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YSAn uudet sanat ja muutokset 4/2015

UUDET	OHJAUSTERMIT	

hermafroditismi → intersukupuolisuus

hopeahäät, häävuosipäivät, kultahäät → hääpäivät

IIoT, IoT, teollinen internet → esineiden internet

joulupukki → joulupukit

juhlatulet → kokot

kalevalainen kansanrunous → kalevalami aiset runot

kalevalaiset runot → kalevalami aiset runot

karkaaminen (sotilasrikokset) → so laskarkuruus

kohtaukset (sairauskohtaukset) → sairauskohtaukset

lastenlyriikka → lastenrunot

levyepiteelikarsinooma → okasolusyöpä

manipulointi → manipulaa o

mustaviinimarja, musta viinimarja → mustaherukka, punaviinimarja, punainen viinimarja →
punaherukka, valkoinen viinimarja → valkoherukka

nimitykset virkaan → virkanimitykset

näennäistiede → pseudo ede

portsarit → vah mestarit

residenssit → virka-asunnot

residenssit (taiteilijat) → taiteilijaresidenssit

rukoushelmet, ruusukot → rukousnauhat

subsidiariteettiperiaate → subsidiaritee

surkastumat, surkastuminen → atrofia

suulliset lähteet → kirjoi ama omat lähteet
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sävelmät → melodiat

talouden tila → taloudellinen la

tiehytmadot → imumadot

venetsialainen ilta → venetsialaiset
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MUUTOKSET	ASIASANOIHIN	

asiasana korvattu uudella:

digitalisoituminen KÄYTÄ digitalisaatio

esisokraattisuus KÄYTÄ esisokraattinen filosofia

maailmancup KÄYTÄ maailmancupit

mykkä elokuva KÄYTÄ mykkäelokuvat

männyntuoksuvalmuska KÄYTÄ tuoksuvalmuska

valmuskat KÄYTÄ keltavalmuskat

asiasanaan lisätty tarkenne:

bambut LISÄTTY TARKENNE bambut (heinäkasvit)

asiasana jaettu:

naturalismi JAETTU naturalismi (filosofia) ja naturalismi (taide)

realismi JAETTU realismi (filosofia), realismi (politiikka) ja realismi (taide)

transitiivisuus JAETTU transitiivisuus (kielitiede) ja transitiivisuus (matematiikka)

asiasana yhdistetty toiseen asiasanaan:

megalomania KÄYTÄ suuruusharha

sadanta KÄYTÄ sademäärä

vaaratekijät KÄYTÄ riskitekijät
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UUDET	ASIASANAT	

00 – Yleistermit

kontaminaatio
00

taustatekijät
00

uudelleenvalmistus
00

02 – Filosofia

distributiivinen oikeudenmukaisuus
02

06 – Tähtitiede. Astronomia. Avaruustutkimus

kosmografia
06

vuodenkierto
06

07 – Fysiikka

jäädytys
07

kryoniikka
07 48

Maxwellin yhtälöt
04 07

09 – Kemia

astatiini
09
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pentakloorifenoli
09

polymeraasiketjureaktio
09 15
KT PCR

11 – Maantiede. Kartografia. Kartoitus. Geodesia. Geologia. Paleontologia

maaperätiede
11

spatiaalinen analyysi
11 56 62

15 – Biologia

bioaktiiviset yhdisteet
15

DNA-viivakoodit
15
KT geneettiset viivakoodit

endoteelisolut
15 48

maatuminen
15

16 – Kasvitiede

hemiselluloosa
16 28

isokirjopeippi
16

peikonlehdet
16
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rohtovuohenherne
16

talventörröttäjät
16

17 – Eläintiede

ampuhaukka
17

auroraperhonen
17

käpälät
17
KT tassut

kätköpistiäiset
17

mehiläishaukka
17

merimetso
17

spanielit
17

18 – Luonnonsuojelu. Ympäristönsuojelu. Ympäristö. Jätteet

hiilineutraalius
18

24 – Ravitsemus. Ravitsemisala. Elintarvikeala. Majoitusala. Kotitalous

feta
24

hedelmälastut
24
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kanaliemet
24

kasvislastut
24
KT juureslastut, vihanneslastut

kiinteä sisustus
24 37 94

uppopaisto
24
KT friteeraus, uppopaistaminen

26 – Tekstiiliteollisuus. Vaatetusteollisuus. Jalkineteollisuus. Nahkateollisuus. Turkisteollisuus

kesävaatteet
24 26

talvivaatteet
24 26

30 – Kemianteollisuus. Keraaminen teollisuus. Lasiteollisuus. Muoviteollisuus. Kumiteollisuus

hyönteiskarkotteet
30
KT hyttyskarkotteet

värinpoisto
30

37 – Rakentaminen. Rakennusteollisuus. Talonrakennus. Maarakennus. Vesirakennus.
Tienrakennus

saostuskaivot
18 37
KT sakokaivot



8

39 – Liikenne. Kuljetus. Posti. Pakkausteollisuus

kevyet sähköajoneuvot
39
KT henkilökuljettimet, segwayt

43 - Tietotekniikka

Creo Simulate
43

Minecraft (peli)
43 98

ohjelmistoarkkitehtuuri
43

puhesynteesi
43 85

vuoronnus
43
KT skedulointi

Windows 10
43

48 – Lääketiede

aftainen suutulehdus
48
KT aftat

akuuttihoitopalvelut
48
KT suoravastaanotto

DIC-oireyhtymä
48
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fotoakustinen kuvantaminen
48
KT fotoakustinen tomografia

hiustenleikkaus
48
KT hiustenleikkuu

hyytymishäiriöt
48

immuunivajausoireyhtymät
48

karsinoomat
48

keuhkoverenpainetauti
48

krooniset haavat
48

nanolääketiede
48

neurodegeneratiiviset sairaudet
48

nivustyrä
48

onkolyyttinen virushoito
15 48

onkolyyttiset virukset
15 48

spinaalistenoosi
48
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50 – Kansanperinne. Perinnetieteet. Kulttuuriantropologia. Okkultismi

berberit
50

dialoginen antropologia
50

esinetutkimus
50

etnofarmakologia
50

etnofilosofia
50

etnosemantiikka
50

fenomenologinen antropologia
50

hölmöläissadut
50 87

kansanhurskaus
50

katuelämä
50

ketjusadut
50 87

kiroukset
50

kiusoitteluperinne
50
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kronikaatit
50

kukkotappelut
50

kulttuurialueet
50

legendasadut
50 87

luonnonhaltijat
50

lyyriset kansanrunot
50

mantšut
50

marxilainen antropologia
50

myyttitutkimus
50

opiskelijaperinne
50 57

parallelismi
50 87
KT kerto

perinnealueet
50

pilasaarnat
50

porvariskulttuuri
50
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psykologinen antropologia
50

rannikkoyhteisöt
50

riittirunot
50

saaristolaisyhteisöt
50

sutkaukset
50
KT sutkautukset

suullinen kulttuuri
50

taideantropologia
50

tanssilaulut
50 89

toisinnot
50 87

tuaregit
50

uskonnollinen perinne
50 53

vainajaolennot
50

valhesadut
50 87

valituslaulut
50 89
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vuoristolaisyhteisöt
50

yläluokan kulttuuri
50

51 – Arkeologia

yhteisöarkeologia
51

53 – Uskonto. Teologia. Uskontotiede

baabilaisuus
53
KT babilaisuus

dervissit
53

doketismi
53

donatolaisuus
53

kristinoppikoulu
53

markionismi
53
KT markionalaisuus

pelagiolaisuus
53

rovastintarkastukset
53 71
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57 – Kasvatus

PIAAC-tutkimus
57

välivuodet
57

65 – Valtio-oppi. Politiikka. Kansainvälinen politiikka

parlamentin hajottaminen
65

pasifistit
65

sulttaanit
52 65

67 – Sodankäynti. Sotatekniikka. Maanpuolustus. Aseet

aseveljeys
67

Irakin-Iranin sota
67

Poitiers’n taistelu (1356)
67

69 – Oikeus. Lainsäädäntö

maakuntalait
69

vapauttava tuomio
69

71 – Hallinto. Organisaatiotutkimus. Julkinen hallinto

haudankaivajat
53 71
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73 – Sosiaalipolitiikka. Yhteiskuntapolitiikka. Sosiaaliturva. Terveydenhuolto. Asuminen

sijoitetut lapset
73
KT sijaislapset

sote-uudistus
71 73
KT sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

75 – Taloustieteet. Kansantalous. Liiketalous. Kauppa

kiertotalous
75

menoleikkaukset
75
KT leikkaukset (talous)

palveluvienti
75

TTIP-sopimus
75
KT TAFTA, Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus

verkkomaksaminen
75

veronluonteiset maksut
75

78 – Työelämä. Työsuojelu. Työterveys

nollatyösopimukset
78
KT nollasopimukset, nollatuntisopimukset

80 – Viestintä. Tiedonvälitys. Joukkoviestintä. Mainonta

radiohistoria
52 80
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radio- ja televisiolehdet
80

televisiohistoria
52 80

81 – Kirjastot. Arkistot. Tietopalvelu. Museot. Näyttelyt

arkistoaineistot
81

82 – Kustannustoiminta. Julkaisutoiminta. Kirjapainoala

yleisteokset
00 56 82

85 – Kielitiede

artikkelit (kielitiede)
85

brittiläinen viittomakieli
85

mediopassiivi
85

oskin kieli
85

refleksiivipronominit
85

relatiivilauseet
85

suržik
85
KT suržyk
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87 – Kirjallisuus

aikarakenne (kerronta)
87 96

ekfrasis
87

epäsuora esitys
87

fabliaut
87

hakukonerunous
87

kaikkitietävä kertoja
87

keskeislyriikka
87
KT keskuslyriikka

kirjallisuusagentit
87

Lempäälän runomaraton
87

lyyrinen minä
87

marxilainen kirjallisuudentutkimus
87

mise en abyme
87

myyttilikritiikki
87 90 96
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romaniankielinen kirjallisuus
87

sisäinen monologi
87

tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
87

yhdenpäivänromaanit
87

89 – Musiikki

glam rock
89

91 – Arkkitehtuuri

Hirvitalo
90 91
KT Pispalan nykytaiteen keskus Hirvitalo

95 – Teatteri. Tanssi

musta teatteri
95

97 – Liikunta. Urheilu

euroopanmestarit
97

mäkirullalautailu
97
KT longboarding, longboard-lautailu, pitkälautailu

urheiluvaikuttajat
97
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98 – Harrastukset. Käsityöt

kehyskudonta
98

korjausompelu
26 98

tivolit
98
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TERMIEHDOTUKSET,	JOITA	EI	OTETTU	SANASTOON	

* kaikki termiehdotukset tallennetaan ja niihin palataan tarvittaessa

aura (taidefilosofia)

avoin kohta

coworking-ilmiö

diaesitykset

disinformaatio

duot

egoverkostot

esseistit

geneettinen kritiikki

hengelliset harjoitukset

hermoverkko (biologia)

huumausainediilerit

hyönteisten kasvatus / hyönteistenhoito / hyönteistuotanto

informaatiovaikuttaminen

kenttätyöraportit

kiinteytyminen / kiinteytys

kirjailija-apurahat

kirjailijahaastattelut

kirjailijantyö
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kirjallisuuden levitys

kirjallisuuden markkinointi

kolmas tila

kolmiodraamat

kybermaailma

laskutuspalvelut

legitimointi

liikkujat

lowbrow-taide

metsänpeitto

mieskirjailijat, naiskirjailijat

mobiilioppiminen

moraalikritiikki

munankuoret

oikeuksien suojaaminen

oppimispolut

orientaaliortodoksiset kirkot

saamelaiskirjallisuus

samaa sukupuolta olevien avioliitto

spatiaaliset mallit

sukupuolielinten silpominen
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synkooppi / synkopointi

talouden kiristämispolitiikka

teatteriesitykset / teatterinäytökset

tekstuaalinen variaatio

tekstuaalitieteet

tulvariskien hallinta

ulkoinen arviointi

vapaa epäsuora esitys

vapaa säestys

vaihtoehtoliikunta

valejutut (skrönor)

viktoriaaninen kirjallisuus

voitontavoittelu

voittaminen

yhteisölliset työtilat
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