hyresvåning -en, hyresbostad -en
vuokraisäntä sa láigoaddi, sv hyresvärd -en
vuokrakausi sa láigobadji, sv legotid -en, hyrestid -en, arrendetid -en
vuokralainen sa láigolaš, lihttoláigolaš, sv hyresgäst -en, legotagare –n, no leieboer -en, forpakter -en
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vuokralainsäädäntö sa láhkamearrádusat, mat gusket láigoáššiide, láigoáššiide guoskevaš láhkaaddin,
láigoláhkaásaheapmi, sv hyreslagstiftning -en, arrendelagstiftning -en
vuokralleanto vrt. vuokraaminen sa láigon, láigun addin, eretláigoheapmi, sv upplåtelse på lega, uthyrning -en, borthyrning
-en
vuokramaa sa láigoeana, sv arrendejord -en
vuokramaksu... ks. vuokranmaksu
vuokramies sa láigolaš, lihttoláigolaš, sv legotagare –n, no forpakter -en
vuokranalennus sa láigovuolideapmi, sv hyresnedsättning -en, nedsättning av hyra, avdrag på hyra
vuokranantaja 1. huoneiston vuokrassa sa láigoaddi, sv hyresvärd -en, legogivare -n (lägenhet)
vuokranantaja 2. maavuokrassa sa láigoaddi, sv arrendegivare -n (fastighet), no bygselmann -en
vuokrankorotus sa láigobajádus, láigobajideapmi, sv hyreshöjning -en
vuokranmaksu sa láigomáksu, láigomáksin, sv hyrans erläggande, erläggande av hyra, hyresbetalning –en,
no lei/e -a/-en, godtgjørelse for leie
vuokranmaksukausi sa láigomáksubadji, láigomáksinbadji, sv hyresbetalningsperiod -en
vuokraoikeus sa láigovuoigatvuohta, sv hyresrätt –en, no leierett -en
vuokrasaaminen sa láigooažžumuš, sv (en) hyresfordran (=), (en) arrendefordran (=)
vuokrasopimus 1. huoneiston sa láigosoahpamuš, láigošiehtadus (visti), sv hyresavtal -et, hyreskontrakt -et (lägenhet),
no leiekontrakt -en
vuokrasopimus 2.irtaimen esineen sa láigosoahpamuš, láigošiehtadus (luovos opmodat), sv hyresavtal -et (lös sak)
vuokrasopimus 3. kiinteistön sa láigosoahpamuš, láigošiehtadus (giddodat, fásta opmodat), sv arrendeavtal -et,
hyresavtal -et (fastighet)
vuokrasuhde sa láigogaskavuohta, sv legoförhållande -t, hyresförhållande -t, arrendeförhållande -t
vuokrasäännöstely sa láigomudden, sv hyresreglering –en, no husleieregulering
vuokrata 1. huoneisto sa láigohit, láigudit, sv hyra, förhyra, no leie, forpakte
vuokrata 2. irtain esine, alus tai ilma-alus sa láigohit, láigudit, sv hyra, leja (lös sak, fartyg)
vuokrata 3. kiinteistö sa láigohit, láigudit, sv arrendera, hyra (fastighet), no forpakte, feste
vuokratappio sa láigodáhpa, sv hyresförlust -en
vuokratarjous sa láigofálaldat, sv hyresanbud -et
vuokratontti vrt. tontti sa láigoduktásadji, láigodállosadji, láigohuvvon dállosadji, láigohuvvon duktásadji, sv arrendetomt -en
vuokratulo sa láigodienas, láigo(sisa)boađut, sv hyresinkomst -en
vuokratuotto sa láigovuoitu, sv hyresavkastning -en
vuokraus ks. vuokraaminen sa láigoaddin, sv hyrning -en, uthyrning -en, förhyrning -en, arrendering -en
vuorokautinen työaika sa bargoáigi jándoris, sv arbetstid per dygn
vuorotyö sa vuorrobargu, sv skiftarbete –t, no skiftarbeid -et
vuosiansio sa jahke(sisa)boađut, jahkedienas, sv årsinkomst –en, no årsinntekt -a/-en
vuosikertomus sa jahkemuitalus, jahkečilgehus, sv årsberättelse –n, no årsmelding -a/-en, årsberetning -en
vuosikokous sa jahkečoahkkin, sv årsmöte -t, föreningsmöte –t, no årsmøt/e -et
vuosiloma sa jahkeluopmu, jahkásaš luopmu, sv (årlig) semester –n, no (årlig) feri/e -en
vuosilomalaki sa jáhkeluopmoláhka (Fin), sv semesterlag -en (Fin)
vuosilomapalkka vrt. lomaraha, joka perustuu yleensä työehtosopimukseen sa jahkeluopmobálká, sv semesterlön -en
vuosilomaraha sa jahkeluopmoruhta, sv semesterpenning -en
vuosimaksu sa jahkemáksu, sv årsavgift -en, årspremie -n
vuositulot sa jahke(sisa)boađut (pl), jahkedienas, sv årsinkomster (pl), no årsinntekter (pl)
vuosityöansio sa jahkásaš bargodienas, jahkásaš bargo(sisa)boađut, sv årsarbetsförtjänst -en
vuotuinen sa jahkásaš, sv årlig, no årlig
väestökirja sa veahkadatgirji, sv befolkningsbok -en
väestökirjalaki sa veahkadatgirjeláhka (Fin), sv lag om befolkningsböcker (Fin)
väestökirjanpito sa veahkadatgirjedoallu, sv folkbokföring –en, no folkeregistrering
väestökirjoitus sa veahkadatčáliheapmi, sv mantalsskrivning -en
väestölaskentalaki sa veahkadatrehkenastinláhka (Fin),sv folkräkningslag -en (Fin)
väestörekisteri sa álbmotregisttar, veahkadatregisttar, sv befolkningsregist/er -ret (Fin), mantalslängd –en (Sve),
no folkeregister -et
väestörekisterikeskus sa álbmotregisttarguovddáš (Fin), veahkadatregisttarguovddáš, sv befolkningsregistercentral -en,
BRC (Fin)
väestötietojärjestelmä sa álbmotdiehtovuogádat, olmmošdiehtovuogádat, veahkadatdiehtovuogádat,
sv befolkningsdatasystemet
vähemmistökansallisuus vrt. alkuperäiskansa sa unnitlogu čearda, unnitlogu čearddalašvuohta, sv nationell minoritet
vähemmistöoikeus sa vehádatvuoigatvuohta, sv minoriteträtt -en
vähemmistöosakas vrt. enemmistöosakas sa unnitloguoasusoamasteaddji, sv minoritetsaktionär -en, minoritetsbolagsman nen
vähemmistövaltuutettu sa vehádatsáttaolmmoš
vähennys vrt. ajovälinevähennys, alaikäisyysvähennys, alentumisvähennys, ansiotulovähennys, arvonvähennys,
eläketulovähennys, eläkevakuutusmaksuvähennys, ennakkovähennys, hinnanlaskuvähennys, invalidivähennys,
investointivähennys, korkovähennys, lahjoitusvähennys, lapsivähennys, metsurivähennys, moottorisahavähennys,
omaisuustulovähennys, osinkovähennys, palkkavähennys, perusvähennys, puolisovähennys, tulonhankkimisvähennys,
verovähennys, yksinhuoltajsvähennys sa geahpádus, sv avdrag -et, avräkning –en, no fradrag -et
vähennyskelpoinen sa geahpidandohkálaš, geahpidangelbbolaš, sv avdragbar, avdragsgill, som kan avräknas,
no fradragsberettiget
vähennyskelpoisuus sa geahpidangelbbolašvuohta, geahpidandohkálašvuohta, sv avdragsrätt för ngt (förlust, utgifter)
vähennysoikeus sa geahpidanvuoigatvuohta, sv avdragsrätt –en, no fradragsrett -en
vähennysrajoitus sa geahpidanráddjehus, sv avdragsbegränsning -en
vähentyneesti syyntakeinen sa ovddasvástádus geahppánan iežaš daguin, vásttolašvuohta geahppánan iežas daguin
vähentynyt syyntakeisuus vrt. syyntakeisuus sa geahppánan ovddasvástádus (iežas daguin), geahppánan vásttolašvuohta,
sv förminskad tillräknelighet
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vähentynyt työkyky sa geahppánan bargonákca, sv nedsatt arbetsförmåga
vähentäminen sa geahpedeapmi, sv avdrag -et, skatteavdrag -et
vähentää 1. sa geahpedit, sv avdra
vähentää 2. sa geahpedit, sv minska, förminska, avdra, nedsätta, fråndra, avräkna
vähimmäiserä sa unnimuš vejolaš earri (?), sv minimibelopp -et
vähimmäisikä sa vuolimuš vejolaš ahki, gáibiduvvon ahki, sv minimiålder -n
vähimmäishinta sa vuolimuš vejolaš haddi, sv minimipris -et
vähimmäiskorvaus sa unnimuš vejolaš buhtadus, sv minimiersättning -en
vähimmäismaksu sa unnimuš vejolaš máksu, sv minimiavgift -en
vähimmäismäärä 1. sa unnimus vejolaš mearri, sv minimibelopp -et
vähimmäismäärä 2. sa unnimuš vejolaš mearri (ráŋggaštusa), sv straffmini/mum -met
vähimmäisosakepääoma sa unnimuš vejolaš oasuskapitála, sv minumum för aktiekapitalet
vähimmäispalkka sa unnimuš vejolaš bálká, sv minimilön -en, lägsta lön
vähimmäispääoma sa unnimus vejolaš kapitála, minimakapitála, sv minimikapital -et
vähimmäisrangaistus sa unnimus vejolaš ráŋggaštus, sv minimistraff -et
vähimmäistarjous sa vuolimuš lobálaš fálaldat (?), vuolimuš fállojuvvon haddi (?), sv lägsta tillåtna bud
vähittäishinta sa bođuhaddi, sv minutpris -et, minuthandelspris -et, detaljpris -et, bodpris –et, no detaljpris –en
vähäinen vahinko sa unna vahát, uhcca vahát, sv ringa skada
vähäisyys laiminlyönnin sa unnivuohta, uhccivuohta, sv obetydlighet -en, ringhet -en (oaktsamhetens)
väistyvä väite, heikko väite vrt. vahva väite sa heajos čuoččuhus, čáhkkejeaddji čuoččuhus, sv extingibel invändning,
vikande
invändning
väite sa čuoččuhus, sv invändning -en, påstående –t, no påstand -et, innvending -a/-en
väitellä sa nákkáhallat, sv disputera, no disputere
väitesuoja vrt. maksusuoja, saantosuoja sa čuoččuhussuodji, sv invändningsskydd -et
väittämistaakka sa čuoččuhannoađđi, čuoččuhusnoađđi , sv påståendebörda -n
väkisinmakaaja (*)... ks. raiskaaja
väkisinmakaaminen (*)... ks. raiskaus
väkivaltainen pakottaminen sa veahkaválddálaš bággen, sv tvingande med våld
väkivaltainen vastustaminen sa veahkaválddálaš vuostálastin, sv våldsamt motstånd
väkivaltarikollisuus sa veahkaválddirihkolašvuohta, sv våldskriminalitet -en
väkivaltarikos vrt. pahoinpitely sa veahkaváldirihkus, sv våldsbrott -et
väliaikainen sa gaskaboddosaš, sv interimistisk, temporär,no foreløpig, midlertidlig
väliaikainen asiainhoitaja vrt. asiainhoitaja sa gaskaboddosaš áššiiddikšu, sv interimistisk charge d`affaires
väliaikainen määräys sa gaskaboddosaš mearrádus, sv interimistiskt beslut, interimistiskt förordnande,
temporär föreskrift, provisoriskt förordnande, provisorisk bestämmelse (i rättegång)
väliaikainen pesänhoitaja sa gaskaboddosaš beassedikšu, -beasidikšu, sv interismistisk boförvaltare
väliaikaispäätös sa gaskaboddosaš mearrádus, -šiehttamus, sv interimistiskt beslut, no foreløpig avgjørelse
väliaikaistodistus sa gasgaboddosaš duođaštus, sv interimsbevis -et
väliintulija sa gaskiiboahtti, sv intervenient -en, mellankommande part, betalningsintervenient -en
väliintulo sa gaskiiboahtin (riektegeavvamis), sv intervention -en (i process)
väliintulo-oikeus sa gaskiiboahtinvuoigatvuohta, sv interventionsrätt -en
välikysymys sa gaskajearaldat, interpellašuvdna (riikkabeivviin), sv interpellation -en (i riksdagen), no interpellasjon -en
välikysymyskeskustelu sa gaskajearaldatságastallan, interpellašuvndnaságastallan, sv interpellationsdebatt –en
välikäsi ks. bulvaani sa gaskagiehta, bulvána, sv bulvan -en, mellanhand -en
välillinen tekijä vrt. välitön vero sa gaskkalaš dahkki, sv medelbar gärningsman
välillinen vahinko sa gaskkalaš vahát, eahpenjulges vahát, sv medelbar skada, indirekt skada
välillinen vero sa eahpenjulges vearru, sv indirekt skatt
välimies sa soabahalli, sv skiljeman -nen
välimiesmenettely sa soabahallimeannudeapmi, sv skiljemannaförfarande –t, no voldgift -en
välimiesmenettelysopimus sa soahpamuš soabahallimeannudeamis, šiehtadus soabahallimeannudeamis,
sv skiljeavtal -et, skiljedomsavtal -et
välimiesoikeus sa soabahalliriekti, soabahalliduopmostuollu, sv skiljedomstol -en
välimietintö sa oassečilgehus, gaskačilgehus, oassesmiehttamuš, gaskasmiehttamuš, sv mellan(tids)rapport -en
välipuhe sa soahpamuš, šiehtadus, sv avtal -et, överenskommelse -n, förord -et, förbehåll –et,
no avtal/e -en, overenskomst -en
välipäätös tuomioistuimen, viranomainen sa gaskamearrádus, gaskašiehttamus, sv uppskovsbeslut -et (domstolens,
myndighetens), interlokutoriebeslut -et, granskningsbesked -et
väliraha sa bealaš, bajálaš, sv mellangift -en, mellanskillnad –en, no mellomlegg
välisopimus sa gaskasoahpamuš, gaskašiehtadus, sv interimsavtal -et
välitilintarkastus sa gaskaruhtadoallodárkkisteapmi, gaskarehketdoallodárkkisteapmi, gaskarevišuvdna,
sv interimsrevision -en
välitoimenpide prosessissa sa gaskadoaibma, sv förberedande åtgärd, interlokurorieåtgärd -en, interimistisk åtgärd
välittäjä vrt. arvopaperinvälittäjä, asunnonvälittäjä, kiinteistönvälittäjä sa gaskkusteaddji, sv medlare -n, förmedlare –n, no
formidler -en, mekler -en
välittömästi tuomittu vapausrangaistus sa njuolgga dubmejuvvon friddjavuođaráŋggáštus, sv direkt ådömt
frihetsstraff
välituomio sa oasseduopmu, gaskaduopmu, sv mellandom -en
välitys sa soabahallan, soabaheapmi, sv förmedling –en, no formidling -en
välitysehdotus sa soabahallanevttohus, sv förmedlingsförslag -et, medlingsförslag -et
välitysmenettely sa soabahallanmeannudeapmi, sv skiljedomsförfarande -t
välityspalkkio sa soabahallanbálká, soabahallibálká, sv förmedlingsprovision -en, mäklararvode -t, kurtage -t
välitystuomio sa soabahallanduopmu, sv skiljedom –en, no voldgift -a/-en
välitystuomioistuin sa soabahallanduopmostuollu, soabahallanriekti,sv skiljedomstol -en
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välitystuomiolauseke sa soabahallanduopmostuolloklausula, -cealkka, sv skiljedomstolsklausul -en, kompromissklausul -en
välitön oikeusvaikutus sa njulges vuoigatvuođaváikkuhus, njulges váikkuhus, sv direkt rättsverkan, direkt effekt
välitön vaali sa njuolggoválga, sv direkt val
välitön vero vrt. välillinen vero sa njulges vearru, sv direkt skatt
väliyhteisö sa gaskasearvvuš, gaskaservodat, sv bassamfund -et
välttämätön prosessinyhteys sa vealtameahttun proseassaoktavuohta, sv nödvändig processgemenskap
välttämätön toimeentulo sa vealtameahttun áigáiboahtu, sv nödtorfig utkomst
väylämaksu sa oallimáksu (Fin), fávlemaksu (Fin), sv farledsavgift -en (Fin)
väärennys sa vearisteapmi, sv förfalsking –en, no forfalskning -en
väärentää sa vearistit (áššebáhbáriid, ruđaid), sv förfalska (handling, urkund, mynt), no forfalske
väärinkäyttö sa boasttoatnu, boasttogeavahus, sv missbruk –et, no missbruk -en
väärä ilmianto sa boasttu guoddalus, boastto albmadeapmi, sv falsk angivelse
väärä vala sa vearreválli, sv mened -en (avlägga mened), no mened –en
*Y*
yhdenmiehenyhtiö sa ovttaolbmo fitnodatsearvi, sv enmansbolag -et
yhdenvertainen sa ovttadássásaš, -veardásaš, sv likställd, no likestilt
yhdenvertaisuus sa ovttadássásašvuohta, ovttaveadásašvuohta, sv likställighet –en, no likestilling -en
yhdenvertaisuusperiaate sa ovttadássásašvuođaprinsihppa, ovttaveardásašvuođa-, sv likställighetsprincip -en
yhdistelmämerkki sa kombinašuvdnamearka, goallosmearka, sv kombinationsmärke -t
yhdistelmäpatentti sa kombinašuvdnapateanta, goallos-, sv kombinationspatent -et
yhdistetty rangaistus sa ovttastahtton ráŋggáštus, sv sammanlagt straff
yhdistymisvapaus vrt. järjestäytymisvapaus, kokoontumisvapaus sa searvefriddjavuohta, ovttastusfriddjavuohta, sv
föreningsfrihet –en, no organisasjonsfrihet -en
Yhdistyneet Kansakunnat, YK sa Ovttastuvvan Našuvnnat, ON, sv Förenta Nationerna, FN, no De forente nasjoner
Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja sa Ovttastuvvan Našuvnnaid vuođđogirji, sv Förenta Nationernas stadga
yhdistys sa searvi, ovttastus, sv förening –en, no forening -a/-en
yhdistyslaki sa searveláhka, ovttastusláhka (Fin), sv lag om förenigar (Fin)
yhdistysrekisteri sa searveregisttar, ovttastusregisttar, sv föreningsregist/er –ret, no foreningsregister -et
yhdistysrekisteritoimisto sa searvertegisttardoaimmahat (Fin), sv föreningsregisterbyrå -n (Fin)
yhdistyä sa ovttastuvvat, sv förena sig, no forene seg
yhdistäminen 1. rangaistusten sa ovttastahttin (ráŋggáštusaid), sv sammanläggning av straff
yhdistäminen 2. kanteiden sa ovttastahttin áššečuoččáldahttimiid), sv förening -en (av käromål), sammanförande (av
käromål), kumulation -en (av käromål)
yhdistäminen 3. alueiden sa ovttastahttin (viidodagaid), sv sammanslagning av jordlägenheter
yhdistää 1. rangaistukset sa ovttastahttit (ráŋggáštusaid), sv sammanlägga (straff)
yhdistää 2. kanteet sa ovttastahttit áššečuoččáldahttimiid, sv förena (käromål), sammanföra (käromål), kumulera (käromål)
yhdistää 3. alueet sa ovttastahttit (viidodagaid), sv förena (områden), inkorporera (områden
yhdyskunta sa servodat, ovttastupmi, sv samfund -et, samhälle –t, no samfunn -et
yhdyskuntapalvelu sa ovttasgoddebálvalus, servodatbálvalus, sv samhällstjänst -en
yhteenlaskettu rangaistus vrt. yhdistetty rangaistus sa oktiiluiton ráŋggáštus, sv sammanräknat straff
yhteenliittymä sa searvan, koališuvdna, sv sammanslutning -en, fusion -en
yhteinen rangaistus sa oktasaš ráŋggáštus, sv gemensamt straff
yhteisalue, yhteinen alue sa oktasaš viidodat, sv samfällt område, no felles område
yhteiselämä sa oktasaš eallin, ovttaseallin, sv samlevnad –en, no samliv -et
yhteisesti sa oktasaččat, ovttasráđiid, sv i samråd, no i felleskap, i samråd
yhteisetuus sa oktasaš ovdu, sv samfälld förmån
yhteishallinta sa oktasaš hálddašeapmi, sv sambesittning -en
yhteishallinto sa oktasaš hálddahus, sv samförvaltning -en
yhteisholhooja (*) vrt. edunvalvoja sa mielhovdejeaddji, sv medförmyndare
yhteiskiinnitys sa oktasaš giddehus, sv gemensam inteckning, gemensamt hypotek
yhteiskäyttö sa oktasašgeavahus, oktasašatnu,sv gemensam användning, sambruk -et, gemensamt bruk
yhteislohkominen sa oktasaš laigen, sv samstyckning -en
yhteismaa sa oktasašeanan, sv allmänning -en, allmänningsjord -en, samfällighet –en, no uskiftet jord,
almenningsjord -a/-en, almenning -en
yhteismarkkinat sa oktasaš márkanat, oktasaš vuovdinvejolašvuođat, sv gemensamma marknaden
yhteismetsä sa oktasašvuovdi, sv samfälld skog, besparingsskog –en, no fellesskog -en, allmenning –en
yhteisomaisuus sa oktasaš opmodat, sv gemensam egendom, samegendom –en, no samei/e -et
yhteisomistaja sa searválašeaiggát, oktasašeaiggát, oktasašoamasteaddji, ovttaseaiggát, mieleaiggát,
sv samägare –n, no sameier -en
yhteisomistus sa oktasašoamastus, ovttaseaiggáduššan, sv samägande -t, samägo, samegendom, kollektiv egendom,
no samei/e -et
yhteisomistuslaki sa ovttaseaiggáduššanláhka, sv lag om vissa samäganderättsförhållanden (Fin), no sameielov -en
yhteisomistusoikeus sa ovttaseaiggáduššanvuoigatvuohta, ovttasoamastusvuoigatvuohta, sv samäganderätt –en
yhteisomistussuhde sa oktasašoamastusgaskavuohta, oktasašeaiggáduššangaskavuohta, sv samägandeförhållande -t,
samäganderättsförhållande –t, no sameieforhold -et
yhteispalkka sa oktasaš bálká, sv gemensam lön
yhteispanttioikeus sa oktasaš pántavuoigatvuohta, sv gemensam panträtt
yhteistakaaja sa mieldáhkideaddji, dáhkádusguoibmi, sv medborgensman -nen, medlöftesman -nen
yhteistakaus sa oktasaš dáhkádus, ovttasvásttolaš dáhkádus, sv gemensam borgen, solidarisk borgen
yhteistalous sa oktasaš dállodoallu, sv gemensamt hushåll
yhteisteos vrt. elokuvateos, kokoomateos, sävellysteos, teoskappale sa oktasašduodji, sv gemensamt verk
yhteistoiminen osallisuus vrt. osallisuus, tekijäkumppanuus, yllytys sa oasálašvuohta searválagaid, searválaš
oasálašvuohta, sv på samförstånd beroende delaktighet
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yhteisvastuu sa oktasašvástu, oktasaš ovddasvástádus, ovttasvásttolašvuohta, sv gemensamt ansvar, solidariskt ansvar
yhteisvastuullinen sa ovttasvásttolaš, ovttasvásto-, sv solidarisk
yhteisvastuullisuus sa ovttasvásttolašvuohta, sv solidarisk ansvarighet, solidarisk ansvar, en för alla- alla för en
yhteisvelallinen, kanssavelallinen sa mielvelggolaš, velggolašguoibmi, sv medgäldenär -en, solidarisk gäldenär
yhteisvelka sa oktasaš vealgi, sv gemensam skuld, gemensam gäld
yhteisvelkasuhde sa oktasašvealgegaskavuohta, vealgegaskavuohta ovttavásttolašvuođa vuođul, sv gäldförhållande på
grund av solidarisk ansvarighet, skuldförhållande på grund av solidarisg ansvarighet
yhteisverotus puolisoiden sa oktasaš vearuhus, sv sambeskattning -en (av makar), no sambeskatning -en
yhteisö sa searvvuš, servodat, sv samfund -et, sammanslutning -en, korporation –en, no samfunn -et, sammenslutning -en
yhteisöhankinta vrt. Euroopan yhteisöt sa searvvušskáhppon, searvvušháhkan, sv gemenskapsintern varuförvärv
yhteisökorko sa searvvušreantu, servodatreantu, sv samfundsränt/a -an
yhteisölainsäädäntö vrt. yhteistöoikeus, ei tarkoita eurooppalaisoikeutta tai EU:n lainsäädäntöä sa searvvušláhkaásaheapmi,
searvvušláhkamearrádusat (pl), servodatláhkamearrádusat (pl), servodatláhkaaddin, servodatláhkaásaheapmi, sv
gemenskapsrätt -en
yhteisön oikeus vrt. eurooppaoikeus, yhteisöoikeus sa EU-vuoigatvuohta, sv gemenskapsrätten
yhteisön säännökset sa EU-njuolggadusat, sv gemenskapsbestämmelser, EG:s rättsakter
yhteisöoikeus vrt. eurooppaoikeus, yhteisön oikeus sa servodatvuoigatvuohta, searvvuš-, sv associationsrätt -en
yhteisösakko sa servodatsáhkku, searvvuš-, sv samfundsbot -en, företagsbot -en
yhtenäislaki, uniform law sa ovttalágáš láhka, sv uniform lag, enhetlig lag för olika länder
yhteystiedot sa oktavuođa(váldin)dieđut, sv ...uppgifter om vart eller vem man kan vända sig
yhtiö sa fitnodatsearvi, sv bolag –et, no selskap -et
yhtiöjärjestys sa fitnodatsearveortnet, sv bolagsordning –en, no vedtekter (pl)
yhtiökokous sa fitnodatsearvečoahkkin, sv bolagsstämm/a –an, no (aksjeselskapens) generalforsamling -en
yhtiökumppani sa fitnodatsearveguoibmi, sv medbolagsman -nen, kompanjon -en
yhtiömies sa (fitnotdat)searveolmmoš , sv bolagsman –nen, no kompanjong -en
yhtiömuoto vrt. yritysmuoto sa fitnodatsearvehápmi, sv bolagsform -en
yhtiöoikeudellinen sa fitnodat(searve)vuoigatvuođalaš, sv bolagrättslig
yhtiöoikeus sa fitnodat(searve)vuoigatvuohta, sv bolagsrätt -en
yhtiöomaisuus sa fitnodatsearvevárit, fitnodatsearveopmodat, sv bolagstillgångar, bolagskapital -et
yhtiöpääoma sa fitnodatsearvekapitála, fitnodatsearveoaiveopmodat, sv bolagskapital -et
yhtiösopimus sa fitnodatsearvesoahpamuš, fitnodatsearvešiehtadus, sv bolagsavtal -et
yhtiörekisteri sa fitnodatsearveregisttar, sv bolagsregis/ter -ret
yhtiövastike sa viessosearvemáksu, sv (bolags)vederlag -et
yhtiövero vrt. alkoholijuomavero, ajoneuvovero, arpajaisvero, autovero, moottoriajoneuvovero, omaisuusvero, perintövero,
polttoainevero, tulo- ja varallisuusvero, tulovero, vakuutusmaksuvero, valmistevero, valtiovero, varainsiirtovero, varallisuusvero,
vero sa fitnodatsearvevearru, sv bolagskatt -en
yhtiöveron hyvitys sa fitnodatsearvevearu buhtádus, sv gottgörelse för bolagsskatt
yhtiöverotus sa fitnodatsearvevearuhus, sv bolagsbeskattning -en
yhtyminen sa ovttastuvvan (rihkkusiid), rihkuskonkureansa, sv sammanträffande -t (av brott), brottskonkurrens -en
yhtymä sa ovttastupmi, sv sammanslutning -en, association –en, no sammenslutning -en, koalisjon -en, selskap -et
yhtymävarallisuus sa ovttastupmeopmodat, sv sammanslutningsförmögenhet -en
YK, Yhdistyneet Kansakunnat vrt. YK:n peruskirja sa ON, Ovttastuvvan Nášuvnnat, sv FN, Förenta Nationer, no De
Forente Nasjoner, FN
yksikkö sa ovttadat, sv enhet –en, no enhet -en
yksikköhinta sa ovttadathaddi, sv enhetspris -et
yksilöidä sa spesifiseret, sv individualisera
yksilöiminen 1. kanteen sa spesifiseren (áššečuoččáldahttima), sv individualisering -en (av talan)
yksilöiminen 2. lajisuorituksen sa spesifiseren (prestašuvnna), sv individualisering -en (av generisk prestation)
yksilöimätön sa spesifiserekeahtes; mii ii leat spesifiserejuvvon, sv icke individualiserad
yksilöllinen sa oktagaslaš, olmmošguovdil, sv individuell
yksimielinen sa ovttamielalaš, ovttajienalaš, sv enig, enhällig, no enig, enstemmig
yksimielisesti sa ovttajienalaččat, ovttamielalaččat, sv enhälligt, samstämmigt, enstämmigt, no enstemmig
yksimielisyys sa ovttamielalašvuohta, ovttajienalašvuohta, sv enighet -en, enstämmighet -en, enhällighet –en, no enighet -en
yksimielisyysvaatimus sa ovttamielalašvuođa gáibádus, ovttajienalašvuođa gáibádus, sv enhällighetskrav -et
yksinkertainen enemmistö sa oktageardanis eanetlohku, dábálaš eanetlohku, eaŋkil eanetlohku, sv enkel majoritet
(pluralitet), enkel röstpluralitet
yksinkertainen lainsäädäntöjärjestys sa dábálaš láhkaásahanortnet, dábálaš láhkaaddinortnet, sv vanlig
lagstiftningsordning
yksinkertainen ääntenenemmistö sa dábálaš jienaid eanetlohku, oktageardán jienaid eanetlohku,
sv enkel röstpluralitet
yksinmääräämisoikeus sa oktomearridanvuoigatvuohta, sv ensambestämmanderätt -en
yksihuoltajavähennys sa oktofuolaheaddjigeahpádus, sv ensamförsörjaravdrag -et
yksinoikeus sa oktovuoigatvuohta, sv ensamrätt -en, privilegium -et, monopol –et, no enerett -en, monopol -et
yksin teoin (*) sa ovttain daguin, sv genom en handling
yksinäistalo (*) vrt. maaoikeudellinen kylä, tila sa ovttaskas dállu, sv ett enstaka hemman
yksipuolinen tuomio sa ovttabealat duopmu, sv tredskodom -en, kontumaciedom -en
yksittäissitoumus sa priváhta čatnasupmi, ovttaskas čatnasupmi, sv individuell förbindelse
yksittäistapaus sa ovttaskasdáhpáhus, sv enskilt fall, särskildt fall, no et enkelt felle
yksityinen sa priváhta, ovttaskas, sv privat, no privat
yksityishenkilö sa priváhtaolmmoš, oktahatolmmoš, oktatolmmoš, sv privatperson –en, no privatperson –en
yksityiskäyttö sa priváhta atnu, sv privat bruk
yksityiskäyttöönotto sa priváhtaatnuiváldin, sv privatuttag -et
yksityisluontoinen sa priváhtalundosaš, ovttaskaslundosaš, -lunddot, sv av privat natur
yksityisoikeudellinen sa siviilavuoigatvuođalaš, sv civilrättslig, privaträttslig, no sivilrettslig, privatrettslig
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yksityisoikeus sa priváhtavuoigatvuohta, siviilavuoigatvuohta, sv civilrätt -en, privaträtt –en, no sivilrett -en, privatrett -en
yksityisomaisuus sa priváhtaopmodat, sv privat egendom, no privat eiendom
yksityisomistus sa priváhtaeaiggáduššan, priváhtaoamastus, sv privatägande –t, no privateie -n
yksityisotto sa priváhtalokten, sv privatuttag -et
yksityistakaus sa priváhtadáhkádus, sv enskild borgen
yksityistie vrt. yleinen tie sa priváhtageaidnu, sv enskild väg, no privat vei
yksityistielaki sa priváhtageaidnoláhka (Fin), sv lag om enskilda vägar (Fin)
yksityisyrittäjä sa priváhta fitnodatolmmoš, sv egenföretagar/e -(e)n, no selvstendig næringsdrivende
yksityisyys sa intimitehta, sv intimitet -en
yleinen etu sa almmolaš ovdu, sv allmänt intresse, offentlig intresse, officialintresse, det allmänna bästa
yleinen ja yhtäläinen äänioikeus sa almmolaš ja ovttalágán jietnavuoigatvuohta, sv allmän och lika rösträtt
yleinen oikeusapu vrt. maksuton oikeudenkäynti sa almmolaš vuoigatvuođaveahkki, sv allmän rättshjälp
yleinen oikeusavustaja sa almmolaš vuoigatvuođaveahkki, sv allmänt rättsbiträde
yleinen oikeuspaikka sa dábálaš forum, dábálaš riektebáiki, sv allmänt forum, fora
yleinen oikeustiede vrt. lainoppi, oikeushistoria, vertaileva oikeustiede sa dábálaš vuoigatvuođadieđa, almmolaš
vuoigatvuođadieđa, sv allmän rättsvetenskap
yleinen syyttäjä vrt. kihlakunnansyyttäjä, lääninsyyttäjä, nimismies, piirisyyttäjä, valtakunnansyyttäjä, valtionsyyttäjä
sa almmolaš alaguoddi, almmolaš sivahalli, almmolaš áššáskuhtti, sv allmän åklagare,
no offentlig anklager, påtalemyndighet -en, statsadvokat -en
yleinen tie vrt. yksityistie sa almmolaš geaidnu, sv allmän väg , no allmenn vei
yleinen äänioikeus sa almmolaš jietnavuoigatvuohta, sv allmän rösträtt
yleisestävyys vrt. erityisestävyys sa oppalaš eastinváikkuhus, sv allmänprevention -en, generalprevention -en
yleishyödyllinen sa oktasaččat ávkkálaš, oppalaččat ávkkálaš, sv allmännyttig
yleisistunto sa oktasaščoahkkin, sv allmänt sammanträde (statsrådet), generalförsamling -en (FN)
yleisjälkisäädös ks. yleistestamentti, vrt. erityisjälkijäännös eli erityistestamentti, legaatti sa oppalaštestamenta,
almmolaštestamenta, sv universaltestamente -t, universalförordnande -t
yleiskaava sa oppalašlávva, sv generalplan –en, no generalplan -en
yleiskaava-alue vrt. asemakaava-alue, rakennuskaava-alue, rantakaava-alue, seutukaava-alue sa oppalašlávvaguovlu, sv
generalplansområde -t
yleiskokous sa oktasaščoahkkin, sv allmänt möte, generalförsamling -en
yleiskäyttö sa oktasašgeavaheapmi, sv allmännyttjande -t
yleislauseke sa oktasašcealkka, -klausula, sv generalklausul -en
yleisluottokortti sa oppalaškredihtagoarta, sv generalkreditkort -et
yleisperustelu sa almmolaš ákkastallan, almmolaš vuođuštusat, sv allmän motivering
yleispreventio vrt. yleisestävyys sa oppalaš eastinváikkuhus, sv generalprevention -en
yleiseuraaja sa oppalaščuovvu, sv universalsuccessor -en
yleiseuraanto vrt. erityisseuraanto sa oppalaščuovvun, sv universalsuccession -en
yleissitova työehtosopimus sa oppalaččat čadni bargoeaktosoahpamuš, sv allmänt bindande kollektivavtal
yleissitovuus sa oppalaš čatnan, sv att något är allmänt bindande
yleissäännös sa almmolaš njuolggadus, almmolaš ásahus, almmolaš mearrádus, sv allmänt stadgande
yleissopimus sa oktasašsoahpamuš, oktasaššiehtadus, almmolaš-, sv generalakt -en, allmän överenskommelse
yleistakaus sa almmolaš dáhkádus, sv (en) generalborgen (=)
yleistestamentti... ks. yleisjälkisäädös
yleistiedoksianto vrt. erityistiedoksianto sa almmolaš diehtunaddin, sv offentlig delgiving
yleistoimivalta sa dábálaš doaibmaváldi, sv allmän behörighet, allmän kompetens
yleistäytäntöönpano sa dábálaš doibmiibijdan, sv allmän verkställighet
yleisvaarallinen sa oppalaččat várálaš, sv allmänfarlig
yleisvaltakirja vrt. valtakirja sa oppalaš fápmudanbábir, oppalaš váldegirji, sv generalfullmakt -en
yleisvaltuutus sa almmolaš fápmudus, sv allmän fullmakt, disponentfullmakt -en
ylemmänasteinen normi vrt. alemmanasteinen normi sa bajit dási norbma, sv norm av högre ordning, norm av högre rad
ylennys vrt. virkaylennys sa bajideapmi, bajádus, sv (en) befordran (=), avancemang -et
ylijäämä sa badjebáza, sv överskott –et, no overskudd -et
ylijäämänpalautus sa badjebáhcaga máhcahus, sv återbäring av överskott
ylijäämävarat sa badjebázavárit, sv överskottsmedel
ylikansallinen vrt. kansainvälinen sa badjeriikkalaš, sv supranational
ylikurssi sa badjegursa, sv överkurs –en, no overkurs -en
ylimuistoinen nautinta sa doloža rájes geavaheapmi, sv urminnes hävd, no alder tids bruk
ylimääräinen sa liige-, sv extraordinarie, no ekstraordinær
ylimääräinen muutoksenhaku ks. lainvoima, oikeusvoima sa earenoamáš nuppástusohcan, sv extraordinärt
ändringssökande
ylimääräiset muutoksenhakukeinot vrt. varsinainen muutoksenhakukeino sa earenoamáš nuppástusohcanvuogit, sv
extraordinarära rättsmedel
yliopisto sa allaoahpahat, universitehta, sv universitet –et, no universitet -et
ylioppilastodistus sa stuđeantaduođaštus, sv studentbetyg –et, no artiumsvitnemål -et
ylioppilastutkinto sa stuđeantaeksámen, stuđeantadutkkus, sv studentexamen (examina), no examen artium
ylioppilastutkintolautakunta (Fin) sa stuđeantadutkkuslávdegoddi, sv studentexamensnämnden, SEN
ylipäällikkö sa badjehoavda, sv överbefälhavar/e -en, högste befälhavare
ylitarkastaja sa allagohcci, sv överinspektör –en, no overinspektør -en
ylityö sa badjeláiggebargu, sv övertidsarbete –t, no overtidsarbeid -et
ylityökorvaus sa badjeláiggebuhtadus, sv övertidsersättning -en, ersättning för övertidsarbete, no overtidsbetaling -a/-en
ylityölisä sa badjeláiggelassi, sv övertidstillägg -et
ylivelkainen sa badjelmeare vealggáiduvvan, sv överskuldsatt
ylivelkaisuus sa dat áššiidláhki, ahte lea badjelmeare vealggáiduvvan, sv insufficiens -en, illikviditet, insolvens
ylivoimainen este, force majeure sa birgetmeahttun eastta, force majeure, sv oöverstigligt hinder, force majeure,
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no force majeure
yllytys vrt. tekijäkumppanuus, yhteistoiminen osallisuus sa oalgguheapmi, giktaleapmi (rihkusii), sv (en) anstiftan (=),
agitation –en, no anstiftels/e -en
yllyttää sa oalgguhit, giktalit (rihkusii), sv anstifta (till brott)
ylähuone vrt. alahuone sa badjeviessu, sv överhuset
ymmärrys vrt. täyttä ymmärrystä vailla sa ipmárdus, áddejupmi, jearga, sv förstånd -et, (sakna förståndets fulla bruk)
ympäristö- ja luonnonvarainneuvosto sa biras- ja luondduriggodatráđđi (Fin), sv rådet för miljön och
naturtillgångarna (Fin)
ympäristökeskus (Fin) sa birasguovddáš, sv naturcentral -en
ympäristölautakunta (Fin) sa biraslávdegoddi, sv miljönämnd -en
ympäristölupa sa biraslohpi (Fin), sv miljötillstånd -et (Fin)
ympäristölupamenettely sa biraslohpemeannudeapmi, sv miljötillståndsförfarande -t
ympäristölupamenettelylaki sa biraslohpemeannudanláhka (Fin), sv lag om miljötillståndsförfarande (Fin)
ympäristömenettely sa biraslohpemeannudeapmi, sv miljötillståndsförfarande -t
ympäristöministeri sa birasminister, sv miljöminist/er -ern
ympäristöministeriö sa birasministeriija (Fin), birasdepartementa (Sve), sv miljöministeri/um -et (Fin),
miljödepartement -et (Sve), no miljøverndepartement -et
ympäristönsuojelu sa birassuodjaleapmi, sv miljövård -en, miljöskydd -et
ympäristönsuojelulautakunta sa birassuodjalanlávdegoddi (Fin), sv miljövårdsnämnd -en (Fin)
ympäristöoikeus sa birasvuoigatvuohta, sv miljörätt -en
ympäristörikos sa birasrihkus, sv miljöbrott -et
ympäristövahinko sa birasvahát, sv miljöskada -n
ympäristövaikutusten arviointi, YVA sa birasváikkuhusaid árvvoštallan (Fin), sv miljökonsekvensbedömning -en (Fin)
ympäristövaikutusten arviointiohjelma sa birasváikkuhusaid árvvoštallanprográmma (Fin), sv program för
miljökonsekvensbedömning (Fin
ympäristövaikutusten arviointiselostus sa birasváikkuhusaid árvvoštallančilgehus (Fin), sv
miljökonsekvensbeskrivning -en (Fin)
yrittäjä sa fitnodatolmmoš, sv företagare –n, no næringsdrivende, bedriftseier -en
yrittäjäeläke sa fitnodatolbmoealáhat, sv pension för företagare
yrittäjäeläkelaki sa fitnodatolbmoealáhatláhka (Fin), sv lag om pension för företagare (Fin)
yrittäjätoiminta sa fitnodatdoaibman, fitnodatbargu, sv företagarverksamhet –en, no bedriftsvirksomhet –en
yrittäjävakuutus sa fitnodatolbmo dáhkádus, sv företagarförsäkring -en
yritys 1. liikeyritys, vrt. yritysmuoto sa fitnodat, sv företag –et, no bedrift -en, foretak -et
yritys 2. sa geahččaleapmi, sv försök –et, no forsøk -et
yritys- ja yhteisötunnus sa fitnodat- ja searvvušdovddaldat
yritysjärjestely sa fitnodatordnestallan, sv företagsarrangemang -et
yrityskiinnitys sa fitnodatgiddehus, giddehus fitnodahkii, sv företagsinteckning -en
yritysluottotieto sa fitnodatkredihtadiehtu, sv företagskreditupplysning -en
yritysmuoto vrt. yritys, yhtiömuoto sa fitnodathápmi, sv företagsform -en
yritysosto sa fitnodatoastin, sv företagsköp -et
yrityssalaisuus sa fitnodatsuollemasvuohta, fitnodatčiegusvuohta, sv företagshemlighet -en
yrityssaneeraus sa fitnodatsaneren, sv företagssanering –en, no bedriftssanering -en
yritystoiminta sa fitnodatdoaibman, sv företagsverksamhet –en, no bedriftsvirksomhet -en
yritystulo sa fitnodat(sisa)boahtu, sv företagsinkomst –en, no bedriftsinntekt -a/-en
yöpymiskorvaus sa idjadanbuhtadus, sv ersättning för (natt)logi (Finland)
yötyö sa idjabargu, sv nattarbete –t
*Ä*
äitiysavustus sa etniiddoarjja (Fin), sv moderskapsunderstöd -et (Fin)
äitiysloma sa etniidluopmu, sv moderskapsledighet –en, no (morens) omsorgspermisjon ved fødsel
äitiys(päivä)raha sa etniidruhta, sv moderskapspenning –en, no morstrygd -a/-en, fødselspenger (pl)
äitiys(päivä)rahakausi vrt. vanhempainrahakausi sa etniidruhtabadji (Fin), sv moderskapspenningsperiod -en (Fin)
äyriluku sa evrrelohku, sv skattörestal -et
äyritieto sa evrrediehtu, diehtu vearroevrre birra, sv uppgift om skattören
äänestys sa jienasteapmi, jienastus, sv röstning -en, omröstning -en, votering –en, no avstemning -en, votering -en
äänestysalue sa jienastanguovlu, sv röstningsområde -t
äänestysesitys sa jienastanevttohus, sv omröstningsproposition -en
äänestyslippu sa jienastanlihppo, jienastansedel, sv röstsedel –n, no stemmesed/del -delen
äänestysluettelo sa jienastanlogahallan, jietnalogahallan, sv röstlängd –en, no valgmanntall -et
äänestysoikeus sa jienastanvuoigatvuohta, sv rösträtt –en, no stemmerett -en, stemmekvalifikasjon -en
äänestyspaikka sa jienastanbáiki, jienastanlokála, sv röstningslokal –en, no valglokal/e -et
äänestyspöytäkirja sa jienastanbeavdegirji, sv omröstningsprotokoll -et
äänestystapa sa jienastanvuohki, sv omröstningssätt -et, röstningssätt -et
äänestystulos sa jienastanboađus, sv röstningsresultat -et, omröstningsresultat -et
äänestäjä sa jienasteaddji, sv röstare –n, no velger -en
äänestäjäluettelo sa jienasteaddjilogahallan, sv förteckning över röstande
äänestäminen sa jienasteapmi, jienasteamoš, sv röstning -en, votering -en, omröstning –en, no avstemning -en, votering -en
äänestää sa jienastit, sv omrösta, votera, no stemme, votere
äänetön yhtiömies sa jaskes fitnodatolmmoš, kommanditevra, sv kommanditär -en, tyst bolagsman
ääni sa jietna, sv röst -en, votum –et, no stemm/e -en
ääniluettelo sa jietnalogahallan, sv röstlängd -en
äänimäärä sa jietnamearri, sv röstetal -et, röstsiffr/a -an, röstantal –et, no stemmetall -et
äänioikeudeton osake sa jietnavuoiggahis oasus, oasus mas ii leat jietnavuoigatvuohta, sv icke röstberättigad aktie
äänioikeus sa jienastanvuoigatvuohta, sv rösträtt –en, no stemmerett -en
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äänioikeusikä sa jienastanvuoigatvuođaahki, sv rösträttsålder –n, no stemmerettsalder -en
äänioikeusosake vrt. etuoikeutettu, oikeutettu sa jietnavuoiggalaš oasus, jietnavuoigadahtton oasus, oasus mas lea
jietnavuoigatvuohta, jietnavuoigatvuođaoasus, sv rösträttsaktie -n
äänioikeutettu sa jietnavuoigadahtton, jienastanvuoiggalaš, sv röstberättigad, no stemmeberettiget, stemmerettskvalifisert
äänivalta sa jietnavuoigatvuohta, sv rösträtt –en, no stemmerett -en
äänivaltainen sa jietnavuoigadahtton, -vuoiggalaš, sv röstberättigad
ääntenenemmistö sa jienaid eanetlohku, sv röstmajoritet -en, röstpluralitet -en, röstflertal -et, röstövervikt -en
ääntenjakauma sa jienaidjuohkašupmi, sv röstfördelning -en
ääntenlaskenta sa jienaidrehkenastin, sv rösträkning -en, röstberäkning –en, no stemmeopptelling -a/-en

LÄHDEKIRJALLISUUS / GÁLDOGIRJJÁLAŠVUOHTA

Ensyclopedia iuridica fennica, suomalainen oikeustietosanakirja (Suomalainen Lakimiesyhdistys 1994)
osa I Varallisuus- ja yritysoikeus, osa II Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus, osa III Perhe-, työ- ja sosiaalioikeus, osa IV Rikos- ja
prosessioikeus, osa V Julkisoikeus, osa VI Kansainväliset suhteet, osa VII Oikeuden yleistieteet
Finlands Lag 1986
Finsk-norsk ordbok (Farbregd-Seppinen 1993)
Kiinteistöjärjestelmä ja kiinteistönmuodostamisoikeus (Veikko O. Hyvönen 1982)
Lakikielen perussanakirja suomi-ruotsi-suomi (Mikael Scheinin - Ambrosius Wollsten 1995)
Luotto- ja maksuvälineet (Erkki Aurejärvi 1986)
Nordisk förvaltningsordbok 1982:12 (Nordiska rådet/Föreningarna Norden)
Nordisk förvaltningsordbok 1991:24 (Nordiska rådet)
Norsk-samisk skoleordbok (Randi Romsdal Balto 1997)
Norsk-svensk ordbok (Leif Mähle-Bengt Sigurd 1970)
Norstedts skandinaviska ordbok (Nordiska språksekretariatet och Norstedts Förlag Ab 1994)
Ruoŧa-sámegiel hálddahussáni (Olavi Korhonen 1993)
Sanastotyön käsikirja, 1. painos. Marraskuu 1988 (Tekniikan Sanastokeskus r.y.)
Sámi-dáru sátnegirji (Kåven-Jernsletten-Nordal-Eira-Solbakk)
Sámi giellaráđi gielladieđut nr. 1/98
Sámi-suoma sátnegirji (Pekka Sammallahti 1989)
Sátnegirji sámi-ruoŧa ruoŧa-sámi / Ordbok samisk-svensk svensk-samisk (Mikael Svonni 1990)
Skatteförfattningarna 1998
Svensk-finsk och finsk-svensk juridisk ordlista (Bo Grönholm 1977)
Svensk-norsk ordbok (Kunnskapsforlaget 1981)
Svenskt lagspråk i Finland (Statsrådets Svenska Språknämnd 1992)
Sveriges Rikes Lag 1979
Suomalais-ruotsalais-suomalainen opiskelusanakirja (Lea Lampen 1981)
Suomi-norja-suomi taskusanakirja 1981 (Farbregd-Kämäräinen 1981)
Suomi-ruotsi-suomi sanakirja (Gummerus 1991)
Suuri suomi-ruotsi-sanakirja (Werner Söderström Osakeyhtiö Porvoo-Helsinki-Juva 1997)
Uusi kansainvälinen merioikeus (Kari Hakapää, Lakimiesliiton kustannus 1988)
Uusi lakikielen sanakirja (Y.J.Hakulinen 1974)
Virallinen lehti - Officiella tidningen
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Sámegielat sániid dáfus maiddái lassin čuovvovaš dahkkiid almmutkeahtes sátnelistut:
Esko Aikio, Irma Laiti, Jouni-Antti Vest
Saamenkielen sanojen osalta lisäksi seuraavien tekijöiden julkaisemattomia sanalistoja:
Esko Aikio, Irma Laiti, Jouni-Antti Vest
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LYHENTEET / OANÁDUSAT:

A

asetus/láhkaásahus/förordning

EU

Euroopan unioniin tai eurooppaoikeuteen liittyvä termi

(Fin)

sanaa käytetään Suomessa tai kyseinen instituutio esiintyy vain Suomessa

HD

högsta domstolen

HO

hovioikeus

HR

hovrätt

KKO

korkein oikeus

ks.

katso, viittaus synonyymeihin

L

laki/láhka/lag/lov

(Nor)

sanaa käytetään vain Norjassa tai kyseinen instituutio esiintyy vain Norjassa

(pl)

plural (geavahuvvo máŋggaidlogus)

RB

rättegångs balk

(Sve)

sanaa käytetään vain Ruotsissa tai kyseinen instituutio esiintyy vain Ruotsissa

vrt.

vertaa, viittaus vieruskäsitteisiin

(=)

taipumaton (ruotsin kielen) sana

(*)

sana ei ole käytössä nykyään
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SÁMEGIELAT INDEAKSA / SAAMENKIELINEN INDEKSI

ádjin häätämis-, häätöáhččivuohta, áhččivuođa- isyysálbmotealáhat kansaneläke
ámmát- ammattiárbe- perinnön-, perintöáššečuoččáldahttin- kanneáššeolmmoš-, sáttaolmmoš- asiamiesášševuodji-, advokáhta- asianajajaalmmolaš julkinen
almmuhus- ilmoitusatnu-, geavahan- käyttöbálká, bálkká- palkka-, palkanbáŋko- pankkibárti, bárte-, dáhpedorbmi tapaturmabargu, bargo- työbeavdegirji pöytäkirja
bidjet-, čuorvvasgávpe- huutokauppabiila- autoboles, politiija poliisibuhtadus- korvausbuohcan, buohco- sairausbearaš- perhečoahkkin- istunto-, kokousdásseárvo- tasa-arvodiggi, digge-, gearret- käräjädiehto- tietodienas- ansiodikšun- hoitodiŋga-, gálvo-, dávvir- esinedohkálašvuohta, gelbbolašvuohta kelpoisuusduođašteaddji, vihtan todistajan-, todistaja
duollu, duollo- tulliearre- eräeiseváldi, virge- viran-, virkaealáhat- eläkeealáhus- elinkeinoealiheapmi, ealihan- elatuseanetlohko- enemmistöeatnan-, eanan- maa-, maaneretcealkin- irtisanomisfitnodat- liike, yritfuolahus, fuolaheaddji, áittardeaddji huoltaja-,
huoltogávpi, gávpe- kaupan-, kauppageaidno- tiegeavaheaddji kuluttajagiddehus- kiinnitysgiddodat, fásta opmodat kiinteistögihligoddi kihlakunnangielda-, gieldda-, gielddalaš kunta-, kunnan-,
kunnallisgirko- kirkko-, kirkollisgollu kulu-, menogosttet, goasttádus kustannus
guolástan-, guolle- kalastuksen-, kalastusguovddáš- keskushaddi, hadde- hinnan-, hintahálddahus- hallintoheagga- henkiheahte- hätähoavvariekti, hoavvarievtti hovioikeus, hovioikeudenhovdejupmi, hovden- holhooja-, holhoushuksen- rakennusjahke- vuosijápminbeassi kuolinpesä, jäämistö-

jienasteapmi äänestysjietna- äänijuogadas-, divideanta osinkojuohku, juohko-, juohkin- jakokontu- tilikredihta- luottolágačuorvva- lainhuutolágalaš laillinen
láhka-, lága- laki-, lainláigu, láigo- huoneenvuokra-, vuokralávva- kaavalassi-, lasse- lisälatnja, visti huoneleatna-, leana- lääni-, lääninloatna- lainalotnun- lunastus-, pakkolunastusluopmu, luopmo- lomaluovos opmodat, luvvodat irtaimistomáksu-, máksin- maksumánná-, mánáid- lapsi-, lastenmiellahtto- jäsennáittos- avionuppástusohcan- muutoksenhakuoadjo-, dáhkádus- vakuutus-, takausoasus- osake-, osakkeenohcamuš, ohcan- hakemus-, hakuolmmošvuoigatvuohta ihmisoikeus
ortniiduvvan järjestäytymisovda-, ovddal- ennakko-, esiovddastus, ovddastan- edustusovdu, ovdo, ovddu- edunperšovdna-, olmmoš- henkilöpriváhta- yksityisráŋggáštus- rangaistusreanto- korkoreastaluvvan, konkursa- konkurssiriekti, duopmostuollu tuomioistuin-, oikeusrihkus- rikosruhtadoallo-, girjedoallo- kirjanpitoruokto-, ruovttu- kotiruvke- kaivossáhkku, sáhkko- sakkosierra-, spesiál- erityissiido- sivusisaboahtu tulosivalas, áššálaš syyllinen
skáhppon-, háhkan- hankintaskeaŋka- lahjasoahpamuš, šiehtadus sopimussoahte- rintama-, sotasoalddát- sotilassosiála- sosiaalistevnnet, stevdnen- haasteváidin-, váidalan-, váidda- valitusválga- vaaliveahkke- apulaisvealge- velkavearro- verovearuhus- verotusviste-, viesso- asuntovuođđo- perusvuodjin- ajovuoigatvuohta-, vuoigatvuođa- oikeus-, oikeudenvuolle- alivuovdin- myynti-
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aava meri kansainvälisen merioikeuden termi, jo 1700-luvulla katsottiin merten jakautuvan rantavaltioiden
aluemerivyöhykkeeseen ja kaikille vapaaseen aavaan mereen, joka ei siis kuulu rantavaltioiden lainkäyttövallan piiriin
abortti raskauden keskeyttäminen
adekvaattisuusteoria vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisedellytyksiä arvioitaessa korvausvelvollisuuden
perustavaaa syy-yhteyttä on rajoitettu siten, että teon tai laiminlyönnin syistä otetaan huomioon vai ne, jotka yleisen
elämänkokemuksen mukaan ovat omiaan aiheuttamaan syntyneen kaltaisen vahingon
adheesioperiaate prosessioikeuden käsite, jonka mukaan ns. pääkanteen käsittelyn yhteyteen samaan oikeudenkäyntiin
kytketään sellaisia liitännäisluonteisia vaatimuksia, jotka erikseen ajettuina olisi käsiteltävä toisenlaista käsittelyjärjestystä
käyttäen
aikaprioriteetti(sääntö) aikaetuoikeussääntö, sääntö jonka mukaan esim. kaksoisluovusesta johtuvassa kollisiosa suojataan sitä, joka on tehnyt ensimmäisen luovutussopimuken, aikaprioriteetin mukaan kahdellemyynnissä ensimäinen ostaja saa tietyin lisädellytyksin pitää tavaran, vrt. kahdellemyynti, kaksoisluovutus, saantosuoja, sivullissuoja
aineellinen oikeus aineellisella oikeudella tarkoitetaan mm. oikeusnormeja, jotka määrittävät välittömästi henkilön
oikeudet ja velvollisuudet, negaationa oikeusnormit, jotka vaikuttavat oikeusasemaan ainoastaan välillisesti, kuten
prosessisäännöt, valtiosääntöoikeudessa taas aineellisella oikeudella tarkoitetaan aineellista lakia
ainesosa esineen omistaja omistaa myös esineen ainesosat ja tarpeiston, jos muuta ei ole sovittu. Ainesosan ja tarpeiston
välinen raja ei ole tarkka. Esine muodostuu ainesosista. Kiinteistön ainesosia ovat mm. sillä kasvavat puut, vrt. tarpeisto
akkusatorinen menetelmä rikosprosessissa asianosaisten, kantajapuolella virallisen syyttäjän, on huolehdittava asian
selvittämistä varten tarvittavan aineiston hankkimisesta ja sen esittämisestä oikeudelle.
Ks. syyttämismenetelmä, vrt. tutkimismenetelmä
akordi velkojan anteeksianto, sopimus jolla velkojat antavat anteeksi koko velan tai osan siitä
alentumisvähennys heikentyneen veronmaksukyvyn vuoksi verotuksessa tehtävä vähennys
alikurssi osakeyhtiön osakkeesta maksettava hinta on osakkeen nimellisarvoa pienempi
alivakuutus vakuutus ei kata koko vakuutuskohteen todellista arvoa
alkuperäinen saanto omistusoikeuden saamiminen, jossa omistusoikeuden saaminen ei ole riippuvainen edellisen
omistajan omistusoikeudesta. Alkuperäisiä saantoja ovat valtaus, yhdistäminen ja valmistaminen
alkuperämaa maa, jossa tavara on tuotettu tai valmistettu
aluemeri vyöhyke, jolla pätee rantavaltion alueellinen täysivaltaisuus, kaikkein lähimpänä rannikkoa ovat ns. sisäiset
aluevedet, aluemerellä on tarkasti määritelty sisäraja ja ulkoraja, ulkorajan ulkopuolinen alue on aavaa merta, mutta
aluemeren jatkeena voi olla erilaisia lisä-, kalastus-, talous- ym. vyöhykkeitä, ne eivät kuitenkaan ole rantavaltion
valtioaluetta
alueperiaate, territoriaaliperiaate periaate, jolla halutaan rajoittaa valtion lainsäädännön tai viranomaisten toiminnan
vaikutusala vain kyseisen valtion piiriin. Periaatteen sisältöä ja käyttöalaa ei kuitenkaan voida pitää vakiintuneena.
aluevesi kansainvälisen merioikeuden mukaan valtion aluevedet koostuvat sisäisistä aluevesistä ja ulkoisista aluevesistä,
jälkimmäinen on sama asia kuin aluemeri, aluevedet ovat osa valtion aluetta
aluskiinnitys alukseen vahvistettava kiinnitys
amnestia yleinen armahdus, jossa armahdetaan jokin tietty joukko vankeja, negaationa armahdus yksittäistapauksessa,
josta meillä voi päättää tasavallan presidentti, amnestiasta taas on päätettävä lailla
ankara vastuu tuottamuksesta riippumaton vastuu korvata aiheutunut vahinko, korvausvelvollisuuden syntyminen ei
edellytä tuottamusta
ansioturva laajassa mielessä tukijärjestelmät, joissa henkilö ei saa palkkaa ja aikaisempiin ansioihin suhteutettu tulo
maksetaan julkisista varoista, suppeassa mielessä työttömyysturvalain mukainen ansioon suhteutettu
päiväraha
apportti osakeyhtiössä merkityn osakkeen maksaminen rahan sijasta apporttiomaisuudella, vaikkapa luovuttamalla
yhtiölle koneita ja laitteita tai raaka-aineita
apteekkioikeus elinkeino-oikeus, elinkeinolupa
armahdusoikeus oikeus yksittäistapauksessa armahtaa rangaistukseen tuomittu
arpajaisvero arpajaisten järjestäjä maksaa tietyn prosentin arpalippujen myynnistä saadusta kokonaissummasta
arvioverotus jos verovelvollinen ei anna veroilmoitusta ja jos veroilmoitusta pidetään epäluotettavana, suoritetaan
verotus toimittamalla arvioverotus, verovelvollisen tulot, vähennykset, omaisuus jne. arvioidaan
arvonkorotus kirjanpitolaissa säännelty menettely, jolla kirjanpitovelvollinen voi korottaa taseeseen merkityn
omaisuuserän kirjanpitoarvoa, jos käyttöomaisuuteen kuuluvan maa- tai vesialueen, rakennuksen, arvopaperin tai muun
niihin verrattavan hyödykkeen todennäköinen luovutushinta on tilinpäätöspäivänä pysyvästi hankintamenoa olennaisesti
suurempi
arvonkorotusrahasto osakeyhtiössä arvonkorotusta vastaava määrä on merkittävä arvonkorotusrahastoon
arvo-osuusjärjestelmä osuus- ja saamisoikeuksiin liittyvät fyysiset arvopaperit on korvattu erityisille arvo-osuustileille
tehtävillä merkinnöillä. Arvo-osuusjärjestelmä on tietojärjestelmä, jonka muodostavat arvo-osuustilit sekä arvo-osuustileille
kirjatuista arvo-osuuksien omistajista tehdyt omistajaluettelot
arvopaperi asiakirja johon on yhdistetty jokin yksityisoikeus niin, että se jolla on asiakirja hallussaan ja joka sen esittää,
on oikeutettu käyttämään tätä oikeutta
arvostuserä taseen vastaavat tai vastattavat- puolella
asemavaltuutus valtuutus, joka syntyy ulkoisesti havaittavien olosuhteiden perusteella ilman valtakirjaa, henkilöllä voi
toisen palveluksessa tai muutoin olla sellainen asema, lain tai yleisen tavan mukaan liittyy työnantajan puolesta
asete asetettu vekseli, tratta
asetuksenantovaltuus, asetuksenantovalta hallitusmuodon mukaan tasavallan presidentillä on valta antaa asetuksia,
jotka normihierarkiassa sijoittuvat lain alapuolelle
asetus 1. presidentin antama hallinnollinen säädös, normihierarkiassa sijoittuu lain alapuolelle - ylimpänähän ovat
perustuslait, 2. nykyisin asetuksella tarkoitetaan oikeudellisessa kielenkäytössä edellä selitetyn lisäksi EU:n antamaa
säädöstä, joka on tarkoitettu sovellettavaksi jäsenvaltioissa välittömästi velvoittavana oikeutena, näin on myös Ruotsissa,
3. laajassa merkityksessä asetus tarkoittaa hallitusvallan antamaa säädöstä, vrt. laki, säädös, säännös
asetuskokoelma (*) nimitystä asetuskokoelma käytettiin vuoteen 1980 saakka, sen jälkeen on käytetty nimitystä
säädöskokoelma
asevelvollisuusaika varusmiesaika, asevelvollisten palvelusaika
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asiainhuolto, negotiorum gestio toimiminen toisen puolesta ilman nimenomaista valtuutusta tm. toimeksiantoa tai lain
nojalla syntynyttä lakimääräisen edustajan asemaa tai tuomioistuimen määräystä
asiakirjavihko kaikki jutussa kertyneet asiakirjat
asialegitimaatio oikeus omissa nimissä käydä oikeutta oikeudenkäynnin kohteena olevasta asiasta
asiallinen ulottuvuus tuomion oikeusvoiman
asiamies toimii toisen puolesta oikeustoimen solmimisessa mutta ei ole päämieheen työsuhteessa
asiamieskelpoisuus kelpoisuus toimia asiamiehenä
asianajaja, AA Suomen asianajajaliittoon kuuluva ja sen vaatimukset, mm. pätevyys tuomarinviran hoitamiseen ja 4:n
vuoden työkokemus alalta, täyttävä ylemmän oikeustutkinnon suorittanut hlö, joka on suorittanut asianajajatutkinnon
asianajajapakko systeemi, jossa käräjillä on käytettävä avustajana tai asiamiehenä auktorisoitua asianajajaa, muita ei
ole lupa käyttää, olivatpa nämä sitten maallikkoja tai lakimiehiä, jotka eivät ole asianajajia, Suomessa ei tätä systeemiä ei
ole käytetty
asianomistaja rikosprosessissa henkilö, jota rikos on loukannut
asianomistajarikos (*) rikos, josta asianomistajalla on ensisijainen syyteoikeus, yleisen syytteen alainen rikos
asianosainen henkilö, jonka nimissä oikeutta käydään
asianosaiskelpoisuus oikeudellinen kyky yleensä esiintyä asianosaisena oikeudenkäynnissä, asianosaiskelpoisuus on
abstrakti käsite toisin kuin asialegitimaatio joka on yhteydessä konkreettiseen oikeudenkäyntiin, asianosaiskelpoisuus on
kaikilla luonnollisilla henkilöillä syntymästä lähtien ja oikeushenkilöillä, ehdoton prosessinedellytys
asianosaisseuraanto tilanne, jossa henkilö oikeudenkäynnin ollessa vireillä lakkaa olemasta asianosainen ja hänen
tilalleen tulee asianosaiseksi joku joka siihen saakka on ollut oikeudenkäynnin ulkopuolella, esim. vainajan
aineellisoikeudelliset yleisseuraajat voivat tulla asianosaisiksi vainajan tilalle
asioitsija henkilö, joka tekee kauppakirjoja, testamentteja, perukirjoja ja muutoin hoitaa maksusta oikeudellisia asioita
olematta kuitenkaan asianajaja tai edes lakimies. Harvinainen sana, nykyään näkee käytettävän enemmänkin sanaa
oikeudenkäyntiasiamies
asuinhuoneisto pääasiallinen käyttötarkoitus asuminen
asuinpaikkaperiaate asuinpaikkaliittymä, tarkoittaa esim. kansainvälisessä jäämistöoikeudessa että Suomen
viranomaisten yleistoimivalta perinnönjaoissa määräytyy perittävän asuinpaikan perusteella, HUOM kotipaikkaliittymä ja
asuinpaikkaliittymä näyttävät tarkoittavan paljolti samaa, esim. Iuridica Fennica VI s. 519: "... Lisäksi kuluttajasopimuksia
koskevien erityisten lainvalintasäännösten soveltaminen edellyttää sekä yleislain että yleissopimuksen mukaan, että
kuluttajan sopimuskumppani on ryhtynyt markkinointitoimiin kuluttajan koti(asuin)paikkavaltiossa (ks. kotipaikkalittymä,
asuinpaikkaliittymä)."
asumislisä opintotuen osa
asumisoikeus oikeus hallita asuinhuoneistoa valtion tuella rakenetussa asumisoikeustalossa
asumusero aviopuolisoiden erillään asuminen, joka perustuu käräjäoikeuden antamaan asumuserotuomioon
asumuserokanne kanne, jossa vaaditaan puolisoiden tuomitsemista asumuseroon
auskultoida suorittaa tuomioistuinharjoittelu
auskultointi auskultointi-sanaa käytetään enemmänkin puhekielessä, virallinen nimitys on tuomioistuinharjoittelu, joka
myös on hakusanana tässä sanastossa
avioehtosopimus aviopuolisoiden välinen oikeustoimi, jossa määrätään avioliittolain mukaisesta avio-oikeudesta toisen
puolison omaisuuteen, avio-oikeus voidaan avioehdolla sulkea pois yksipuolisesti tai molemminpuolisesti jolloin eron
tullessa kumpikin puoliso vain "ottaa omansa". Avioehtosopimuksen voivat tehdä myös kihlakumppanit
avioeste, avioliiton este seikat, jotka lain mukaan estävät avioliiton solmimisen
avio-oikeus avioliiton puolisolle tuottama henkilökohtainen oikeus, joka kohdistuu toisen puolison omaisuuteen ja
merkitsee mahdollisuutta saantoon tai suoritusvelvollisuuteen tulevassa osituksessa
avio-oikeusomaisuus omaisuus, johon toisella puolisolla on avio-oikeus, negaationa olisi avio-oikeudesta vapaa omaisuus
avoin yhtiö yhtiö, jossa yhtiömiehet ovat henkilökohtaisesti eli koko omaisuudellaan vastuussa yhtiön velvoitteista. Avoin
yhtiö on oikeushenkilö. Henkilöyhtiöiden eräs laji
avolaitos rangaistuslaitosten eräs laji, avolaitoksia ovat Suomessa avovankilat ja työsiirtolat
debentuuri joukkovelkakirjalaissa tarkoitettu, debentuurilainasta annettu saamistodiste
diaari päiväkirja tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa, diaariin merkitään tiedot lähetetystä ja saapuneesta
postista
dispositiivinen periaate asianosaisen määräämisperiaate, asianosaisautonomia, oikeus on sidottu asianosaisten
prosessitoimiin, siviiliprosessissa nämä voivat pätevästi tehdä keskenään sovinnon, jos kyseessä on ns. dispositiivinen asia,
edunpalautus kondiktio, perusteettoman edun palautus
eduntasoitus, compensatio lucri cum damno jos vahingosta on vahingon lisäksi syntynyt myös taloudellista etua, on
se otettava huomioon vahingonkorvauksen määrää laskettaessa
edustajisto mm. osuuskunnassa voi päätösvaltaa käyttää edustajisto, yleiskielessä sanaa käytetään muulloinkin
edustus toimiminen päämiehen nimissä tämän lukuun oikeustointa tehtäessä, oikeustoimi kohdistuu välittömästi
päämieheen eikä edustajaan
edustussopimus päämiehen ja edustajan välillä tehty oikeustoimi
edustustehtävä vaaleilla valitun edustajan
edustusvalta, edustamisvalta edustukseen/edustamiseen tarvittava kelpoisuus
ehdollinen rangaistus raukeaa, jos tuomittu ei koetusaikana syyllisty rikoksiin
ehdonalainen vapaus vanki vapautetaan vankilasta, ennen kuin hän on kokonaan suorittanut tuomitun rangaistuksen,
vapauduttuaan vanki on koeajalla tietyn ajan, koeajan kestoaikaa kutsutaan ehdonalaiseksi vapaudeksi
elatustuki kunnan maksama tuki, joka maksetaan silloin, kun lapsi ei saa elatusapua tai sitä vastaavaa etuutta, jos on
vahvistettu suoritettavaksi elatusapua mutta joudutaan silti maksamaan elatustukea, perii kunta elatusvelvolliselta takaisin
suoritetun elatustuen
elinkeinoilmoitus etukäteen tehtävä kirjallinen ilmoitus ilmoituksenvaraisen tai ohjesääntöisen elinkeinon harjoittamisesta
elinkeinolupa hallintolupa, jolla annetaan oikeus luvanvaraisen elinkeinon harjoittamiseen, vrt. apteekkioikeus
elinkeino-oikeus 1. oikeudenala, joka sääntelee elinkeinon harjoittamisen oikeutta, 2. oikeus harjoittaa elinkeinoa
elinkeinovapaus oikeus harjoittaa elinkeinoa ilman ennalta asetettuja esteitä
elokuvateos elokuva eli elokuvataiteellinen teos, "tekijänoikeudellisessa mielessä elokuvateoksena pidetään varsinaisia
elokuvataiteellisia teoksia, animaatioteoksia ja muita tallennettuja liikkuvien kuvien sarjoja

110 / 125

eläkesäätiö työnantajan perustama säätiö, jonka tarkoituksena eläkkeiden ym. työsuhteen perusteella myönnettävien
etujen antamien ilman, että työntekijät osallistuisivat varojen kartuttamiseen, säännöissä määrätty ehdot, joilla edut
annetaan ja lasketaan
eläkevakuutusmaksu eläkkeet rahoitetaan työnantajilta kerättävillä vakuutusmaksuilla
emäkiinteistö kun kiinteistöstä erotetaan osa, kutsutaan alkuperäistä kiinteistöä emäkiinteistöksi (emätilaksi), erotettu
osa on lohkokiinteistö (lohkotila) ja jäljelle jäävä emäkiinteistön osa on kantakiinteistö (kantatila)
ennakkoperintö sellainen perittävän eläessään perilliselle antama lahja, joka jonkin muun perillisen vaatimuksesta
otetaan tasajaon periaatteen toteuttamiseksi huomioon perinnönjaossa perillisen jo saamana perintönä
ennakkoperintä veron periminen, joka suoritetaan tulon ja varallisuuden perusteella verovuoden aikana ennen
varsinaista verotusta
ennakkoperintärekisteri lääninveroviraston pitämä julkinen rekisteri, johon merkitään ne, joiden tuloja ei ole pidettävä
palkkana
ennakkopäätös samanlaisessa asiassa aikaisemmin annettu oikeudellinen ratkaisu, joka on otettava huomioon
ratkaistaessa myöhemmin samanlaista asiaa
ennakkopäätösperuste valitettaessa KKO:hon tai KHO:n on ensin saatava valituslupa, sen voi saada mm.
ennakkopäätösperusteella, eli sillä perusteella että lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai
oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia KKO:n ratkaistavaksi
ennakkoratkaisu keskusverovirasto voi hakemuksesta etukäteen antaa mm. perintö- ja lahjaveroa koskevan,
valituskelpoisen ennakkoratkaisun, jota verottajan on noudatettava
ennakkotieto lääninverovirasto voi antaa verovelvolliselle ennalta tiedon siitä, kuinka se tulee menettelemään jossakin
tulo- ja varallisuusverotusta koskevassa asiassa, siis jossakin yksittäistapauksessa
ennakkoviivästys kaupassa toinen osapuoli ilmoittaa jo ennen sovittua suorituspäivää, ettei tule suorittamaan maksua tai
toimittamaan kaupan kohdetta sovittuun aikaan, myyjän ennakkoviivästys, ostajan ennakkoviivästys
ennakonkanto verojen ennakkoperinnän muoto, jossa verovelvollinen itse huolehtii verojen maksamisesta jo sinä
vuotena, jolloin tulo syntyy
ennakonpidätys ennakkoperintä toimitetaan joko ennakonkantona tai ennakonpidätyksenä, ennakonpidätyksessä
maksaja vähentää ennakonpidätyksen määrän saajalle maksettavasta summasta ja suorittaa pidätetyn määrän sen jälkeen
valtiolle, ennankonpidätys suoritetaan palkkatulosta
ennallistaminen saastuneen tai pilaantuneen ympäristön palauttaminen entiselleen
erehdys oikeustoimi voi perustua erehdykseen
erikoinen oikeuspaikka forum, toimivaltainen tuomioistuin
erikoisprosessi, erityisprosessi normaalista oikeudenkäyntimenettelystä asian laadun tai muun syyn vuoksi poikkeava
prosessimuoto, esim. ns. summaarinen prosessi ja rikesakkomenettely. Jaottelu normaalin ja erityisprosessin välillä ei
suoranaisesti liity jaotteluun yleis- ja erityistuomioistuinten välillä
erikoisvanhentuminen saatava vanhentuu 1. yleisen 10 vuoden vanhentumisajan kuluttua tai 2. erityisen
vanhentumisajan perusteella, esim. omavelkaiselle takaukselle on säädetty erityinen yhden vuoden vanhentumisaika
erillisalue hallinnollinen alue, joka on toisen hallinnollisen alueen ympäröimä
erillisomaisuusperiaate omaisuuden erillisyyden periaate, avioliittolaissa on omaksuttu omaisuuden erillisyyden
järjestelmä, jonka mukaan, kumpikin puoliso omistaa avioliiton solmimisen jälkeenkin yksin kaiken omaisuutensa, olipa se
sitten ennen avioliittoa tai avioliiton jälkeen hankittua
erilläänasuminen avioeron voi saada välittömästi ilman 6 kk:n harkinta-aikaa, jos puolisot ovat asuneet erillään 2 vuotta
erityisestävyys rangaistuksen varoittava, sopeuttava ja vaarattomaksi tekevä vaikutus henkilöön, jolle on tuomittu
rangaistus
erityisjälkijäädös erityistestamentti, legaatti. Testamentti, jolla annetaan tietty yksilöity omaisuus tai jokin
omistusoikeutta suppeampi oikeus kuten hallintaoikeus koko omaisuuteen tai tietty yksilöity rahamäärä
erityisseuraanto yksilöidyn esineen siirtyminen henkilöltä toiselle
erityistiedoksianto tiedoksianto asianosaiselle itsellee henkilökohtaisesti
erityistoimiala kunnan, kunnan toimiala jaetaan yleiseen ja erityiseen, yleisellä tarkoitetaan kunnan itsehallinnon nojalla
itselleen ottamia tehtäviä, erityisellä valtion lainsäädäntöteitse kunnille antamia tehtäviä, kuntien lakisääteisiä tehtäviä
erityistuomioistuin, erikoistuomioistuin kokoonpano erilainen kuin yleisissä tuomioistuimissa ja käsittelee vain tiettyjä
asioita
erivapaus yksittäistapauksissa tehtävä poikkeus normaalisti noudettavaksi tarkoitetuista lain tai asetuksen säännöksistä
erottamisoikeus 1. oikeus pätevästi erottaa työntekijä
erottamisoikeus 2. kumotun JakoL:n termi
erottamisoikeus 3. erilleenotto-oikeus, oikeus erottaa omaisuutta konkurssipesästä tai ulosmitatuista varoista
erityisestävyys rangaistuksen varoittava, sopeuttava ja vaarattomaksi tekevä vaikutus henkilöön, jolle on tuomittu
rangaistus, vrt. yleisestävyys
erityisjälkisäädös erityistestamentti, legaatti. Testamentti, jolla annetaan tietty yksilöity omaisuus tai jokin
omistusoikeutta suppeampi oikeus kuten hallintaoikeus koko omaisuuteen tai tietty yksilöity rahamäärä, vrt.
yleisjälkisäädös eli yleistestamentti
erityisseuraanto yksilöidyn esineen siirtyminen henkilöltä toiselle, esim. kauppa, vaihto, vrt. yleisseuraanto
erityistiedoksianto tiedoksianto asianosaiselle itselleen henkilökohtaisesti, vrt. yleistiedoksianto, tiedoksianto
erityistoimiala kunnan, kunnan toimiala jaetaan yleiseen ja erityiseen, yleisellä tarkoitetaan kunnan itsehallinnon nojalla
itselleen ottamia tehtäviä, erityisellä valtion lainsäädäntöteitse kunnille antamia tehtäviä, kuntien lakisääteisiä tehtäviä
erityistuomioistuin, erikoistuomioistuin kokoonpano erilainen kuin yleisissä tuomioistuimissa ja käsittelee vain tiettyjä
asioita
erivapaus yksittäistapauksessa tehtävä poikkeus normaalisti noudatettaviksi tarkoitetuista lain tai asetuksen säännöksistä
esiinhuuto (*) konkurssissa vaihe, jossa velkojat ja velallinen saattoivat esittää muistutuksia ja riitautuksia saamisia ja
toisten velkojien etuoikeusvaatimuksia vastaan, nimitys esiinhuuto oli käytössä vuoteen 1994 saakka, nykyisin käytetään
eri termiä. Esiintyy yhä vanhoissa lakiteksteissä
esikysymys ennakkokysymys, joka pitää ratkaista, ennen kuin vireillä olevaan pääasiaan voidaan antaa ratkaisu
esimiesrikos rikos, johon voi syyllistyä vain esimiesasemassa oleva
esine rajoitettu aineellinen kappale, johon ihmisellä voi olla määräämisvaltaa, yksilöity aineellinen kohde, esineitä eivät ole
ns. aineettomat esineet, kuten saatavat tai osakeyhtiön osakkeet
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esineenvuokra, esinevuokra sopimus, jolla esineen käyttöoikeus luovutetaan maksua vastaan sovituksi ajaksi toiselle
esinelegaatti erityisjälkisäädös, jolla luovutetaan yksilöity esine
esineoikeus oikeudenala, joka käsittelee esineoikeuksia, sivullissuojaan
esinesuoritus sopimuksenmukainen suoritus tarkoittaa esineen luovuttamista sopijakumppanille, ei rahasuoritusta
esinestatuutti kansainvälisessä yksityisoikeudessa sen valtion oikeusjärjestys, jonka mukaan esineoikeuden piiriin
kuuluvat aineelliset oikeuskysymykset ratkaistaan, lainvalintasääntö
esinevakuus esinevakuudella pyritään tuottamaan sille velkojalle, jonka hallinnassa esine on, etuoikeutettu asema muihin
velkojiin nähden silloin, kun vakuusoikeuden kohteena oleva esine käytetään keskenään kilpailevien saamisten kattamiseen
esisopimus, pactum de contrahendo oikeustoimi siitä, että vastaisuudessa tehdään tietyn sisältöinen oikeustoimi,
esisopimukseen liittyy tiettyjä oikeusvaikutuksia, joten sillä, milloin on katsottava tehdyn esisopimus, on merkitystä, liikeelämässä tehdään nykyään ns. aiepöytäkirjoihin sopimusneuvottelujen yksimielisyyskohtia tarkoittavia kirjaamisia
esittelijän vastuu esittelijän virkavastuu, lain mukaan esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty,
jollei hän ole lausunut pöytäkirjaan eriävää mielipidettä
esittely päätöksenteon muoto, jossa esittelijä hankkii asiassa tarvittavan selvityksen ja taustatiedot, valmistelee asian ja
tekee ratkaisuehdotuksen, esittelyä käytetään mm. hovioikeudessa ja hallinnollisessa päätöksenteossa
esittämisoikeus oikeus esittää teos
esittämisvelvollisuus, editiovelvollisuus jonkin esineen tai asiakirjan esittämisvelvollisuus lain mukaan, mm. oikeuden
toimittamassa katselmuksessa katselmusesineen, oikeudenkäynnissä asiakirjan
esivalmistelu oikeudenkäynti riita-asiassa jakaantuu valmistavaan käsittelyyn eli esivalmisteluun ja pääkäsittelyyn
etuoikeusjärjestys etusijajärjestys, jonka mukaan saatavat maksetaan velkojille konkurssissa. Huonoimmalla sijalla ovat
ns. etuoikeudettomat saatavat, jotka maksetaan vasta kun kaikki etuoikeutetut on maksettu
etuostolauseke osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä oleva määräys, jonka mukaan osakkeen siirtyessä vaikkapa kaupalla,
joku etukäteen määrätty taho, esim, osakkeenomistaja, on oikeutettu lunastamaan eli ostamaan osakkeen, menettelyllä
voidaan estää alkuperäisen ostajan pääseminen osakkaaksi, etuostolausekkeella ei ole yhteyttä etuostolakiin ja sen
säätelemään etuosto-oikeuteen
etuosto-oikeus kunnalla on tietyin edellytyksin kiinteistönkaupassa etuosto-oikeus eli oikeus lunastaa ostajalta myyty
kiinteistö, etuostolain mukaan
Eurooppa-neuvosto epävirallinen elin, koostuu EU:n jäsenvaltioiden poliittisista johtajista,
finanssivalta eduskunnan valta osallistua päätöksentekoon valtiontaloudesta: päätöksenteko verolaeista, budjettivalta jne.
fuusio yhteensulauma, sulautuminen
haastehakemus hakemus, jolla pyydetään tuomioistuinta antamaan jollekin haaste
haasteväite väite siitä että haastamista ei ole suoritettu asianmukaisesti tai lainkaan
haja-asutusalue se mikä ei ole taaja-asutusaluetta, on haja-asutusaluetta
hakemuslainkäyttö ennakkoturvaamismenettely, vapaaehtoinen oikeudenhoito, vastaisen varalta vahvistetaan henkilön
oikeusasema, esim. lainhuudon myöntäminen kiinteistöön
halkominen eräs toimituslaji, kiinteistötoimitus, jossa tila jaetaan kahdeksi tai useammaksi tilaksi määrättyjen
osuuslukujen mukaan
hallinnanpalautuskanne omistajan nostama kanne, jossa hän vaatii esineen hallinnan palauttamista itselleen
hallinnansiirto traditio, sopimukseen perustuva esineen hallinnan siirto toiselle, luovuttaja menettää valtansa esineeseen
ja siirronsaajan valta alkaa, hallinta ei edellytä esinen välitöntä fyysistä hallussapitoa, joten traditio voi tapahtua myös niin,
ettei esineen sijainti muutu
hallinta tosiasiallinen valtasuhde esineeseen
hallintakanne hallinnan palautuskanne, omistajankanteen eräs laji, jossa vaaditaan esineen luovuttamista takaisin
kantajan hallintaan
hallintatestamentti, hallintaoikeustestamentti testamentti, jolla annetaan saajalle oikeus käyttää omaisuutta
hyväkseen ja nauttia sen tuotto
hallintokantelu ylemmälle viranomaiselle tai laillisuutta valvoville viranomaisille tehty kantelu alemman viranomaisen
laiminlyönnistä tai lainvastaisesta, virheellisestä, epäasiallisesta toimesta
hallintolainkäyttö jo tehdyn hallintopäätöksen jälkikäteen tapahtuva oikeellisuuden tutkiminen, mitä kaikkea kuuluu
hallintolainkäytön piiriin, ei ole täysin selvää, tyhjentävää luetteloa ei ole, joka tapauksessa kyse on hallintotoiminnan
laillisuuden valvonnasta ja oikeusriitojen ratkaisemisesta
hallintomenettely hallintoasian käsittely viranomaisessa on hallintomenettelyä, paitsi ns. hallintolainkäyttö
hallintoneuvosto suurissa yhtiöissä esiintyvä toimielin
hallintopäätös hallintoasiassa tehty ratkaisu
hallintoriita erimielisyys, joka aiheutuu julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta
hallintotoimi toimi jolla virkamies soveltaa lakia konkreettisesti ja yksipuolisesti, kohdistuu hallintokoneiston
ulkopuoliseen
hallintovalitus valtion viranomaisen hallintoasiassa tekemästä päätöksestä tehty valitus
hallitseva kiinteistö oikeutettu kiinteistö, se kiinteistö, jonka hyväksi rasite on perustettu
haltijavelkakirja juokseva velkakirja, jonka velallinen on sitoutunut maksamaan velan velkakirjan haltijalle
harkinta-aika avioero tuomitaan nykyään pääsääntöisesti puolen vuoden harkinta-ajan jälkeen
hautausavustus (*) vuoteen 1995 asti käytössä ollut järjestelmä, jossa kuolinpesälle tai leskelle maksettiin tietyin
edellytyksin kansaneläkelain mukaista hautausavustusta
henkilöstatuutti kansainvälisen yksityisoikeuden piirissä se oikeusjärjestys, jonka mukaan henkilöön läheisesti liittyvät
yksityisoikeudelliset kysymykset ratkaistaan, lainvalintasääntö
henkilöyhtiö yhtiöt ovat pääomayhtiöitä, kuten osakeyhtiö, ja henkilöyhtiöitä, kuten avoin yhtiö
hinnanvaara jos hinnanvaara on ostajapuolella, on tämän maksettava kauppahinta, vaikka tavara olisi tuhoutunut tai
vahingoittunut
hintasulku valtioneuvoston elinkeinonharjoittajille antama määräys ylittää ns. sulkuhintaa
hoitotestamentti asiakirja, jossa henkilö antaa ohjeita siltä varalta, että lääkärit joutuisivat tekemään hänen elämäänsä
koskevia päätöksiä, eikä hän itse voi lausua niistä mielipidettä esim. tajuttomuuden, kooman ym. syyn vuoksi
holhooja (*) henkilö joka suoraan lain nojalla tai käräjäoikeuden antaman määräyksen perusteella edustaa holhottavaa eli
vajaavaltaista sekä hoitaa tämän omaisuutta, 1.12.1999 voimaan tulleen uuden lain myötä katosivat käytöstä nimitykset
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holhooja, uskottu mies, holhottava ja holhouksenalainen, nykyään käytetään nimityksiä edunvalvoja ja päämies, vanhan
lain aikaisiin holhooja- ja holhous- alkuisiin sanoihin tullaan kuitenkin törmäämään vielä pitkään mm. valitusasioissa
holhoojantoimi (*) holhoojantoimi tarkoittaa, tai tarkoitti, yksittäisen holhoojan määräyksen perusteella hoitamaa tointa
hovioikeudenauskultantti oikeustieteen kandidaatti, joka on otettu hovioikeuden auskultanttiluetteloon ja joka on
vannonut hovioikeudessa tuomarinvalan, voi päästä käräjäoikeuteen määräaikaiseksi notaariksi suorittamaan
tuomioistuinharjoittelua, jonka jälkeen hovioikeus voi anomuksesta myöntää varatuomarin arvon
huolinta tavarankuljetustoimintaa, jossa ns. huolitsija omissa nimissään suorittaa kuljetuksen tavaranomistajan lukuun,
huolehtii tullauksesta ja vientiselvityksistä jne
huudattaa hakea kiinteistölle lainhuuto
hyödyllisyysmalli hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain mukainen suojakohde
hyödyllisyysmallioikeus immateriaalioikeudellinen suojamuoto, suojaa "sellaisia teknisiä ratkaisuja, jotka ovat ennen
säännösten voimaantuloa jääneet perinteisten teollisoikeudellisten suojamuotojen, kuten patentti- ja mallioikeuden,
ulkopuolelle. Hyödyllisyysmalli on erotettava ns. hyötymallista, joka on mallioikeuslain mukainen suojakohde."
hätätilatestamentti testamentille on asetettu tiukat muotovaatimukset, mutta pakottavan syyn vuoksi testamentin voi
tehdä myös suullisesti kahden todistajan ollessa yhtäaikaa läsnä = suullinen hätätilatestamentti, tai ilman todistajia
omakätisesti kirjoitetulla ja allekirjoitetulla asiakirjalla = holografinen testamentti, hätätilatestamentteja on hyväksytty
esim. tilanteissa, joissa onnettomuudessa vakavasti loukkaantunut haluaa ilmaista viimeisen tahtonsa ennen kuolemaansa
hätävarjelu välittömästi uhkaavan tai jo aloitetun oikeudenvastaisen hyökkäyksen torjuminen
hätävarjelun liioittelu käytetään enemmän voimaa kuin tarpeen
häätää ajaa vuokralainen vuokra-asunnosta
ihmisoikeuskomitea, Human Rights Committee YK:n toimielin, joka valvoo ns. KP-sopimuksen määräysten
noudattamista
ilma-alue valtion maa-alueen ja aluemeren yläpuolella oleva ilmatila on sen ilma-aluetta, aluemeren ulkopuolisten
vyöhykkeiden ja aavan meren yläpuolista ei mikään valtio voi omia, sitä, kuinka korkealle ilma-alue ulottuu eli missä on
ilma-alueen ja avaruuden välinen raja, ei ole vielä saatu määriteltyä yleisesti hyväksyttävällä tavalla
ilma-aluskiinnitys irtaimen omaisuuden kiinnityksen laji, jonka kohteena on ilma-alus
ilmaisuerehdys oikeustointa tehtäessä henkilön tahdon ilmaisemisessa sattunut erehdys
ilmansuojeluilmoitus viranomaiselle tehtävä ilmoitus ilman pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta,
toiminnan harjoittaja tekee etukäteen
immateriaalioikeus oikeudenala, joka käsittelee immateriaalioikeuksia, esim. tavaramerkki, sävellys jne,
immateriaalioikeuksia ovat tekijänoikeus, patenttioikeus, tavaramerkkioikeus, hyödyllisyysmallioikeus, mallioikeus,
toiminimioikeus jne
immissio naapuruusoikeudellinen käsite, joka tarkoittaa kiinteistönkäytöstä peräisin olevaa, lähellä sijaitsevalla
kiinteistöllä koettavaa vaikutusta, jonka synnyttävät kaasumaiset tai hienojakoiset, helposti ilmavirtojen mukana leviävät
kappaleet taikka energiasiirtymät". Esim. kipinät, tuhka, savu, noki, lämpö, löyhkä, kaasu, höyry, tärinä, jyske...
irrottamisoikeus esim. oikeus ottaa toisen maalta maa-aineksia
isojako (*) 1700-1800-luvuilla toteutettu maareformi
isyysolettama olettama, jonka mukaan avioliitossa syntyneen lapsen isänä pidetään aviomiestä, ellei muusta saada
näyttöä
isyystutkimus lapsen biologisen isän selvittämiseen tähtäävä tutkimus
isännöitsijätodistus todistus jolla annetaan asunto-osakkeita luovutettaessa tarvittavat tiedot osakkeisiin ja yhtiöön
liittyvistä seikoista
isännänvastuu työnantajan vastuu työntekijän kolmannelle aiheuttamasta vahingosta
itseoikaisu ratkaisussa olevan virheen korjaa sama elin joka on tehnyt kyseisen ratkaisun
jakokunta jakokunta muodostuu tiloista, joiden yksityisillä tai yhteisillä tiluksilla maanjakotoimitus suoritetaan
jakolainsäädäntö kiinteistömuodostusta ym. maanmittaustoimituksia koskeva lainsäädäntö
johdannainen saanto saanto, omistusoikeuden saaminen, jossa uuden omistajan omistusoikeus perustuu edeltäjän
omistusoikeuteen, esim. kauppa
jokamiehenoikeus oikeus käyttää luontoa maanomistussuhteesta riippumatta, Suomessa sisältää oikeuden liikkua toisen
omistamilla maa- ja vesialueilla ja poimia luonnossa kasvavia tuotteita
julkaista tekijänoikeuslaissa julkaisemisella tarkoitetaan teoksen kappaleiden levittämistä tekijän suostumuksella yleisön
keskuuteen, julkaisemisesta on erotettava julkistaminen, joka on hieman eri asia, kaikki julkaistut teokset on julkistettu
mutta kaikkia julkistettuja teoksia ei ole julkaistu
julkaisuoikeus oikeus julkaista
julkinen haaste konkurssissa annetaan julkinen haaste kaikille velkojille
julkinen luotettavuus, publica fides esim. kirjaamisjärjestelmän
julkistaa tarkoittaa teoksen saattamista luvallisesti yleisön saataville
julkisyhteisö julkisoikeudellinen oikeushenkilö, mm. valtio ja kunnat ovat julkisyhteisöjä
juokseva velkakirja juokseva v.= velkakirja, jossa saamisoikeus kytkeytyy itse asiakirjaan, paperiin, jonka hallinta on
välttämätön edellytys oikeuden käyttämiselle. Juoksevan v:n siirrettävyys on parempi kuin tavallisen velkakirjan,
vastaanottajalle on yleensä turvattu oikeus luottaa paperin hallinnan ja sisällön ilmentämiin oikeuksiin. Juokseva velkakirja
on asetettu maksettavaksi joko asiakirjan haltijalle tai nimetylle henkilölle tai hänen määräämälleen.
juttulista, juttuluettelo lista käräjillä käsiteltävistä jutuista, joka on nähtävillä käräjähuoneiston odotushuoneen
ilmoitustaululla
jyvittää liittyy kiinteistönmuodostustamiseen, esim. määräosin omistetusta kiinteistöstä eri omistajille omia tiloja
muodostettaessa maa jyvitetään eli otetaan huomioon myös laatu, onko metsää vai suota jne., 1/3 osan
omistusoikeus ei siis välttämättä tarkoita, että saa täsmälleen 33,33 % kiinteistön pinta-alasta
jälkiteko teko, joka on tehty sen jälkeen kun rikoksen tunnusmerkistö on jo täyttynyt ja josta ei erikseen rangaista
jälkivaatimus lähettää tavara jälkivaatimuksella, jälkivaatimuslähetys
jälkiverotus jos ei ole antanut veroilmoitusta tai jos on antanut virheellisen veroilmoituksen, joka on johtanut liian
alhaiseen verotukseen, toimitetaan jälkiverotus
jälleenvuokraus vuokralainen, vuokranantajan luvalla, vuokraa koko huoneiston edelleen, 1. vuokrasuhdetta kutsutaan
silloin ensivuokrasuhteeksi
jätehuolto jätteiden keräys, kuljetus, hyödyntäminen ym.
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jätemaksu kunta perii korvauksena järjestämästään jätehuollosta
jätevesimaksu lain mukaan kiinteistön omistaja on velvollinen maksamaan jätevesimaksun kunnalle
jättää lepäämään perustuslain säätämisjärjestyksessä säädettävä lakiehdodus seuraaville valtiopäiville, vrt. lykätä
kaari Ruotsin vanhojen lakien pääosasto, kaarijakoa käytetään siellä vieläkin, meilläkin säilynyt joidenkin lakien nimissä
kaavatontti tonttijaon mukainen tontti
kaavoitus suunnitelma, jossa "tietyn rajatun alueen puitteissa osoitetaan siihen sisältyvien maa-alueiden eri
käyttötarkoitukset sekä annetaan noiden alueiden käyttöä koskevia yksityiskohtaisia määräyksiä
kahdellemyynti A myy esineen B:lle ja myöhemmin vielä täsmälleen saman esineen C:lle, huolimatta 1. kaupasta
kaivosoikeus oikeus kaivoskivennäisten hyväksikäyttämiseen, kaivosmineraalien hyödyntäjälle, valtaajalle, kuuluva
oikeus, joka perustuu siihen, että maanomistajalle kuuluvien kaivosmineraalien hyödyntämisoikeus tietyllä alueella siirtyy
viranomaisen päätöksellä valtaajalle
kaivospiiri kaivospiiritoimituksessa määrättävä kaivostoiminnan harjoittamisalue
kalastusoikeus oikeus harjoittaa kalastusta ja määrätä siitä
kalastusvyöhyke aluemeren edustalla oleva vyöhyke, jolla rantavaltiolla on yksinoikeus kalavarojen hyödyntämiseen
kanavointisääntö vahingonkorvauslain periaate, jonka mukaan työntekijän aiheuttamasta vahingosta tulee ensisijaisesti
vaatia vahingonkorvausta työnantajalta eikä vahingon suoranaiselta aiheuttajalta
kanne oikeudessa esitetty vaatimus saada tietyn sisältöinen vastaajaan kohdistuva tuomio
kansainvälinen merioikeus, law of the sea merialueiden määritystä ja käyttöä käsittelevä oikeudenala,
kansainvälinen tuomioistuin, International Court of Justice ICJ YK:n oikeudellinen pääelin, sijaitsee Haagissa
kansainvälinen yksityisoikeus käsittää ne säännökset, jotka määräävät, milloin on sovellettava tuomioistuinvaltion
yksityisoikeutta ja milloin vieraan valtion yksityisoikeutta, siis kansainvälisissä yksityisoikeudellisissa suhteissa
kansalaisuusperiaate sovelletaan sen valtion lakia, jonka kansalainen henkilö on, lainvalintasäännös
kansaneläkevakuutusmaksu kerätään työnantajilta ja vakuutetuilta kansaneläkejärjestelmän rahoittamiseksi
kantaa nostaa kanne
kantaja prosessissa se, joka on nostanut kanteen ja kenen nimissä oikeutta käydään
kantajakelpoisuus kelpoisuus olla kantajana prosessissa
kantatila se mikä jää jäljelle emätilasta, kun siitä on erotettu lohkotila
kantoaika veron ym. maksun
kassaatio ylemmän oikeuden toimesta tapahtuva alemman oikeuden ratkaisun kumoaminen tai poistaminen uutta
asiaratkaisua samalla antamatta
katumusaika postimyynnissä aika, jonka kuluessa ostaja voi perua kaupan
kaupanvastuu kaupassa myyjällä on vastuu siitä, että ostajasta tulee tavaran omistaja. Jos jostakin syystä käy niin, ettei
ostaja saakaan tavaraa, on myyjä velvollinen palauttamaan kauppahinnan ja joskus myös vahingonkorvausvelvollinen
kauppakaari kaari, balk, on Ruotsin vanhojen lakien pääosasto. Kaarijako on ollut maakuntalaeissa, maanlaeissa,
kaupunginlaeissa ja vuoden 1734 laissa, Ruotsissa nimitys kaari on edelleen käytössä ja Suomessakin joidenkin lakien
nimissä
kauppaoikeus oikeuden ala
kaupunginlaki, kaupunkilaki (*) Ruotsin valtakunnassa muinoin, mm. Maunu Eerikinpojan kaupunkilaki
keskeyttämisuhka välillisen hallintopakon muoto,jossa viranomaisen asettama velvoite (päävelvoite) määrätään
toteutettavaksi uhalla, että toiminta (esimerkiksi rakentaminen) muussa tapauksessa keskeytetään tai estetään. Tämä
uhka asetetaan päävelvoitteen täyttämisen tehosteeksi.
keskitysperiaate jatkuvuusperiaate, oikeudenkäynti tapahtuu yhdessä yhtäjaksoisessa menettelyssä
kestovelkasuhde sopimussuhde, jossa suorituksen laajuus määräytyy ajan perusteella
kieltokanne omistajankanteen laji, jossa kantaja vaatii vastaajaa pidättymään kantajan hallinnan häirinnästä
kihlakunnanoikeus (*) yleinen alioikeus maalla ennen, kaupungissa oli raastuvanoikeus, nykyään on sekä maalla että
kaupungissa käräjäoikeus
kiinteistöeläke syytinki, kiinteistönkaupan tai muun luovutuksen yhteydessä voidaan sopia, että luovuttajalla on
kiinteistöstä elinikäinen elatus, usein on sovittu esim. asuinoikeudesta jossakin rakennuksessa, ruoasta esim. montako
lämmintä ateriaa päivässä, ennenmuinoin jopa montako litraa maitoa, hoidosta, siivouksesta jne
kiinteistökiinnitys kiinnitys kiinteään omaisuuteen lainan vakuudeksi
kiinteistönmuodostamisoikeus oikeudenala, joka käsittää kiinteistöjen muodostamiseen ja muihin kiinteistöolojen
järjestämiseen liittyvät toimitukset, jakolainsäädäntö, maanmittausoikeus
kiinteistönmääritys kiinteistön sijainnin ja rajojen määrittäminen
kiinteistöpanttioikeus velkojan oikeus tarvittaessa realisoida kiinnityksen kohteena oleva kiinteistö
kiinteistövero kiinteistöstä maksettava vero, joka perustuu kiinteistön arvoon
kilpailuneuvosto (Fin) lakisääteinen elin, joka ratkaisee siille kilpailunrajoituslaissa määrätyt asiat
kiristää tekemään jotakin tai tekemään jättämättä jotakin
kirjaamisjärjestelmä "Esineoikeudellinen kirjaamisjärjestelmä tarkoittaa esineitä koskevien oikeussuhteiden
merkitsemistä julkisen viranomaisen pitämään rekisteriin." ..."Esineoikeudellisesta kirjaamisesta on erotettava esineiden
itsensä, kuten kiinteistöjen taikka eri kulkuneuvojen, merkitseminen viranomaisen pitämiin rekistereihin. Yleinen
kirjaamisoikeudellinen periaate on, että yksilöityihin esineisiin kohdistuvien oikeuksien kirjaaminen on mahdollista vain,
mikäli esine itse on rekisteröity."
kohdesuojelu alueellisesti rajattujen, arvokkaiden luontokohteiden tai rakennetun ympäristön kohteiden suojelu
kohtuullistaminen kohtuuttoman ehdon tm. tekeminen kohtuulliseksi
kokoomateos teos, joka on aikaansaatu yhdistämällä teoksia tai teosten osia, esim. tietosanakirja, sillä joka yhdistämällä
olemassaolevia teoksia on aikaansaanut kirjallisen tai taiteellisen kokoomateoksen on siihen tekijänoikeus
kokoontumisvapaus oikeus kokoontua laillisessa tarkoituksessa ilman ennakkovalvontaa
kollisionormi normi, jonka mukaan kollisio ratkaistaan
komissionääri se, joka komissiokaupassa toimii em. asiamiehenä
kommandiittiyhtiö henkilöyhtiö, jossa on vastuunalaisia ja äänettömiä yhtiömiehiä, kommandiittiyhtiö on oikeushenkilö,
konfiskaatio menettämisseuraamus, omistusoikeus siirtyy valtiolle, joskus esine tuhotaan
konkurssikelpoisuus kelpoisuus olla konkurssimenettelyn kohteena, konkurssikelpoisia ovat luonnolliset henkilöt ja
oikeushenkilöt
konkurssisaatava, konkurssisaaminen rahamääräinen saaminen, joka on vahvistettu konkurssituomiolla
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konkurssivalvonta velkojan on määräpäivään mennessä ilmoitettava, valvottava, saamisensa velalliselta, jotta tämä
saaminen otettaisiin huomioon käräjäoikeudessa
konossementti merikuljetuksessa käytettävä kuljetusasiakirja, merilain mukaan konossementti on rahdinottajan antama
tai hänen puolestaan annettu asiakirja, joka sisältää tunnustuksen tavaran kuljetettavaksi ottamisesta tai siitä, että tavara
on lastattu alukseen sitoumuksin kuljettaa se tiettyyn määräpaikkaan, jossa vastaanottaja saa sen haltuunsa
konossementtia vastaan, juuret purjelaivojen aikakaudelta
konserni os osakeyhtiö omistaa niin monta toisen kotim tai ulkom osakeyhtiön osaketta, että sillä on enemmän kuin
puolet kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, on edellinen yhtiö emoyhtiö ja jälkimmäinen tytäryhtiö
kopio kopioinnilla tarkoitettaan tekijänoikeuslaissa kappaleen valmistamista, kopiointi voi olla analogista kuten
valokopiointi tai digitaalista
koskitila vesialuekiinteistö, joka on muodostettu lohkomalla yhteiseen vesialueeseen sisältyvästä koskesta
kotimyyntiasiakirja kotimyynnin yhteydessä ostajalle luovutettava asiakirja, josta käy ilmi kaupan yksityiskohdat ja se,
että ostajalla on kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus ja miten on meneteltävä kauppaa peruttaessa
kotipaikka 1. valtionsisäinen kotipaikka-käsite, 2. kansainvälisessä yksityisoikeudessa käytetty lainvalintaa tai
tuomioistuimen yleistoimivaltaa määräävä liittymä, domicile, käsitteet ovat samannimisiä, mutta niiden välillä ei ole
suoranaista yhteyttä
kotirauha hallitusmuodossa turvattu perusoikeus
kotiuttamispäivä varusmiespalveluksen päättymispäivä
kotiuttamisraha siviiliin pääsevälle asevelvolliselle
kriminalistiikka rikostutkimusoppi, tieteenala joka tutkii rikostutkintatekniikkaa
kruununluontoinen (*) kruununluontoinen maa, maa, jonka osalta oikeus kantaa maaveroja ja omistajanhallinta on alun
perin kuulunut kruunulle
kuittaus velkojen kuittaus oikeudenkäynnissä, saamiset vastapuolelta käytetään puolin ja toisin velkojen maksuksi
kuittausilmoitus kuittaus voi olla vapaaehtoinen tai pakollinen eli lakiperusteinen, jälkimmäinen tapahtuu vastoin
vastapuolen tahtoa ja perustuu kuittausta haluavan puolen yksipuoliseen tahdonilmaisuun, kuittausilmoitukseen
kuittausoikeus oikeus käyttää saamista kuittaukseen
kuluttajapalvelu suoritus jonka kuluttaja vastiketta vastaan hankkii elinkeinonharjoittajalta ja joka sisältää
työtä tai muita toimenpiteitä, esim. auton korjaaminen tai ateria ravintolassa
kuluttajasopimus oikeustoimi, jonka kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja tekevät keskenään
kulutushyödyke hyödyke joka hankitaan kulutustarkoitukseen
kulutustavara tavara, jonka kuluttaja vastikkeesta saa elinkeinonharjoittajalta
kunnallislaki (*) nyk. kuntalaki
kunnallisliitto (*) nyk. kuntaliitto
kunnallisvalitus kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen tai kunnallisen lautakunnan päätöksestä tehty valitus, vrt.
hallintovalitus, ulosottovalitus, verovalitus
kunnallisvero kunnalla on oikeus kantaa kunnallisveroa menojensa kattamiseen, vrt. kirkollisvero, valtionverotus
kuntasuunnitelma (*) vuoteen 1997 käytössä ollut termi, nykyisin puhutaan kunnan taloussuunnitelmasta
kuntayhtymä kuntien yhteistyömuoto, kuntayhtymä on oikeushenkilö
kuolemanvaraislahja, donatio mortis causa lahja, jonka täyttyminen on sidoksissa lahjoittajan kuolemaan.
Lahjansaaja saa lahjan lahjoittajan kuoltua tai tiettynä aikana hänen kuolemansa jälkeen. Suomen voimassa olevan
oikeuden mukaan testamentti on ainoa sallittu kuolemanvaraistoimi. Käsitteenä kuolemanvaraislahja on kuitenkin laajempi
kuin testamentti. Toisinaan törmää ilmaisuun "kielletty kuolemanvaraislahja", joten tähän olisi saatava sana, joka erottaa
kuolemanvaraislahjan testamentista
kuolettaminen 1. hävinneen asiakirjan tehottomaksi julistaminen, 2. kiinnityksen kuolettaminen
kustannussopimus tekijän kustantajalle luovuttama oikeus julkistaa teos kirjan muodossa ts. sopimus siitä
kuulemistilaisuus lakia valmisteltaessa tai lakiehdotuksen tarpeellisuutta arvioitaessa
kyläjaotus maan jakautuminen maaoikeudellisiin kyliin
käräjäoikeus, KO yleinen alioikeus, vastaa entisiä kihlakunnanoikeutta ja raastuvanaoikeutta
käräjäsihteeri toimistosihteeri käräjäoikeudessa, yleensä käräjätuomarin sihteeri
käräjäviskaali käräjoikeuden virkamies
käsittelymenetelmä tarvittavien tosiseikkojen esittämisestä ja materiaalin hankkimisesta huolehtivat asianosaiset eikä
tuomioistuin, vastakohta tutkintamenetelmä, jossa tuomioistuin huolehtii aineiston hankkimisesta
käteispantti velkoja saa velan vakuudeksi luovutetun esineen haltuunsa
kätkeminen varkaus-, kavallus-, ryöstö-, kiristys-, petos-, kiskonta- tai maksuvälinepetosrikoksella taikka velallisen
petoksella, törkeällä velallisen petoksella tai tahallisella velallisen vilpillisyydellä saadun omaisuuden kätkeminen,
hankkiminen, huostaanottaminen, välittäminen tai muu sellaiseen omaisuuteen ryhtyminen
käyttöoikeus käyttöoikeuksilla on oikeuskirjallisuudessa tarkoitettu määrättyjen, toiselle kuuluvaa esinettä - ennen
kaikkea kiinteistöä - koskevien subjektiivisten oikeuksien joukkoa
käärevelkakirja käsite liittyy kiinteistöpanttioikeuteen; kiinnitysluotonannossa laaditaan kaksi velkakirjaa: 1.
käärevelkakirja on velkakirja, joka ilmaisee todellisen velan/saamisen, varsinainen velkakirja, 2. panttivelkakirja on
velkakirja, joka on kiinnitetty jostakin, usein tasasumma, markkamäärästä ja joka samalla osoittaa sen määrän, jonka
arvosta kiinteistö enintään on luoton vakuutena
laamanni Suomessa laamanni on alioikeuden (esimies)tuomari; käräjäoikeudessa on käräjätuomareita ja laamanni,
hovioikeudessa on lisäksi hovioikeudenlaamanneja - Norjassa lagmann on hovioikeuden eli lagmannsrettenin puheenjohtaja
lahjanlupaus lahjanlupauslain mukaan irtaimen omaisuuden lahjoittamista koskeva lupaus on vaikutukseton niin kauan
kun lahjoitusta ei ole täytetty, jollei lupausta ole tehty velkakirjassa tai muussa asiakirjassa joka on annettu lahjan saajalle,
ellei lupausta ollut tarkoitettu tulemaan yleisön tietoon
laillinen takaus takaaja voi kääntyä takaajan puoleen vasta kun päävelallinen on todettu varattomaksi
laillinen tuomioistuin, laillinen oikeuspaikka, forum competens tuomioistuin, joka on toimivaltainen käsittelemään
asian
laillisuus legalismi, valtiollisen lainkäytön lakisidonnaisuus
laillisuusharkinta sen harkitseminen, onko tehtävä päätös lainmukainen
laillisuusperiaate, lainalaisuusperiaate kaikkia oikeusaloja koskeva periaate, viranomaisen tulee soveltaa oikein ja
asianmukaisella tavalla voimassa olevaa lakia ja noudattaa laillisia menettelymuotoja
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laillisuusvalitus valitus, jossa vedotaan päätöksen lainvastaisuuten
laiminlyöntirikos rikos, jonka tunnusmerkistö täyttyy laiminlyönnillä ilman aktiivista tekemistä, laiminlyönti on
kriminalisoitu
lainhuutoleimavero, lainhuudatusleimavero (*) leimaverolaki ei enää voimassa, nykyisin varainsiirtovero
lainkohta lakitekniikassa noudatettavan vakiintuneen systematiikan mukaan yksilöitävissä olevaa lain tai muun säädöksen
osa
lainkäyttö lainkäyttö tapahtuu viranomaisen toimesta etukäteen vahvistettuja sääntöjä noudattaen, lainkäytöstä puhutaan
toisaalta myös toisessa merkityksessä, valtiovallan kolmijako-opin näkökulmasta lainkäyttö on "oikeudenkäynnissä ja
täytäntöönpanossa ilmenevää tuomiovallan käyttöä."
lainoppi ENSYCLOPEDIA IURIDICA FENNICA VII s. 331:"Oikeustieteitä on tavallisesti erotettu ainakin neljä. Luettelo
pohjautuu yliopistolliseen tutkimus- ja tutkintotraditioon. Nykyisin oikeustieteiksi luetaan oikeussosiologia, oikeushistoria,
vertaileva oikeustiede ja oikeusdogmatiikka eli lainoppi. Näistä oikeussosiologia on oppiaineena nuorin, lainoppi vanhin ja
samalla asemaltaan vahvin. Toisinaan oikeustiede ja lainoppi samaistetaan juuri sen vuoksi, että lainopin asema
oikeustieteellisessä koulutuksessa ja tutkimuksessa on hallitseva" ..."Lainoppia voidan pitää varsinaisesti oikeudellisena
erityistieteenä. Edellä sen kohteeksi on määritelty oikeusnormit. Lainopin tehtävä puolestaan voidaan luonnehtia sanomalla,
että se selvittää voimassa olevien oikeussääntöjen sisältöä. Tämä kuvaus jättää asian monessa suhteessa avoimeksi.
Täsmällisemmin lausuttuna lainoppi kattaa kaksi tehtävää: oikeussäännösten tulkinnan ja niiden systematisoinnin"
lainsäädäntö 1. valtiossa voimassa olevat lait ja muut säädökset, 2. lakien säätämistoiminta, lainsäädäntä
laintarkastuskunta (*) toimielin, joka tarkasti lakiehdotusten lakiteknistä ja kielellistä sisältöä, lakkautettiin Suomessa
1.1.1997
lainvoima, lainvoimaisuus ratkaisuun ei voi enää hakea muutosta varsinaisten muutoksenhakukeinojen kautta,
valitusaika kulunut umpeen eikä ole valitettu, tuomion lopullisuus
laivanisännistöyhtiö henkilöyhtiön muoto, joka on perustettu kauppamerenkulun harjoittamiseen, kaksi tai useampi
henkilö, laivanisäntä, sopivat merenkulun harjoittamisesta ansiotarkoituksessa yhdellä aluksella, josta kukin laivanisäntä
omistaa tietyn osuuden, kukin laivanisäntä vastaa velvoitteista vain laivaosuutensa mukaisessa suhteessa
lakiosa rintaperilliselle lain nojalla kuuluva osuus jäämistöstä. Jokaisella rintaperillisellä on oikeus lakiosaan jäämistöstä,
lakiosailmoitus rintaperillisen tekemä ilmoitus testamentinsaajalle siitä, että vaatii lakiosaansa ja vetoaa testamentin
tehottomuuteen siltä osin kuin se loukkaa lakiosaa
lakiosaperillinen perillinen, jolla on oikeus lakiosaan
lakiviittaus sopimus tai yksipuolinen tahdonilmaisu, jolla kansainvälisessä yksityisoikeudessa määrätään siitä, minkä
valtion oikeusjärjestystä sovelletaan
levittämisoikeus immateriaalioikeuden termi, tarkoittaa oikeutta levittää teosta
liikehuoneisto huoneenvuokralaissa liikehuoneistolla tarkoitetaan muuta huoneistoa kuin asuinhuoneistoa,
liikehuoneistoja ovat siis liiketilojen, kuten myymälöiden, lisäksi myös autotallit, hallit, varastot ym. rakennukset
liikennelupa määräaikainen elinkeinolupa, joka vaaditaan tavaran ja ihmisten kuljettamiseen moottoriajoneuvolla
korvausta vastaan
liikennepako liikenneonnettomuuteen joutunut moottoriajoneuvon kuljettaja laiminlyö velvollisuutensa heti pysäyttää ja
kykynsä mukaan avustaa vahingoittuneita, rikos josta voi saada enimmillään vuoden vankeutta
liiketoimintakielto konkurssiin asetetulle elinkeinonharjoittajalle tai konkurssiin asetetussa yhteisössä vastuuasemassa
toimineelle henkilölle määrätty kielto harjoittaa kirjanpitovelvollisuuden alaista liiketoimintaa
lisenssivirasto (Fin) KTM:n alainen keskusvirasto, joka valvoo mm. ulkomaankaupan määrällisten rajoitusten
noudattamista
lisävyöhyke kansainvälisen merioikeuden termi, aluemeren jatkeena voi olla ns. lisävyöhyke erilaisten
valvontavaltuuksien harjoittamiseksi, Suomella ei ole lisävyöhykettä, kuitenkin tullilain mukaan Suomen tulliraja ulottuu 2
mpk aluemeren ulkorajaa kauemmaksi
lohkokunta muodostuu kahdesta tai useammasta asutushistoriallisesti syntyneestä kylästä, joiden metsätilukset olivat
ennen isojakoa näiden kylien yhteisessä nautinnassa
lohkominen tilan osittaminen kahdeksi tai useammaksi tilaksi
lomaraha lomaltapaluuraha, kertaluonteinen suoritus, jonka työntekijä palattuaan työhön vuosiloman päätyttyä
lomauttaa keskeyttää toistaiseksi työnteko ja palkanmaksu työsuhteen pysyessä muutoin voimassa
loppulausunto oikeudenkäynti etenee siten, että asianosaiset, käytännössä heidän asianajajansa, esittävät lopuksi ns.
loppulausunnot, minkä jälkeen juttu jätetään päätettäväksi
lunastuskorvaus pakkolunastuksen yhteydessä suoritettava korvaus
lunastuslauseke osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen määräys, jonka mukaan joku on oikeutettu lunastamaan osakkeen, jos
siitä tehdään kauppaa, tarkoituksena lunastuslausekkeilla on estää sopimattomien henkilöiden pääseminen yhtiön
osakkeenomistajiksi
lunastusoikeus oikeus käyttää lunastuslausekkeen mukaista lunastusoikeutta, yhtiöllä voi lisäksi olla lunastusoikeus
eräissä muisakin tilanteita, sanalla voi olla muitakin merkityksiä mutta perussisältö lienee aina sama, oikeus lunastaa
jotakin
lunastusvaatimus osakeyhtiölain mukaan lunastukseen oikeutetun on esitettävä lunastusvaatimuksensa tietyssä ajassa
luonnonmuistomerkki luonnonsuojelulaissa tarkoitettu huomattava yksittäinen puu tai puuryhmä tai muu
luonnonmuodostuma, jonka säilyttämisellä on merkitystä tieteen tai erikoisuutensa kannalta ja joka siksi on rauhoitettu
luonnonsuojeluyksikkö valtion maalle perustettu luonnonsuojelualue kiinteistörekisterin yksikkönä
luonnonvaralaki (Sve) luonnonvaraoikeus; oikeudenala, joka käsittelee luonnonvarojen hyödyntämistä
luontaissuoritus, luontoissuoritus esim. auton korjaaminen sopimuksen mukaan, tiernapoikien esitys firman
pikkujouluissa sopimuksen mukaan, myyjä siis täyttää sopimusvelvoitteensa luontoissuorituksella
luottamushenkilö luottamustoimeen valittu, ei tarkoita työpaikan luottamusmiestä
lykkäävä ehto suspensiivinen ehto, ehto jonka mukaan oikeusvaikutuksen syntyminen on riippuvainen jostakin
tulevaisuudessa mahdollisesti sattuvasta tapahtumasta, esim. kiinteistönkaupassa tavallinen lykkäävä ehto on, että
omistusoikeus siirtyy vasta kun kauppahinta on tullut kokonaan maksetuksi
lähdesuoja tiedotusvälineen oikeus pitää salassa tietolähteen henkilöllisyys
löytötavara omistajan kadottama, toisen löytämä ja talteen ottama tavara
maa-aineslaki laki joka säätelee maa-ainesten ottamista toisen alueelta
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maakirja (*) kihlakunnittain, pitäjittäin ja kylittäin laadittu luettelo kaikista ao. alueella sijaitsevista taloista ja tiloista sekä
muista maatiluksista, josta oli suoritettava varsinaista maaveroa
maanhankintalupa maanhankintaoikeuslain maa- ja metsätalousmaan ostoon tarvitaan lupa
maanlaki (*) muinoin Ruotsin valtakunnassa, mm. Maunu Eerikinpojan maanlaki, Kuningas Kristofferin maanlaki
maanluonto (*) 1600-luvulta alkaen talot jaoteltiin maaverotuksen ja tilusten hallinnan perusteella maanluontonsa
puolesta kolmeen luokkaan: 1. kruununluontoisiin, 2. perintöluontoisiin ja 3. rälssiluontoisiin taloihin, merkitystä
maaverotuksen kannalta muinoin, perintöluontoinen maa oli veroluontoista, muut verovapaita maanluontoja
mahdottomuus sopimuksen mukaista suoritusta ei voida aikaansaada esim. kaupankohteen tuhouduttua, jolloin puhutaan
ns. fyysisestä mahdottomuudesta, tai tuontikiellon tai takavarikon estäessä suorituksen, jolloin kyseessä on ns.
oikeudellinen mahdottomuus
maksusuoja kun velallinen nauttii maksusuojaa, hän vapautuu velasta, vaikka olisi maksanut velan sellaiselle, joka ei ole
maksun saamiseen oikeutettu, sov. velkakirjaoikeudessa, edellytyksenä vilpitön mieli
maksuväite velallisen väite että on jo maksanut velan
mallisuoja mallioikeuslailla suojataan mm. tavaran ulkomuotoa tai paremminkin tavaran ulkomuodon esikuvia,
hyötymalleja ja esteettisiin arvoihin perustuvia malleja
manttaali alunperin veroluku eli miesluku, joka on ollut perusteena talojen maaverotuksessa, manttaalia on myöhemmin
käytetty jakoperusteena maanjaoissa sekä äänioikeuden perusteena manttaalikunnan kokouksissa
menettämisseuraamus oikeustoimen toinen osapuoli menettää oman suorituksensa vaikka ei saa sopimuksenmukaista
vastasuoritusta, usein sanktiokeinona sopimusrikkomuksissa
meriasia oikeudessa käsiteltävä asia, joka sisällöltään ja laadultaan liittyy merenkulkuun ja merioikeuteen
merioikeus, maritime law yksityisoikeuden piiriin kuuluva valtionsisäinen merioikeus oikeudenalana
ministerivastuu ministerin vastuunalaisuus, ministeri on oikeudellisessa ja poliittisessa vastuussa virkatoimistaan
moitteenvaraisuus jonkin oikeustoimen pätevyys riippuu siitä, nostetaanko moitekanne, jos ei nosteta, toimi jää
päteväksi
moittia oikeustointa, moittiminen tarkoittaa muutoksen tai tehottomaksi julistamisen vaatimista
muinaismuisto muinaismuistolaissa tarkoitettu kiinteä muinaismuisto, esim. maa- ja kivikummut, pakanuudenaikaiset
haudat ym
muotosäännös oikeusaseman muodostumisessa edellytetään tiettyä menettelytapaa tai tiettyä ulkoista ilmiasua, esim.
vaatimus kirjallisesta muodosta
musta kauppahinta kauppahinnan osa, joka ei näy kauppakirjassa, vaan on salaa sovittu maksettavaksi kauppakirjassa
olevan kauppahinnan lisäksi, syyt voivat olla esim. verotuksellisia
muutoksenhakuoikeus oikeus hakea muutosta valittamalla
muuttopäivä asuinhuoneiston vuokralain mukaan muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä
määräala kiinteistön rajoiltaan määrätty epäitsenäinen osa, kuuluu yleensä muttei aina eri henkilölle kuin ao. kiinteistön
omistajalle, omistaja voi paitsi myydä kiinteistöstään määräalan, myös erottaa itselleen sellaisen. Kun määräalaan on
myönnetty lainhuuto, se muodostetaan omaksi kiinteistöksi, tällöin kyseessä on lohkotila
määrähinta tavaran tai palvelun toimittajan jälleenmyyjälle asettama hinta, jota jälleenmyyjän tulee käyttää myynnissä,
kilpailunrajoituslaissa tämä on kielletty (määrähintakielto)
määräosa kiinteistön määräosa, vaikkapa 1/2 tilasta RN:o 4:89
määräosainen yhteisomistusoikeus jaollinen yhteisomistusoikeus, kukin yhteisomistaja omistaa tietyn määräosan,
esim. 1/4, negaationa on jaoton yhteisomistus
naapuruusoikeus oikeudenala joka käsittelee naapureiden välisiä suhteita, esim naapuruussuhdelaissa säädetään
immissioluvasta, naapuruusoikeudesta on erotettava naapurioikeudet eli lähioikeudet joilla taas tarkoitetaan
tekijänoikeuslain 5 §ssä tarkoitettuja oikeuksia, joilla suojataan esittäviä taiteilijoita ja heidän esityksiään, esim. äänitteen
soittamiseen yleisölle tarvitaan lähioikeussuojan haltijan suostumus
naimaosa (*) vanhan, vuoden 1889 avioliittolain mukaan puolisoiden omaisuus muodosti pesän, johon heillä oli
jakamaton yhteisomistusoikeus, puolison osuutta tässä pesässä kutsuttiin naimaosaksi, käytännössä tähän käsitteeseen voi
nykyisin törmätä vielä vanhoissa kuolinpesissä
naisoikeus oikeustieteellistä naistutkimusta eli naisoikeustutkimusta kutsutaan naisoikeudeksi, naisoikeus ei viittaa
oikeudenalaan kuten lapsioikeus
nautinta esineen hallitsemista sillä tavoin, että sen jatkumisesta voidaan päätellä henkilöllä olevan oikeus esineeseen
nautintasuoja kiinteistön oikea omistaja voi vaatia ostajan saannon julistamista tehottomaksi myyjän saantoa rasittavan
virheellisyyden perusteella ja kiinteistön palauttamista takaisin omistukseensa. Jos ostaja on kuitenkin saanut kiinteistöön
lainhuudon ja sen jälkeen 10 vuoden ajan omistajana hallinnut kiinteistöä, hän saa pitää kiinteistön jos saannon
tapahtuessa on ollut vilpittömässä mielessä.
notaari notaareita on Suomessa tuomioistuimissa, mm. käräjä- ja hovioikeuksissa, sisältö vaihtelee hieman,
käräjäoikeuksissa notaareiksi, arkikielessä myös auskultanteiksi tai istuviksi notaareiksi, nimitetään määräaikaista
tuomioistuinharjoittelua suorittavia tuomarinvalan vannoneita lakimiehiä eli hovioikeuden auskultantteja, hovioikeuksissa
notaarit ovat taas vakinaisia virkamiehiä, joilla usein alempi oikeustutkinto, näistä on erotettava julkinen notaari, notarius
publicius, Ruotsissa on julkisten notaarien lisäksi ainakin käräjänotaareita
nouto saapumatta jäänyt vastaaja tai todistaja voidaan tuomarin määräyksellä noutaa oikeuden istuntoon, noutamisen
suorittaa poliisi
noutokauppa ostajan on haettava tavara myyjän luota
noutomääräys tuomarin antama määräys noutaa oikeuden istuntoon sinne saapumatta jäänyt vastaaja tai todistaja
noutovelka velka, jossa velkojan on haettava maksu velallisen luota
näyttökynnys, standard of proof arvioitaessa sitä milloin on esitetty riittävä näyttö jonkin todistusteeman
toteennäyttämiseksi on tapana puhua näyttökynnyksestä, milloin on saavutettu näyttökynnys
oheissakko jos ehdollista vankeusrangaistusta ei yksinään pidetä riittävänä seuraamuksena, voidaan sen ohella tuomita
oheissakko
oikaisuvaatimus laissa säännelty menettely, jossa asian ratkaissutta elintä pyydetään muuttamaan päätöstään
itseoikaisulla
oikeudenala kokonaisuus, joka "järjestää oikeusjärjestelmän systemaattisesti rinnakkaisiin, yhdessä koko
oikeusjärjestyksen kattaviin alueisiin"
oikeudenkäynti prosessi, jossa vahvistetaan se, mikä kulloinkin on yksittäistapauksessa oikein
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oikeudenkäyntiasiamies edustaa asianosaista erityisen valtuutuksen nojalla, päämiehen ei tarvitse olla
paikallaoikeudenkäyntiavustaja avustaa asianosaista tämän rinnalla, ei siis voi esiintyä oikeudessa yksinään
oikeudenkäyntikelpoisuus kyky käydä itsenäisesti oikeutta
oikeudenkäyntikirjelmä kantajan ja vastaajan oikeudelle kirjallisesti esittämät lausumat, suullisuusperiaate rajoittaa
nykyisin
oikeusaukko käsiteltävään asiaan ei ole olemassa suoranaisesti soveltuvaa normia, tai normin antama ratkaisu olisi
"epätyydyttävä"
oikeuserehdys, oikeudellinen erehdys rikoksentekijä ei ole tuntenut omaa toimintaansa sääntelevää oikeussäännöstä,
häneltä on puuttunut esim. tieto teon rangaistavuudesta
oikeushenkilö juridinen fiktio, esim. osakeyhtiö
oikeushyvä suojeluobjekti, intressi jonka suojaamisella rikosoikeusjärjestelmää ja kriminalisointeja perustellaan, liittyy siis
kriminaalipolitiikkaan
oikeusinformatiikka oikeustieteellinen tutkimus- ja opetusala, joka käsittelee oikeuden ja informaation sekä oikeuden ja
tietotekniikan välisiä suhteita
oikeusjärjestelmä eri oikeudenalojen muodostama kokonaisuus
oikeusjärjestys kulloinkin voimassa olevien oikeusnormien joukko, oikeussääntöjen ja oikeusperiaatteiden kokonaisuus
oikeuskelpoisuus se, että henkilöllä voi olla oikeuksia ja velvollisuuksia
oikeuskäytäntö tuomioistuinten oikeusnormien soveltaminen yksittäisiin tapauksiin, oikeuskäytäntö-sana liittyy myös
käsitteeseen ennakkopäätös
oikeuslaitos liittyy valtiovallan kolmijako-oppiin, tuomiovaltaa käyttää riippumaton oikeuslaitos
oikeusnormi oikeusjärjestyksen sääntö tai periaate, joka sääntelee ihmisten käyttäytymistä, voi tarkoittaa "joko säännön
ilmaisevaa oikeuslähdettä, kuten lakipykälää, tai sen tulkittua merkityssisältöä
oikeusnotaari, ON oikeusnotaarin tutkinto on alempi oikeustutkinto
oikeuspaikka tuomioistuimen istuntopaikka, laillinen tuomioistuin, foorumi
oikeuspaikkaväite väite siitä, että tuomioistuin jossa asiaa on alettu käsitellä ei ole oikea/laillinen ts. kyseessä ei ole
laillinen tuomioistuin, foorumi
oikeusperiaate keskeinen normatiivinen arvo tai tavoite, esim. yhdenvertaisuus, kansalaisten yhdenvertaisuuden periaate
oikeussuhde kahden oikeussubjektin välillä vallitseva oikeusnormeihin perustuva normatiivinen ulottuvuus
oikeussuoja suoja valtion tai muiden kansalaisten tekemiä oikeudenloukkauksia vastaan
oikeussäännös se kielellinen ilmaisu, johon yksittäinen ja erillään ilmaistavissa oleva oikeusnormi voidaan saattaa
oikeussääntö oikeusteoreettisessa kielenkäytössä oikeussääntö määritellään oikeusnormiksi, joka koostuu
tosiseikastokuvauksesta (tunnusmerkistöstä) ja oikeusvaikutuksesta, nämä liittää toisiinsa ns. pitämisoperaattori: jos
oikeussäännön tunnusmerkistö täyttyy, on oikeusseuraamuksen tultava voimaan, arkikielessä oikeussääntö ja oikeusnormi
esiintyvät usein synonyymeinä
oikeustoimikelpoisuus oikeudellinen toimintakyky, kelpoisuus ryhtyä sellaisin toimiin, joilla on oikeudellisia vaikutuksia
oikeustosiasia, oikeustosiseikka oikeusvaikutuksellinen tosiseikka
oikeusturva oikeustila, jota leimaa ennustettavuus ja moraalinen hyväksyttävyys
oikeusvarmuus oikeudellisten ratkaisujen ennakoitavuus, liittyy käsitteeseen oikeusturva
omavelkainen takaus takaus, jossa takaaja on ottanut vastatakseen toisen velasta "niin kuin omastaan", jos maksu
laiminlyödään, voi velkoja vaatia maksua suoraan takaajalta
omistajanhallinta omistajan tosiasiallinen valtasuhde esineeseen, ilmenee esineen hallitsemisena omistajan tavoin
omistajankanne vindikaatiokanne, omistajan nostama kanne esineen hallinnan palauttamiseksi hänelle, omistajankanteet
suojaavat omistajan käyttövapautta sivullisiin nähden, omistajankanteita ovat hallintakanne eli hallinnan palautuskanne,
kieltokanne ja ennallistamiskanne
omistajankiinnitys 1. kiinnityskohteen omistajan hakemuksesta hänen omaisuuteensa vahvistettu velkakiinnitys, jonka
kiinnitysvelkakirjaa hän ei vielä ole panttaustoimin laskenut liikkeelle, sekä 2. myös sellaista hänen omaisuuteensa
kiinnitettyä velkakirjaa, joka on palannut vakuuskäytöstä panttilunastuksen kautta omistajan haltuun kelvollisena
laskettavaksi uudellen panttina liikeelle
optiolaina osakeyhtiö voi laskea liikkeelle velkakirjan jonka haltijalla on lainaehtojen mukaan mahdollisuus
tulevaisuudessa merkitä suuri määrä yhtiön osakkeita etukäteen määrättyyn kiinteään hintaan
osakasluettelo aakkosellinen luettelo kaikista osakeyhtiön osakkeenomistajista, sisältää henkilötiedot ja tiedot kunkin
omistamien osakkeiden lukumäärästä osakelajeittain
osakeanti osakepääoman korottaminen siten, että annetaan uusia osakkeita merkittäväksi. Lajit: 1. uusmerkintä eli
merkintä maksua vastaan ja 2. rahastoanti eli annetaan uusia osakkeita tai korotetaan vanhojen nimellisarvoa maksutta
osakeluettelo luettelo osakeyhtiön kaikista osakkeista
osakkeenmerkintä määrämuotoinen oikeustoimi, joka lain mukaan tulee tehdä oy:n perustamisasiakirjaan tai
merkintälistaan, asianmukaisesti tehty merkintä sitoo osakkeen merkitsijää, merkinnän hyväksymisestä päättävät oy:n
perustajat joilla on oikeus myös hylätä merkintä, merkitty osake on maksettava vuoden kuluessa yhtiön rekisteröimisestä
osinkolippu velkakirjalain mukaan osinkolipun haltija on oikeutettu lippua vastaan nostamaan osingon, vaikkei olisikaan
osakkeenomistaja
ositus avioliiton jälkeen tehtävä puolisoiden avio-oikeuden alaisen säästön selvittäminen ja tasaaminen, osituksella ei ole
käsittääkseni yhteyttä verbiin osittaa
ositusperuste ositusperusteita ovat: 1. avioeroprosessin vireilletulo käräjäoikeudessa ja 2. toisen puolison kuolema,
toinen puoliso voi pätevästi vaatia osituksen toimittamista kun on olemassa ositusperuste
paikalliskatselmus esim. naapuruussuhdelaissa säädetään paikalliskatselmuksesta, jonka perusteella immissiolupa-asia
ratkaistaan
paikallispoliisi paikallinen poliisiviranomainen
painovapaus oikeus julkaista painotuotteita viranomaisten sitä ennalta estämättä
pakkotila tilanne, jossa jonkin oikeudellisesti suojatun edun pelastamiseksi pakottavalta, välittömästi uhkaavalta vaaralta
joudutaan uhraaman toinen oikeudellisesti suojattu etu
palvelusaika varusmiespalvelun kestoaika
palvelusairaus varusmiehen palvelusaikana saama sairaus josta aiheutuvien haittojen korvaamisesta säädetään
sotilastapaturmalaissa
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panttikirja ENSYCLOPEDIA IURIDICA FENNICA:"Panttikirja on kiinteistön tai kiinnityskelpoisen irtaimen omaisuuden
kiinnityspanttia vastaan tapahtuvaan luotonantoon tarkoitettu asiakirja, joka osoittaa kyseisen kiinnityksen mahdollistaman
panttioikeuden enimmäismäärän, mutta ei ole velkakirja tai muukaan saamistodiste."
panttioikeus 1. oikeus joka tuottaa haltijalleen yksilöityyn esineeseen tms. varallisuusobjektiin
maksuvakuustarkoituksessa kytketyn velkojan oikeusaseman, jossa erityisinä velkojaetuuksina ovat suoja
omistajanvaihdoksilta, vahva etuoikeus velkojainkilpailussa sekä eräin osin menettelylliset erivapaudet velkojainoikeuden
toteutumisessa
panttioikeus 2. oikeudenala
patenttiasiamies edustaa toista patenttiviranomaisissa, patentti- ja rekisterihallituksessa on rekisteri ammattimaista
patenttiasiamiestointa harjoittavista henkilöistä
perimysjärjestys perintökaaressa määrätty etusijajärjestys, jonka mukaan jäämistö jaetaan, mikäli perittävä ei ole tehnyt
testamenttia
perintösopimus oikeustoimi, jolla sovitaan siitä, miten sopimushetkellä elossa olevan henkilön jäämistö jaetaan sitten kun
tämä on kuollut
perintöstatuutti se oikeusjärjestys, jonka mukaan jäämistöoikeudelliset kysymykset ratkaistaan kansainvälisluonteisissa
tapauksissa, lainvalintasääntö
perunkirjoitus toimitus, jossa luetteloidaan vainajan varat ja velat, lähinnä perintöverotuksillisista syistä, mutta muitakin
funktioita on
perushinta valtionvarainministeriön markkinahäiriöasetuksen nojalla määräämä minimihinta maahantuotavalle tavaralle
pesäero (*) vanhan avioliittolain aikana oli mahdollista antaa pesäerotuomio, mikä merkitsi omaisuudenyhteyden
lakkauttamista, kumpikin puoliso sai omaisuutensa vallintaansa ja oli sen jälkeen vastuussa vain omista veloistaan
pesänjakaja tuomioistuimen määräämä osituksen tai perinnönjaon toimittaja
pesänselvittäjä tuomioistuimen tehtäväänsä määräämä yksityinen toimitusmies, jonka hallintoon kuolinpesä luovutetaan
ja jonka tehtävänä on kuolinpesän selvittäminen eli pesänselvitys, pesän jakokuntoon saattaminen
pesänselvitys vainajaan eri tavoin liittyneiden oikeussuhteiden ja kuoleman niihin mahdollisesti
aiheuttamien muutosten selvittäminen ja järjestäminen, pesän saattaminen jakokuntoon perinnönjakoa varten,
pesänselvitys on toisaalta myös kuolinpesän käynnistämistä ja hallintoa
pidätysmääräys määräys poliisille pidättää joku henkilö
pidätysoikeus 1. oikeus pidätykseen verotuksessa jne
pidätysoikeus, retentio-oikeus 2. esinevakuusoikeus, jonka nojalla velkoja saa pitää tiettyä, velan synnyn yhteydessä
haltuunsa joutunutta velallisen omistamaa esinettä hallinnassaan niin kauan, kunnes velka maksetaan
pidätysoikeus 3. poliisin oikeus pidättää rikoksesta epäilty
polkumyynti, dumping tuotteiden myyminen vientimarkkinoilla kotimaan hintoja alhaisemmilla hinnoilla
prekluusio prekluusiossa velkoja menettää saamisoikeuden sen vuoksi, ettei hän viranomaisen antaman lakiin perustuvan
julkisen haasteen johdosta säädetyin tavoin saata oikeuttaan voimaan
prokura kaupallinen yleisvaltuutus, jonka antaja on kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja
prosessinedellytys asian tutkittavaksi ottamisen edellytys, puute prosessinedellytyksissä aiheuttaa tutkimatta jättämisen,
prosessinedellytykset jaetaan ehdottomiin eli absoluuttisiin ja tahdonvaltaisiin eli dispositiivisiin, ehdottomat on
tuomioistuimen otettava huomioon viran puolesta, tahdonvaltaiset otetaan huomioon, jos asianosainen tekee siitä
prosessiväitteen
prosessinjohto oikeuden prosessin aikana tekemät toimenpiteet, prosessitoimet, joilla prosessia viedään eteenpäin, esim.
puheenvuorojen jakaminen
prosessinyhteys 1. subjektiivinen kumulaatio, tilanne jossa joko kantaja- tai vastaajapuolela on useita henkilöitä, näiden
samalla puolella olevien henkilöiden välillä vallitsee prosessinyhteys, 2. välttämätön prosessinyhteys, tilanne jossa jokin
oikeus tai vaade on sen laatuinen, että sen voivat toteuttaa vain kaikki siihen osalliset yhdessä tai että se voidaan toteuttaa
vain kaikkia siihen osallisia vastaan yhteisesti
prosessitoimi oikeudenkäynnissä tuomioistuimen toimesta tehty toimi
prosessiväite väite siitä, että jokin prosessinedellytys puuttuu, vrt. prosessinedellytys
purkava ehto resolutiivinen ehto, ehto jonka mukaan oikeustoimessa jo syntyneen oikeusvaikutuksen pysyvyys on
riippuvainen jostakin tulevaisuudessa mahdollisesta tapahtumasta, ts. että jokin tuollainen ennalta sovittu tapahtuma saa
aikaan oikeusvaikutuksen purkaantumisen
purkuoikeus oikeus purkaa esim. sopimus
puuttumattomuusperiaate neutraliteettiperiaate, sopimukseen liittyvää maksua ei voi vaatia palautettavaksi, jos sovittu
toiminta on lain tai hyvän tavan vastaista, esim. uhkapelivelkaa ei voida tuomita maksettavaksi, koska uhkapeli on kielletty
pysäyttämisoikeus myyjän oikeus estää tavaran luovuttaminen ostajalle, jos on nähtävissä, ettei ostaja tule maksamaan
kauppahintaa
päivävekseli vekseli, joka asetetaan maksettavaksi määräpäivänä
pätemättömyyskanne kanne jolla ajetaan oikeustoimen julistamista pätemättömäksi
pääkäsittely ratkaisukäsittely, oikeudenkäynnin se vaihe, jossa asia ratkaistaan välittömästi siinä esitettävän aineiston
perusteella
pääomatulo verotuksessa luonnollisen henkilön tulot jaetaan kahteen tulolajiin, pääomatuloon ja ansiotuloon. Näiden
verokohtelu on erilaista
rahastoanti ilmaisosakeanti, osakepääoman nimelliskorotukseen perustuva osakeanti
rahoitustarkastus ENSYCLOPEDIA IURIDICA FENNICA:"Suomen Pankin yhteydessä toimivan rahoitustarkastuksen
tehtävänä on valvoa muun muassa talletuspankkeja ja muita luottolaitoksia, arvopaperipörssejä, arvopaperinvälitysliikkeitä,
meklareita sekä ulkomaisten luottolaitosten edustustoja ja sivukonttoreita."
raiskaaja väkisinmakaaja
raiskaus väkisinmakaaminen
rajankäynti maanmittaustoimitus, jossa määrätään kiinteistön raja
rajoitetut esineoikeudet esineoikeudet: 1. omistusoikeus ja 2. rajoitetut esineoikeudet eli omistusoikeutta suppeammat
oikeudet, mm. käyttöoikeus
rakennusjärjestys rakennuslainsäädäntöä täydentävä kunnallinen sääntö
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rakennuspaikka rakentamiseen käytettävä alue tonttijaon ulkopuolella, asemakaava-alueilla rakennuskorttelissa on
tontteja, muualla kaava- ja haja-asutusalueilla on rakennuspaikkoja. Arkikielessä tontti-sanaa käytetään usein
rakennuspaikan synonyymina, esim. "kesämökkitontti"
rakennussuojelu kulttuurillisesti tai historiallisesti tärkeiden rakennusten, rakennusryhmien ja rakennettujen alueiden
suojelu
rakennusvalvonta maankäyttöön ja rakentamiseen sekä yksittäisiin rakennushankkeisiin ym. kohdistuva
viranomaisvalvonta
rakentamisrajoitus kaavoituksesta johtuva rakennustoiminnan rajoitus, uudisrakennusta ei saa rakentaa vastoin kaavaa
rangaistuksen mittaaminen rangaistuksen määräämisen viimeinen vaihe, rangaistuksen määrällinen vahvistaminen,
päiväsakkojen tai vankeuspäivien/kuukausien/vuosien määrääminen
rangaistusasteikko latitudi, ne rajat joiden puitteissa rangaistuksen mittaaminen on suoritettava, esim. törkeässä
rattijuopumuksessa minimi on 60 päiväsakkoa, maksimi 2 vuotta vankeutta
rangaistuslaitos Suomessa rangaistuslaitoksia ovat vankilat, nuorisovankilat ja avolaitokset
rangaistuslaji rangaistuslajeja ovat sakkorangaistus ja vankeusrangaistus, rangaistuslajin valintaan kuuluu lisäksi mm.
päätös rangaistuksen ehdollisuudesta/ehdottomuudesta, yhdyskuntapalvelun määräämisestä ja tuomitsematta jättämisestä
rantamatalaoikeus termi esiintyy 1. kansainvälisessä merioikeudessa, vrt. aava meri, aluemeri, 2. rantamatalaoikeustermi esiintyy myös vanhassa laissa välirajasta vedessä ja vesialueen jaosta, jonka mukaan mm. maaoikeudelliseen kylään
ei kuulu suuren selän rannalta oman rantansa edustalta enempää vesialuetta kuin 500 metriä siitä kohdasta lukien, josta
kahden metrin syvyys alkaa tavallisen vedenkorkeuden aikana. Kylään kuuluvan saaren ympärillä on ulompanakin
yhtäläinen rantamatalaoikeus
rasite oikeus käyttää toisen omistamaa kiinteistöä jollakin määrätyllä tavalla, eräs yleisimpiä on tieoikeus eli tierasite,
rasite perustetaan viranomaisen päätöksellä, numerus clausus: perustaa voidaan vain sellaisia rasitteita, jotka laissa on
mainittu
rasiteoikeus rasiteoikeuden haltijan oikeus käyttää toisen kiinteistöä, esim. padota vettä rasitetulle kiinteistölle
rasitetoimitus maanmittaustoimitus, jossa kiinteistön hyväksi perustetaan rasite toisen kiinteistön alueelle
rasitettu kiinteistö palveleva kiinteistö, se kiinteistö, jonka alueelle rasite on perustettu
rasitus rasituksella tarkoitetaan kiinteistön rasituksia yleensä, siis muitakin kuin rasitetoimituksissa perustettuja rasitteita,
rasituksia ovat mm. kiinteistöön vahvistetut kiinnitykset ja vuokraoikeudet sekä muut erityiset oikeudet, myös rasite, esim.
tieoikeus on rasitus
rauhoitus tietyn alueen tai muun kohteen suojelemista siihen kohdistuvilta toimenpiteiltä
raukeaminen asetetun uhan, sopimuksen
rekisteriyksikkö kiinteistöoikeudessa rekisteriyksiköllä tarkoitetaan omistusoikeuden yksikköä, esim. kiinteistöinä
merkitään maarekisteriin tilat, pakkolunastusyksiköt, valtion luonnonsuojelualueet jne
reklamaatio velkojan ilmoitus velalliselle siitä, että tämä ei ole tehnyt sopimuksenmukaista suoritusta, reklamaatio voi
liittyä myös esimerkiksi sopimuksen syntyvaiheeseen, kuten ilmoitus siitä, että vastaus ei ole tarjouksen mukainen
remburssi myyjälle osoitettu, pankin ostajan puolesta antama ilmoitus tai sitoumus kauppahinnan maksamisesta myyjän
suoritusta edustavia asiakirjoja, kuten rahti-, kuljetus- ja vakuutusasiakirjoja vastaan
rikkomus, rike vähäisenä pidettävä rikos, joskus tarkoitetaan sellaisia rikoksia, joiden osalta on mahdollista ns.
toimenpiteistä luopuminen, eduskunnan lakivaliokunnan rikoslain kokonaisuudistuksen yhteydessä ilmaiseman kannan
mukaan rikkomus-sanaa tulisi käyttää rikosnimessä vain silloin, kun kyse on vähäisen rikoksen itsenäisestä tekomuodosta
(esim. verorikkomus) tai kun nimellä viitataan useaan perusrikokseen (esim. avustusrikkomus) taikka kun kyse on rikoslain
ulkopuolisista sakkorangaistuksen sisältävistä säännöksistä
rikoskonkurenssi rikoksien yhtyminen
rikoskumppanuus tahallisen rikoksen tekeminen yhdessä
rikosperusteinen korvausvaade rikoksesta aiheutuneesta vahingosta vaaditaan vahingonkorvausta
rikosprosessi oikeudenkäynti rikosasiassa
Rooman sopimus Euroopan yhteisön perustamissopimus
saajakiinteistö kiinteistö, johon määräala siirretään
saamisoikeus oikeus vaatia toiselta varallisuusarvoista suoritusta
saamisolettama oletus, että jollakin on lähtökohtaisesti saamisoikeus
saanto omistusoikeuden saaminen
saantokelpoisuus oikeussubjektin kelpoisuus tulla omistajaksi
saantosuoja luovutuksensaajan tietyin edellytyksin nauttima suoja oikean omistajan vaateita vastaan
saarto työtaistelutoimenpide
sakon muuntorangaistus jos tuomittua sakkorangaistusta ei saada perittyä, muunnetaan sakko vankeudeksi
selvennyslainhuuto 1. Jakamattoman kuolinpesän osakkaat saavat yhteisesti hakea lainhuudon pesään kuuluvaan
kiinteistöön, 2. Kiinteistön omistaja, joka on aikaisemmin huudattanut saantonsa, saa hakea lainhuudon oikeusasemansa
selventämiseksi
seuraanto saanto, omistusoikeuden siirtyminen henkilöltä toiselle
siirtoilmoitus, denuntiaatio 1. oikeudellisesta määräämistoimesta kolmannelle tehtävä ilmoitus, joka tehostaa
oikeustoimen sitovuutta sivullisia kohtaan, käsitteen ydinalueeseen kuuluvat tapaukset, joissa ilmoitus koskee saamisen tai
muun oikeuden siirtoa, 2. ilmoitus panttauksesta (panttausilmoitus)
siirtosarja juoksevan velkakirjan siirtyminen velkojalta toiselle, väitesuojan edellytyksenä velkojan näytettävä
katkeamaton häneen ulottuva kirjallinen siirtosarja
sijaantulo-oikeus esim. jos lapsi on kuollut ennen perittävää, on tämän jälkeläisillä sijaantulo-oikeus
sijoituslupa terveydensuojelulain mukainen lupa toiminnalle, josta saattaa aiheutua terveyshaittaa
sijoitusrahasto osakkeista ja arvopapereista koostuva rahasto, jonka omistavat siihen sijoittaneet henkilöt
sisaryhtiö tilanne, jossa kahden oy:n osakkeet kuuluvat samalle omistajalle joka itse ei ole oy, silloin kyseessä ei ole
konsernisuhde
sisämarkkinat (EU) Euroopan yhteisön sisämarkkinat, EY:n alueella ei ole kaupankäyntiä haittaavia sisäisiä rajoja,
tavarat, henkilöt, palvelut ja pääomat voivat liikkua tällä alueella vapaasti
siviiliprosessi oikeudenkäynti riita-asiassa
sivuesine jos pääesineeseen liitetään uusi osa (sivuesine), tulee pääesineen omistajasta säännönmukaisesti myös
sivuesineen omistaja, kyseessä on alkuperäinen saanto nimeltä yhdistäminen
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sivullissuoja omistajan suoja oikeudenloukkauksia vastaan eli ns. staattinen sivullisuoja, esim. kuten hallinnan
palauttaminen oikealle omistajalle ja toisaalta omistajan kompetenssi eli dynaaminen sivullissuoja, esim. luovutuksensaajan
suoja luovuttajan myöhempiä velkojia vastaan
soidensuojelualue luonnonsuojelulaissa tarkoitettu erityinen suojelualue
solenniteettitodistaja todistaja, joka on välttämätön, jotta oikeustoimi olisi pätevä, esim. testamentin todistajat
sopimusasetus (Fin) presidentin antama asetus, joka on annettu Ahvenanmaan maakuntahallituksen suostumuksella.
Sopimusasetuksella voidaan siirtää tehtäviä Suomen valtion ja maakuntahallituksen välillä
sopimusjako sovintojako, perinnönjako jonka osapuolet itse toimittavat, vastakohtana toimitusjako, jonka toimittaa
tuomioistuimen määräämä toimitusmies
sopimuskanne kanne sopimusrikkomuksen johdosta
sopimussakko etukäteen vahvistettu korvaus, joka velallisen on maksettava, jos hän syyllistyy sopimusrikkomukseen
sopimustyyppi esim. kauppa, vaihto, velaksianto, pantti, takaus jne
sopimusvastuu vastuu sopimusrikkomuksen seurauksista
sosiaalivakuutus vakuutus, jolla "tietty ryhmä vakuutettuja turvataan ennakolta eräiden riskien tai vastaavien
sosiaalitapahtumien varalta sellaisilla varoilla, jotka on koottu vakuutusmaksuina tai valtion avustuksin"
sotarikos, war crime 1. laajassa merkityksessä: hyökkäysteko, rikos ihmisyyttä vastaan, joukkotuhonta ja sodan
oikeussääntöjen rikkominen, 2. suppeassa merkityksessä: sodan oikeussääntöjä ja sodan uhrien suojelua koskevien
sopimusten tai tapaoikeuden rikkominen
sotilasasia oikeudenkäynti sotilasasiassa; tuomioistuin erikoiskokoonpanossa, sotilasjäseniä ja tuomari, ei lautamiehiä
sotilasavustus etuus, joka maksetaan asevelvollisesta taloudellisesti riippuvaisille omaisille
sotilasoikeudenkäynti yleisessä tuomioistuimessa noudatettava menettely käsiteltäessä sotilasrikoksia
sotilasrikos rikos, johon voi syyllistyä vain sotilas, rikoslain 45 luvussa lueteltu
sotilastapaturma palveluksessa, palveluspaikalla tai -matkalla, kutsunnassa ym. sattunut tapaturma
suhdannetalletus yritysten noususuhdanteen aikana valtioneuvoston päätöksen perusteella lääninverovirastolle tekemä
rahasuoritus, joka maksetaan myöhemmin takaisin niinikään valtioneuvoston päätöksestä, tarkoituksena estää talouden
ylikuumeneminen
suhteellisuusperiaate hallinnossa noudatettava periaate, jonka mukaan käytettävien keinojen ja niiden aiheuttamien
haittojen on oltava kohtuullisessa ja järkevässä suhteessa siihen päämäärään, jota hallinnollisella toimella tavoitellaan
suojaosuus palkan ulosmittaamiselle asetettu rajoitus, välttämättömään elämiseen on jätettävä ulosmittaamatta
suorituskanne kantaja vaatii, että oikeus asettaisi vastaajalle suoritusvelvollisuuden
suosituimmuussopimus suosituimmuusperiaate; kaupan esteiden purkamiseen tähtäävä periaate kansainvälisessä
kaupassa, ns. MFN-lausekkeilla (Most Favoured Nation Clauses) kauppasopimuksen osapuolet myöntävät toisilleen kaikki ne
etuisuudet, jotka ne mahdollisesti tulevaisuudessa tulevat antamaan mille tahansa kolmannelle maalle
suullisuusperiaate jutun oikeudenkäyntiaineisto esitetään tuomioistuimelle suullisesti
synnytyskustannus sairausvakuutuslain termi kuten raskauskustannuskin
syrjintäkielto, syrjimiskielto työnantajan on kohdeltava työntekijöitään tasapuolisesti niin, ettei ketään perusteettomasti
aseteta toisiin nähden eri asemaan syntyperän, uskonnon ym. seikan vuoksi
syyntakeisuus kyky vastata teostaan rikosoikeudellisesti, luokittelu: 1. syyntakeiset eli täydessä ymmärryksessä olevat,
2. alentuneesti syyntakeiset eli täyttä ymmärrystä vailla olevat ja 3. syyntakeettomat eli ymmärrystä vailla olevat
syyteharkinta syyttäjän suorittama arvio siitä, onko asiassa nostettava syyte
syytekohta jos samalla kertaa on syytteessä useasta rikoksesta, on syytekirjelmässä jokainen rikos oma syytekohtansa,
esim. syytekohta 1, rattijuopumus, syytekohta 2, ajo-oikeudetta ajo
syytepakko syyttäjän nostettava syyte, jos toimitettu esitutkinta antaa siihen aihetta
säädös ENSYCLOPEDIA IURIDICA FENNICA: "Säädös on vanha suomen kielen sana, mutta nykyiseen käyttöön se tuli
1950-luvun alussa, kun hallintoneuvos Reino Kuuskoski ja professori Veli Merikoski esittivät suomen kielen lautakunnalle,
että sanaa ryhdyttäisiin käyttämään lakien, asetusten ja yleisesti noudatettavia oikeusohjeita sisältävien valtioneuvoston ja
ministeriöiden päätösten sekä kunnallissääntöjen yhteisnimityksenä. Sittemmin säädös on sanana tullut varsin yleiseen
käyttöön. Lainvalmistelun asemasta puhutaan nykyään usein säädösvalmistelusta, ja vuodesta 1860 käytössä ollut nimitys
Suomen asetuskokoelma on vuoden 1981 alusta muutettu Suomen säädöskokoelmaksi"
tahtoautonomia, tahdonautonomia periaate, jonka mukaan sopimussidonnaisuuden perustana on "individuaalinen
tahdonmuodostus ja yksilön siveellinen mahdollisuus määrätä omasta vapauspiiristään
takaisinsaanti 1. takaisinsaanti konkurssipesään, ennen konkurssin alkamista tehdyn luovutuksen peräyttäminen, 2. myös
takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon
takaisinsaantioikeus oikeus saada jotain peräytetyksi takaisin konkurssipesään
takaus sitoumus, jolla sen antaja eli takaaja lupautuu velkojalle vastuuseen kolmannen henkilön eli päävelallisen velasta
takautuminen esim. jos takaaja joutuu maksamaan velkojalle takaamansa velan, on hänellä takautumis- eli
regressioikeus päävelallista kohtaan
takautumisoikeus, regressioikeus jos velallinen joutuu maksamaan velasta yli oman osansa, on hänellä oikeus saada
kanssavelalliselta tämän osuus, siis ylimaksettu osuus, takautumisoikeus on myös takaajalla päävelallista kohtaan, jos
takaaja joutuu maksamaan tämän velan
talletus sopimus, jolla otetaan talletettavaksi irtainta tavaraa
talouspoliittinen ministerivaliokunta valtioneuvostoon asetettu säädösperusteinen ministerivaliokunta
talousvyöhyke kansainvälisen merioikeusyleissopimuksen mukaan rantavaltiolla voi olla aluemeren edustalla
talousvyöhyke, jolla sillä on yksinoikeus vesialueen ja pohjan luonnonvarojen hyödyntämiseen, talousvyöhyke on
rantavaltion toimivaltuuksien kannalta kattavampi kuin kalastusvyöhyke
tapaamisoikeus lapsen oikeus tavata vanhempaa, jonka luona hän ei asu
tapaoikeus tavanomainen oikeus, oikeusyhteisössä tai sen osassa vallitsevat käsitykset säännöistä, "joita pidetään siinä
määrin vakiintuneina, että ne rinnastetaan kirjoitettuun säädännäisoikeuteen"
tappiontasaus verotuksessa vahvistettu tappio vähennetään tappiovuotta seuraavien vuosien verotettavista tuloista
tarjouskartelli samassa tuotanto- tai jakeluportaassa toimivien elinkeinonharjoittajien salainen tai avoinkin yhteistoiminta
kilpailun eliminoimiseksi
tarkoitemääräys lahjan antajan tai testamentin tekijän lahjaan tai testamenttiin liittämä määräys lahjalla tai testamentilla
siirtyvän omaisuuden käyttötarkoituksesta
tarkoituksenmukaisuusharkinta sen harkinta, onko tehtävä päätös tarkoituksenmukainen
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tarkoitussidonnaisuus tarkoitussidonnaisuuden periaate; harkintavaltaa käyttäessään viranomainen ei saa edistää
tehtäväänsä ja toimivaltaansa nähden vieraita tarkoitusperiä, mikä olisi harkintavallan väärinkäyttöä
tasinko avioliiton solmimisen jälkeen kumpikin puoliso omistaa yhä yksin sen omaisuuden, joka hänellä on ollut avioliittoa
solmittaessa tai jonka hän myöhemmin saa, avioliiton purkautuessa toimitetaan kuitenkin omaisuuden jako eli OSITUS,
joka tehdään niin, että ensin kummankin puolison velat vähennetään hänen omaisuutensa arvosta (jos puolisolla on velkoja
enemmän kuin varallisuutta, katsotaan hänen omaisuutensa olevan 0 mk), sen jälkeen lasketaan puolisoiden omaisuus
yhteen, tämä yhteisarvo puolitetaan, jos toisen puolison omaisuuden arvo on suurempi, on hän velvollinen suorittamaan
toiselle TASINKOA, tasoitusta
tasinko-oikeus oikeus saada tasinkoa osituksessa
tasinkovelvollinen se jonka on maksettava tasinkoa
teettämisuhka välillisen hallintopakon muoto, jossa viranomaisen asettama velvoite, ns. päävelvoite, määrätään
toteutettavaksi uhalla, että se voidaan tehdä tai teettää laiminlyöjän kustannuksella
tekijänoikeus 1. immateriaalioikeuden osa, joka käsittelee mm. kirjallisen tai taiteellisen teoksen luoneen tekijänoikeutta
teokseen, yleisnimitys tekijänoikeuslainsäädännön ka ttamasta oikeudenalasta, 2. tekijänoikeus on myös teoksen luojalle
kuuluvien yksinoikeuksien yhteisnimitys
tekninen tallenne "lävistämällä, magnetoimalla tai muulla vastaavalla tavalla aikaansaatu tallenne, joka on tarkoitettu
luettavaksi, kuunneltavaksi tai muutoin ymmärrettäväksi teknisin apuvälinein ja joka on viranomaisen hallussa", esim.
disketti, tallenne on mikä tahansa alusta jolle teos tai muu aineisto nauhoitetaan, tallennetaan tai siirretään sillä tavoin että
sen on möyhemmin purettavissa tai edelleen siirrettävissä
teollisoikeus immateriaalioikeuden osa, joka käsittelee keksintöjen, patenttien ym. suojaa
testamentinsaaja se, jonka hyväksi testamentti on tehty
testamentti oikeustoimi, jolla henkilö antaa määräyksiä jäämistöstään kuolemansa varalta
tiedoksianto hallintopäätös, haaste ym. asiakirja on annettava asianoasaiselle todistettavasti ja laissa säädettyä muotoa
noudatten tiedoksi, tiedoksiantamisesta alkavat kuluva monet määräajat, mutta ne voivat alkaa myös tiedoksisaamisesta,
joka on eri asia, tiedoksiannon lajit ovat erityistiedoksianto eli asianosaiselle itselleen tapahtuva tiedoksianto ja
yleistiedoksianto eli ilmoitus Virallisessa lehdessä tai julkinen kuulutus
tietoimitus tiehankkeen toteuttamiseksi pidettävä kiinteistötoimitus
tietosuoja henkilötietojen ja oikeushenkilöitä koskevan informaation suoja
tila kiinteistörekisterissä rekisteröidään tilaksi maanomistusyksikkö, jota ei ole rekisteröitävä muunlaisena
rekisteriyksikkönä
tilusjärjestely tarkoituksena parantaa tilusten sijaintia tai käytettävyyttä, tilusjärjestelytoimituksessa voidaan mm. liittää
kiinteistöön yhteinen alue tai sen osa, muodostaa erillinen vesijättö tilaksi jne, myös tilusvaihto on tilusjärjestely
tilusriita koskee tietyn alueen kuulumista kiinteistöön tai toiseen
tilusvaihto kahteen eri kiinteistörekisteriyksikköön kuuluvan alueen vaihtaminen keskenään paremman tilussijoituksen
aikaansaamiseksi
todistajanvakuutus todistajan on joko vannottava vala tai annettava sitä vastaava vakuutus
todistelu jakaantuu suulliseen todisteluun ja kirjalliseen todisteluun, oikeudenkäynnissä molempien osapuolten todistelu
on yksilöity; "A. suullinen todistelu, 1. todistaja H.N., 2. todistaja..., kirjalliset todisteet: 1. humalatilatutkimus, 2.
terveyskeskuksen lasku..."
todistus lähinnä oikeudessa, todistuksia on niin valtava joukko, etten tiedä pitäisikö ottaa useampia todistus hakusanoja
vai mitä tehdä
todistusarvo todennäköisyys, jolla todiste osoittaa todistusteeman olemassaolon
todistustaakka rikosjutussa syyttäjällä on todistustaakka, jos syyttäjä ei onnistu saamaan syytettä näytetyksi toteen, on
syytettyä pidettävä syyttömänä
todistustosiasia, todistustosiseikka laajassa merkityksessä mikä tahansa seikka millä on merkitystä todisteena,
teknisessä merkityksessä seikka, josta voidaan suoraan tehdä todistelun kohteena olevaa todistusteemaa koskevia
päätelmiä
toimeentulotuki kunnan sosiaalitoimen antama taloudellinen avustus
toimeentuloturva ne yhteiskunnan sosiaaliturvapoliittiset toimet, joiden nojalla yksityishenkilöt saavat avustuksia
toimeentulonsa turvaamiseksi
toimenpidekielto julkisen vallan asettama kielto suorittaa ympäristöä muuttavia toimenpiteitä
toimitusjako perinnönjako eli kuolinpesän jako, jonka toimittaa käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja
toimituslaji tark. kiinteistötoimituksia, toimituslajeja ovat esim. lohkominen, halkominen, uusjako, yhteisalueen jako jne
toissijaisuusperiaate, subsidiariteettiperiaate periaate, jonka mukaan niillä aloilla, jotka eivät kuulu Euroopan
yhteisöjen (unionin) yksinomaiseen toimivaltaan, yhteisöjen toimielimet rajoittavat toimintansa vain sellaisiin tapauksiin,
joissa jäsenvaltioiden toimet eivät ole riittäviä kysymyksen laajakantoisuuden tai ratkaisun vaikutusten vuoksi ja joissa
toiminta siksi voidaan paremmin toteuttaa yhteisön tasolla
tontinmittaus toimitus, jossa tonttijaon mukainen tontti erotetaan itsenäiseksi kiinteistöksi
tontti kiinteistörekisteriin merkitty kiinteistö, joka sijaitsee asemakaava-alueella rakennuskorttelissa
tosiasiaerehdys rikoksentekijä ei ole tuntenut rikoksen tunnusmerkistöön kuuluvaa tai rangaistavuuteen vaikuttavaa
tosiseikkaa
totaalikieltäytyjä asevelvollisuusikäinen mies, joka kieltäytyy sekä asepalveluksesta että siviilipalveluksesta, joutuu
vankilaan, vrt. aseistakieltäytyjä
tulkintaolettama tulkinnallinen apuneuvo testamentin tekijän tahdosta silloin, kun testamentin sanamuoto ei lausu asiasta
eikä tekijän tarkoitusta tämän kuoltua ole enää mahdollista kysyä tältä itseltään, laissa on esim. tulkintaolettama, jonka
mukaan eloonjääneen puolison hyväksi tehtyä testamenttia on tulkittava tälle suopeasti
tulkita 1. lakia, laajassa merkityksessä tulkinnalla tarkoitetaan merkityksen antamista tietylle kielelliselle ilmaukselle
tulkita 2. kielestä A kielelle B
tulolaji verotuksessa luonnollisen henkilön tulot jaetaan kahteen tulolajiin, ansiotulolajiin ja pääomatulolajiin, näiden
verokohtelu on erilaista
tulolähde ilmaisee, minkätyyppisestä toiminnasta kukin yksittäinen tulo on peräisin, meillä tulolähteitä on kolme: 1.
elinkeinotulonlähde, 2. maataloustulolähde ja 3. muu eli henkilökohtaisten tulojen tulolähde, eri tulolähteitä verotetaan eri
lakien mukaan ja eri prosentilla
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tulontasaus menettely, jolla avulla valtionverotuksen progressiosta johtuva liiallinen verotus voidaan välttää silloin, kun
useaan vuoteen kohdistuva tuloerä realisoituu veronalaiseksi tuloksi yhtenä ainoana vuonna
tuomarinjäävi seikka joka saattaa tuomarin puolueettomuuden vaaraan
tuomarinohjeet Olaus Petri laati 1530-luvulla
tuomarinvakuutus jos ei kuulu kirkkoon, ei vannota valaa, vaan annetaan vakuutus
tuomioistuinharjoittelu arkikielessä puhutaan auskultoinnistakin
tuomiolauselma tuomion loppulauselma eli lopputulos johon tuomioistuin on asiassa päätynyt, tuomiossa oleva
johtopäätös
tuomionpurku, restituutio lainvoiman saaneen tuomion purkaminen, ylimääräinen muutoksenhakukeino
tuomiovalta lainkäyttövalta, oikeus määrätä, mikä yksittäistapauksessa on oikein, laajemmassa merkityksessä vallan
kolmijako-oppiin liittyvä termi
tuomiovirhekantelu ylimääräinen muutoksenhakukeino, jota voidaan käyttää lainvoimaista tuomiota vastaan sillä
perusteella, että tuomioistuin on asiassa rikkonut menettelyllisiä oikeussäännöksiä ja siten syyllistynyt tuomiovirheeseen
tuotevastuu tuotteen valmistajan, maahantuojan ja myyjän vastuu tuotteen aiheuttamasta vahingosta
tuottamus, culpa huolimattomuus, varomattomuus, huolellisuusvelvoitteen rikkominen
tuottamusvastuu vastuu korvata toiselle tahallisesti tai tuottamuksesta aiheutettu vahinko
turvaamistoimenpide, turvaamistoimi tuomioistuimen määräämä toimi, jolla varmistetaan jonkin oikeuden
toteutuminen tai säilyminen tulevaisuudessa
turvapaikkaoikeus engl. asylym, valtion omalla alueellaan ulkomaalaisele myöntämä suojelu
tutkintavankeus rikosprosessuaalinen pakkokeino, usein tarpeen esitutkinnan loppuun viemiseksi, pidättämiselle on
nimittäin olemassa ajallinen yläraja, jonka jälkeen epäilty on laskettava vapaaksi tai vangittava
tyytymättömyydenilmoitus asianosaisen tulee ilmoittaa käräjäoikeuden antamaan ratkaisuun tyytymättömyyttä
seitsemän päivän kuluessa sen antamisesta, mikäli haluaa valittaa hovioikeuteen
työkunta työntekijöiden ryhmä, joka on yhteisesti sitoutunut tekemään jonkin työn, ei ole oikeushenkilö, vaan
"työntekijöiden löyhä yhteenliittymä", esim. rakennusalan ryhmäurakat ja muusikoiden yhtyeet voivat muodostaa
työkunnan
työlupa ulkomaalaiselta vaadittava lupa tehdä ansiotyötä
työneuvosto työministeriön yhteydessä toimiva oikeusviranomainen
työrauhavelvollisuus lakiin tai työehtosopimukseen perustuva velvollisuus välttää kiellettyjä työtaistelutoimenpiteitä
työsuhdekeksintö toisen työssä olevan tekemä Suomessa patentilla suojattavissa oleva keksintö
työsuojelurahasto valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jolla on lakimääräiset tehtävät
työsuojelutoimikunta työnantajan ja työntekijöiden edustajista koottu työsuojelun yhteistoimintaelin
täytäntöönpanokelpoisuus 1. jos tuomio on täytäntöönpanokelpoinen, se muodostaa ulosottoperusteen, jonka nojalla
voidaan ryhtyä ulosottoon, 2. hallintopäätöksen on oltava täytäntöönpanokelpoinen, jotta se voitaisiin toteuttaa
uhkasakko välillisen hallintopakon muoto, jossa viranomaisen määräämä velvoite määrätään yksittäistapauksessa
noudatettavaksi maksuvelvoitteen uhalla, erotettava rangaistusluonteisesta sakosta ja rangaistusluonteisesta uhkasakosta
uhkasakko välillisen hallintopakon muoto, jossa viranomaisen määräämä velvoite määrätään yksittäistapauksessa
noudatettavaksi maksuvelvoitteen uhalla, erotettava rangaistusluonteisesta sakosta ja rangaistusluonteisesta uhkasakosta
ulkomaalaislauseke yhtiöjärjestyksessä oleva ehto, jolla rajoitetaan ulkomaalaisomistusta
ulkomaalaisvaltuutettu ulkomaalaisten aseman turvaamista varten sosiaali- ja terveysministeriössä toimiva virkamies
ulosotonhaltija ulosottopuolen piirihallintoviranomainen
ulosotto ulosotto on yläkäsite, sen merkittävin laji on ulosmittaus, ruotsinkielisessä lakitekstissä ulosotto on utsökning ja
ulosmittaus utmätning, ulosottomies on toisaalta utmätningsman ja ulosottoviranomainen utsökningsmyndighet
ulosottoperuste asiakirja, jonka laki hyväksyy täytäntöönpanoperusteeksi ja jossa täytäntöpantava velvoite on yksilöity
uudisrakennus rakennuslain mukaan uudisrakennuksia ovat kokonaan uudet rakennukset sekä lisärakennukset,
uudisrakennuksena ei pidetä vähäistä kevytrakenteista katosta, lavaa, kojua, kioskia ja käymälää
uusjako eräs toimituslaji, maanmittaustoimitus, jossa tilojen liian moniin taikka sijainniltaan tai muodoltaan tai muutoin
niiden tarkoituksenmukaisen käytön kannalta sopimattomiin palstoihin joutuneet tilukset järjestellään uudelleen siten, että
tilusten sijoitus saadaan olennaisesti entistä paremmaksi, vrt. lohkominen, halkominen
vaalikelpoisuus oikeus olla ehdokkaana ja tulla valituksi vaaleissa
vaarantamisvastuu ankaran eli objektiivisen vastuun osa, vahingonkorvausvelvollisuus syntyy tuottamuksesta
riippumatta, esim. ydinlaitoksen haltijalle on laissa säädetty ankara vastuu ydinlaitoksen aiheuttamista vahingoista
vaaranvastuu riski siitä, että kaupan kohde tuhoutuu, riippuen siitä, onko vaarantamisvastuu myyjällä vai ostajalla, voi
ostaja joutua maksamaan kauppahinnan vaikkei saakaan tavaraa tai myyjä joutua vastuuseen viivästyksestä, koska ei
toimita tavaraa ajoissa
vahingonvaara se, jolla on vahingonvaara, kantaa vastuun esineen vahingoittumisesta tai tuhoutumisesta
vahva väite velkakirjaoikeudessa, väite, joka tehoaa myös sellaiseen velkojaan, joka nauttii ns. väitesuojaa
vahvistuskanne kantaja vaatii, että oikeus vahvistaisi, että hänellä on tietty subjektiivinen oikeus jotakin toista kohtaan
tai ettei toisella ole häntä kohtaan sellaista oikeutta, vaikka niin väittääkin
vaihdantasuoja luovutuksensaajan suoja luovuttajan myöhempiä velkojia ja seuraajia vastaan, jos
luovutuksensaaja nauttii vaihdantasuojaa, ei hän ole velvollinen luovuttamaan tai korvaamaan näille mitään
vaihto-omaisuus kirjanpidossa
vaihtovelkakirja osakeyhtiön liikkeeseen laskema velkakirja jonka haltijalla on lainaehtojen mukan oikeus vaihtaa
velkakirja joko kokonaan tai osittain yhtiön uusiin osakkeisiin
vaikutinerehdys motiivierehdys, erehdys tahdon muodostamisessa, esim. herra A ostaa kirjan nimeltä "Varkaus"
tarkoituksenaan ostaa varkausrikoksia ja niiden historiaa käsittelevä teos, mutta kotiin päästyään huomaakin ostaneensa
Varkauden kaupunkia käsittelevän kirjan, vrt. ilmaisuerehdys (joka tapahtuu vasta tahdon muodostamisen jälkeen
tahdonilmaisua toiselle henkilölle toimitettaessa)
vaitiolo-oikeus todistajalla on oikeudenkäynnissä halutessaan tietyissä tilanteissa oikeus olla kertomatta tietyistä seikoista
ilman, että häntä voitaisiin siitä rangaista
vajaavaltainen henkilö, jolta puuttuu oikeustoimikelpoisuus eli oikeudellinen toimintakyky, kelpoisuus tehdä oikeustoimia,
vajaavaltaisia ovat alaikäiset ja ne jotka käräjäoikeus on julistanut vajaavaltaisiksi, 1.12.1999 asti käytettiin termiä
holhottavaksi tai holhouksenalaiseksi julistaminen
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vakaa hallintaoikeus esineoikeuden systematiikassa vakaa hallintaoikeus on luettu rajoitettuihin esineoikeuksiin, vaikka
kysymyksessä on eri suhteissa omistajanhallintaan rinnastuva hallintaoikeuden muoto. Vakaaksi hallintaoikeudeksi katsottu
asukasoikeus kruununtilaan on nimenomaisesti rinnastettu omistusoikeuteen jakolain 338 §:ssä. Käytännössä tärkeimmät
vakaan hallintaoikeuden muodot Suomessa ovat olleet asukasoikeus kruununtilaan, hallintaoikeus kaupungin
lahjoitusmaahan ja hallintaoikeus ehdolliseen tonttiin kaupungissa...
vakiosopimus, vakiomuotoinen sopimus sopimusta tehtäessä käytetään vakioehtoja eli yleisiä sopimusehtoja, esim.
kansainvälisen kauppakamarin laatimat Incoterms-ehdot
vakuusluovutus esinevakuusjärjestely, jolla luotonsaaja "myy" näennäiskaupalla luotonantajalle jonkin yksilöidyn esineen
ehdoin, että hänellä on oikeus pitää esine yhä omassa käytössään ja oikeus lunastaa se takaisin sovitusta
lunastussummasta, joka on hänelle annetun luoton ja sen koron suuruinen, Suomessa laki suhtautuu torjuvasti
vakuustakavarikko turvaamistoimenpide, tiettyjen laissa määriteltyjen rahamääräiseten suoritusten, esim. sakko tai
oikeudenkäyntikulujen korvaus, maksamisen turvaamiseksi voidaan käyttää vakuustakavarikkoa, sen kohteena voi olla
rikoksesta epäillyn omaisuus tai sellaisen henkilön omaisuus joka saatetaan rikoksen johdosta tuomita korvaamaan vahinko
tai menettämään valtiolle rahamäärä, vakuustakavarikossa omaisuus otetaan viranomaisen huostaan toisin kuin
hukkaamiskiellossa,jossa se jää ao. henkilön hallintaan
valamiehistö, jury mm. USA:n ja Englannin tuomioistuimissa, ei ole sama asia kuin lautamiehet Suomessa
valituslupa OK 30 luvun säännösten mukaan valitettaessa hovioikeudesta KKO:n, on pyydettävä siihen KKO:lta valituslupa
ja on säädetty myös niistä perusteista joilla valitusluvan voi saada, vrt. ennakkopäätösperuste, valituslupahakemus,
muutoksenhakulupa
valitusviranomainen tuomioistuin tai muu lainkäyttöviranomainen, jolta haetaan valittamalla muutosta toisen
viranomaisen antamaan päätökseen
vallintatestamentti rajoitettu omistusoikeustestamentti, testamentti jolla annetaan omaisuutta tietylle saajalle,
ensisaajalle, omistusoikeuksin ja määrätään samalla, että ensisaajan oikeuden lakatessa kuoleman johdosta tai muutoin
omaisuus menee edelleen omistusoikeuksin toissijaiselle saajalle
valmistaa valmistaminen tarkoittaa uuden esineen tekemistä olemassa olevista aineista, valmistettu esine kuuluu työn
suorittajalle
valmistevero välillinen kulutusvero, joka kannetaan pääasiallisesti tuotteen kulutukseen luovuttamisen yhdeydessä
valmistusvirhe virhe, joka liittyy tuotesarjan yksittäiseen tai yksittäisiin tuotekappaleisiin
valtaus 1. kaivostoimintaa varten varatun alueen haltuunotto viranomaisen antaman valtauskirjan nojalla
valtaus 2. sellaisen esineen, joka ei ole kenenkään omistama, haltuunotto omistustarkoituksessa, vanhin omistusoikeuden
saantomuoto
valtausoikeus 1. kaivoslain mukainen oikeus kaivoskivennäisiin kohdistuvaan tutkimustyöhön, vrt. kaivosoikeus
valtausoikeus 2. oikeus ottaa haltuun esine, joka ei ole kenenkään omistama
valtiokonttori valtionvarainministeriön alainen virasto
valtionapu budjettiin sisältyvästä määrärahasta tai sen ulkopuolisesta rahastosta annettava avustus, josta valtio (tai EU)
ei saa välitöntä vastiketta
valtioneuvosto 1. ministerien eli valtioneuvoston jäsenten muodostama kollegio, joka tekee päätöksensä
määrämuotoisesti, 2. koko valtioneuvoston alainen hallintokoneisto, jolloin käsitteen alaisuuteen kuuluvat ministeriöt ja
niiden virkamiehet päätöksentekijöinä, lisäksi valtioneuvostossa on oikeuskanslerinvirasto
valtiontakuu valtion sitoutuminen muunlaiseen taloudelliseen vastuuseen toisen asioista kuin valtiontakaukseen, esim.
vientitakuu
valtiopäiväasiakirjat asiakirjat, jotka käsittelevät eduskunnan valtiopäivillä käsittelemien asioiden vireilletuloa, käsittelyä
ym
valtiopäivät varsinaiset valtiopäivät/väliaikaiset valtiopäivät
valtioseuraanto oikeudellinen tilanne, jossa määräämisvalta tietyn alueen kansainvälisistä suhteista, suvereenisuudesta,
siirtyy valtiolta toiselle valtiolle esim. valtion hajoamisen, yhdistymisen tai itsenäistymisen seurauksena
valtiosopimus kahden tai useamman valtion tai muun kansainvälisen oikeuden subjektin välinen sitova sopimus
valtiosääntöoikeus oikeudenala, joka käsittelee ylimpien valtioelinten toimivaltasuhteita, valintaa,
päätöksentekomenettelyä ja kansalaisten oikeudellista asemaa suhteessa valtioon
valvontapäivä saatavan valvontapäivä konkurssissa
vanhentuminen rikoksen, lain
vankeinhoitolaitos täytäntöönpanee tuomitut vankeusrangaistukset, huolehtii tutkintavankeuden toimeenpanosta ym.
tehtävistä, Suomessa vankeinhoitolaitokseen kuuluvat suljetut vankilat, avolaitokset, vankimielisairaala, Sulkavan
kurssikeskus ja Vankeinhoidon koulutuskeskus
vankilaoikeus tuomioistuin, joka päättää mm. pakkolaitokseen eristämisestä
varallisuusvahinko vahinko, joka ei ole yhteydessä muihin vahinkotyyppeihin, varallisuusvahinko on käytännössä
puhdasta "rahan" menettämistä
varallisuusvero vero, joka maksetaan verovelvollisella verovuoden päättyessä olleen netto-omaisuuden perusteella
varanotaari, VN alempi oikeustutkinto, josta nykyisin käytetään nimeä oikeusnotaari, tutkinnonuudistuksessa muuttui
myös tutkinto eikä vain nimi, mm. opintoviikkomäärä kohosi 100:sta 120:een
varaus 1. kirjanpidollinen käsite, vastaisten menojen tai menetysten etukäteen kuluksi kirjaaminen, 2.
elinkeinoverotuksessa verovelvollinen voi vähentää tulevan, sinänsä vähennyskelpoisen menon jo ennen kuin sen
suorittamisvelvollisuus on syntynyt tai meno olisi pääsäännön mukaan vähennettävä
varkaus varkauden kohteena on irtain omaisuus, varkaus tapahtuu anastamalla toisen hallusta toisin kuin kavallus,
tarkoituksella saada anastettu omaisuus omaan tai toisen pysyvään, ulkoisesti omistusoikeutta vastaavaan hallintaan, toisin
kuin luvattomassa käytössä
vastaväite oikeudenkäynnin aikana esitettävät seikat kantajan kanteessaan esittämien väitteiden johdosta
vastine vastaus, lausuma jonka vastaaja antaa oikeudenkäynnissä kanteen johdosta
vastuunrajoitus rajoitus joka koskee vahingonkorvausvastuuta tai sopimusrikkomuksen seuraamuksia
velallisenkuulustelu konkurssissa vaihe, jossa kuullaan velallista velkojan esittämän konkurssihakemuksen johdosta
velan anteeksianto velan voi antaa anteeksi kuka vain velkoja omalla vastuullaan, mutta ns. akordi on kyseessä
vain tietyin edellytyksin
velkojainkuulustelu konkurssin vaihe, jossa katsotaan, onko edellytyksiä konkurssin läpiviemiseen vai raukeaako se
varojen puutteessa, velkojainkuulustelussa kuullaan velkojia kun konkurssihakemuksen on tehnyt velallinen itse

124 / 125

velkojaolettama haltijavelkakirjan osalta velkojana pidetään sitä, jolla on velkakirja hallussaan, määrännäisvelkakirjan
osalta velkojan on lisäksi voitava näyttää katkeamaton, häneen ulottuva kirjallinen siirtosarja
velvoiteoikeus oikeudenala, joka käsittelee velvoiteoikeudellisia suhteita, mm. velkasuhteita
verokanta ENSYCLOPEDIA IURIDICA FENNICA: verolaissa säädetään yleensä, kuinka paljon veroa on vero-objektin
määrätyltä yksiköltä suoritettava, veroyksikkö ilmoitetaan tavallisesti markoissa tai esimerkiksi valmisteverojen osalta
paino-, tilavuus- yms. mitoissa, veroyksikköä vastaavaa veromäärää sanotaan verokannaksi
vero-oikeus oikeudenala, joka käsittelee verojen keräämistä julkisyhteisölle
verosopimus valtiosopimus, kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtävä kansainvälinen sopimus
verotuspaikka (*) kunta jossa verotus toimitetaan, (sana ei ole enää käytössä, verotuksen toimittaa nykyään
lääninverovirasto eikä kunnan verolautakunta)
vesijättö maa-alueeksi muuttunut vesialue, syynä esim. vesistön vedenkorkeuden pysyvä aleneminen, rannikolla myös
maankohoamisilmiö
vesituomioistuin vesituomioistuimia ovat vesioikeudet ja vesiylioikeus
viemävelka velka, jonka velallinen on velvollinen maksamaan velkojalle ts. "viemään" maksun tälle
vilpillisessä mielessä, mala fide oli tietoinen jostain seikasta tai olosuhteesta esim siitä että esineen myyjänä esiintynyt
ei ollut sen oikea omistaja
vilpittömässä mielessä, bona fide ei tiennyt ao. seikasta tai olosuhteesta esim. siitä että esineen myyjänä esiintynyt ei
ollutkaan sen oikea omistaja
Virallinen lehti (Fin) valtion ilmoitus- ja kuulutusjulkaisu
virallisen syytteen alainen rikos syyttäjällä on velvollisuus nostaa syyte kun saa tiedon
virallisperiaate, virallisuusperiaate selvittämisvelvollisuus on tuomioistuimella tai hallintotoiminnassa
hallintoviranomaisella
vireilläolovaikutus lis pendens-vaikutus, jos asia on vireillä tuomioistuimessa, sitä ei voi laittaa vireille enää toisessa
tuomioistuimessa tai muualla
virkaholhooja (*) kunnan holhouksia varten perustaman viran haltija, nimitys virkaholhooja ei ole enää käytössä
1.12.1999 lainmuutoksen jälkeen, nyk. edunvalvoja, joka on yleisnimitys myös entisille holhoojalle ja uskotulle miehelle
virkatalo (*) tila joka on varattu tietyn viran haltijan asunnoksi ja viljeltäväksi, maanluontonsa puolesta virkatalot ovat
kruununluonteisia
virkatuomari alioikeudessa virkatuomareita ovat laamanni ja käräjätuomarit, oikeuden puheenjohtajana voi virkatuomarin
lisäksi olla hovioikeuden auskultantti (notaari) tai käräjäviskaali
virkaylennysperuste valtion virkoihin on yleiset nimitysperusteet, niitä sovelletaan verrattaessa viran hakijoita
keskenään, muita perusteita ei voida ottaa huomioon
vuosilomapalkka vuosiloman ajalta maksettava palkkaetu, joka yleensä vastaa sitä palkkaa, joka maksettaisiin
samanpituiselta työssäoloajalta, määräytyy vuosilomalain mukaan
väistyvä väite, heikko väite velkakirjaoikeudessa, väitteitä jotka ovat tehottomia ns. väitesuojaa nauttivaa velkojaa
kohtaan, vrt. vahva väite
väite jolla pyritään torjumaan jokin toimi, esim. ulosotto tai välttymään joltakin, esim. maksun suorittamiselta
väitellä suorittaa yliopistossa tohtorin tutkinto
väitesuoja uuden velkojan vilpittömään mieleen perustuva suoja tiettyjä velallisen väitteitä vastaan, esim. velkakirjalaissa
tällaisia ns. heikkoja väitteitä ovat vaikkapa velallisen väite, että velkasuhde on lakannut ennen velkakirjan luovutusta
uudelle velkojalle; velkoja nauttii siis väitesuojaa
väittämistaakka asianosaisen velvollisuus vedota johonkin seikkaan, jottaa oikeus voisi ottaa sen huomioon
ratkaisussaan. Ratkaisua ei saa perustaa sellaiseen seikkaan, johon asianosainen ei ole vaatimuksensa tueksi vedonnut
väliaikaistodistus osakeyhtiölain mukaan ennen osakekirjan antamista osakkeenomistajalle yhtiö voi antaa
väliaikaistodistuksen eli nimitylle henkilölle asetetun todistuksen joka koskee oikeutta yhteen tai useampaan osakkeeseen
ja sisältää ehdon osakekirjan antamisesta ainoastaan todistuksen palauttamista vastaan
väliintulo kolmannen henkilön mukaantulo oikeudenkäyntiin
väliintulo-oikeus oikeus väliintuloon oikeudenkäynnissä
välikäsi toimii omissa nimissään, peitellysti toisen lukuun
välimiesoikeus välimiehistä koostuva, sopimukseen perustuva epävirallinen oikeus, joka osapuolia sitovalla tavalla
ratkaisee oikeusriidan virallisen tuomioistuimen asemasta, välimiesmenettely edellyttää molempien osapuolten
etukäteishyväksymistä
välitystuomio välimiesmenettelyssä välimiesten tekemä ratkaisu
yhdyskuntapalvelu ehdoton vankeusrangaistus voidaan muuttaa yhdyskuntapalveluksi tietyin edellytyksin, muunto tietyn
taulukon mukaan vankeuspäiviä/yhdyskuntapalvelutunteja
yhteinen rangaistus samalle tekijälle voidaan useista samalla kertaa tuomittavana olevista teoista tuomita yksi yhteinen
rangaistus
yhteisalue, yhteinen alue usealle yhteisesti kuuluva maa-alue, kiinteistöjärjestelmässä yhteisellä alueella tarkoitetaan
epäitsenäistä rekisteriyksikköä, joka on kahdelle tai useammalle kiinteistölle yhteinen
yhteiskiinnitys saman saatavan vakuudeksi vahvistettu kiinnitys, joka rasittaa useampia kiinteistöjä
yhteisöhankinta hankinta yhteisöalueelta, ei kuitenkaan kotimaasta
yhteisölainsäädäntö yhteisöjä ja yhteisömuotoja koskeva lainsäädäntö
yhteisöoikeus oikeudenala, joka käsittelee yhteisöjä ja eri yhteisömuotoja koskevia oikeusnormeja
yhteisösakko rangaistusluonteinen sakko, joka tuomitaan oikeushenkilön, esim. pilaantumista aiheuttaneen yhtiön,
maksettavaksi, perinteisestihän sakko on voitu määrätä vain luonnolliselle henkilölle, yhteisösakko on suht uusi käsite
yhtenäislaki, uniform law 1. suppea merkitys: kansainvälisessä lakiyhteistyössä valmisteltu säädös, joka tulee voimaan
täysin samansisältöisenä eri maissa, 2. laaja merkitys: säädös, joka tulee voimaan useissa valtioissa siten, että kukin valtio
tekee siihen välttämättömäksi katsomiansa täydennyksiä tai muutoksia jopa niin, että voimaan saatetaan ainoastaan
yhtenäislain keskeiset periaatteet
yhtymä 1. kahden tai useamman luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön muodostama taloudellisen tarkoitusperän
omaava yhteenliittymä, , ei itsenäinen oikeushenkilö, 2. verotuksessa yhtymällä tarkoitetaan avointa yhtiötä,
kommandiittiyhtiötä ja laivanisännistöyhtiötä sekä kahden tai useamman henkilön elinkeinotoiminnan harjoittamista varten
perustamaa muuta kuin yhteisönä pidettävää yhteenliittymää (=Elinkeinoyhtymä) tai yhteenliittymää, jonka
tarkoituksena on kiinteistön viljely tai hallinta (=Verotusyhtymä)

125 / 125

yksityisyys ENSYCLOPEDIA IURIDICA FENNICA: "ihmisen yksityisoikeudelliseen itsemääräämisoikeuteen kuuluva oikeus
olla yksin ja määrätä itsestään sekä itseään koskevasta informaatiosta"
yleinen oikeuspaikka forum, toimivaltainen tuomioistuin, esim. perintö- ja testamenttiriidoissa yleinen oikeuspaikka on
forum hereditatis eli vainajan viimeisen kotipaikan yleinen alioikeus
yleisestävyys yleispreventio, rangaistuksen yleisestävä tarkoitus, kriminalisointien ja rangaistusten rikollisuutta estävä
vaikutus yleensä
yleisjälkisäädös testamentti, jolla annetaan koko omaisuus, määräosa omaisuudesta tai se mitä jää jäljelle kun muut
määräykset on täytetty
yleiskäyttö vesilainsäädännössä säännelty jokamiehenoikeus, oikeus käyttää toisen vesialuetta omistajan voimatta sitä
estää
yleislauseke "yleislausekkeilla tarkoitetaan yleisin tunnusmerkein varustettuja oikeusnormeja, jotka kattavat tietyn
oikeudenalan tai osan siitä", yleislauseke on esim. osakeyhtiölain säännös, jonka mukaan osakkaita on kohdeltava
yhtiökokouksessa tasavertaisesti, yleissäännös jättää soveltajalle paljon harkintavaltaa, toisaalta yleislausekkeita voi olla
paitsi laissa, niin myös erilaisissa yksityisten tekemissä sopimuksissa, varsinkin kansainvälisissä ja laajoissa
yleiseuraanto henkilön koko omaisuus siirtyy yhdellä kertaa toiselle, esim. perinnön siirtyminen, fuusio
yleistiedoksianto tapahtuu käytännössä antamalla kuulutus Virallisessa lehdessä
ylimääräinen muutoksenhaku lakisääteinen oikeusturvakeino, jolla voidaan puuttua jo lainvoiman saavuttaneen tuomion
tai hallintopäätöksen sisältöön ja pysyvyyteen
ympäristölupa 1. kaikki ne hallinnolliset luvat, joita ympäristöä pilaava, muuttava tai vaarantava toiminta lain mukaan
vaatii, 2. ympäristölakien mukaiset päästö- ja immissioluvat
ympäristövahinko ympäristön pilaantumisesta tm. vaurioitumisesta aiheutuva esine-, varallisuus- tai henkilövahinko
ympäristövaikutusten arviointi, YVA ympäristövaikutusten arvioimismenettely, EIA = Environmental Impact
yrityskiinnitys kiinnitys, jonka kohteena on kaupparekisteriin merkityn elinkeinonharjoittajan omistama
elinkeinotoimintaan kuuluva irtain omaisuus
äitiysavustus synnyttäneelle äidille maksettava kertaluonteinen etuus, joka myönnetään rahana tai
äitiysavustuspakkauksena
äänetön yhtiömies kommanditääri, kommandiittiyhtiössä yhtiömies, joka on sijoittanut yhtiöön pääomapanoksen ja
vastaa yhtiön sitoumuksista vain tällä pääomapanoksella eikä koko henkilökohtaisella omaisuudellaan kuten ns.
vastuunalainen yhtiömies. Äänettömällä yhtiömiehellä ei ole oikeutta osallistua yhtiön hallintoon ja päätöksentekoon
äänioikeusosake osake jolla on äänioikeus, osakeyhtiössä voi olla myös äänioikeudettomia osakkeita, ("a- ja b-osakkeet")

