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YSAn uudet sanat ja muutokset 2/2016

UUDET	OHJAUSTERMIT	

alle kouluikäiset → leikki-ikäiset

approksimaatio → approksimoin

catering → pitopalvelut

dancehall reggae → dancehall

gastroenteriitti → maha-suolitulehdus

haitalliset vieraslajit → vieraslajit

hebrean kieli → heprean kieli

henkilökohtainen kerronta, muistelukerronta → kokemuskerronta

henkilötarinat → kronikaatit

hyljintäreaktiot → hylkimisreak ot

kaverit → ystävät

kiusoittelufolklore → kiusoi eluperinne

kornea → sarveiskalvo

kotikataja → kataja (laji)

lehtosaarni, metsäsaarni → saarni (laji)

metsätammi → tammi (laji)

miehittämättömät lentolaitteet → miehi ämä ömät ilma-alukset

mielenhallinta → itsehallinta, etoinen läsnäolo

muuntuneet tietoisuuden tilat → muuntuneet tajunnan lat

NIR-spektroskopia → lähi-infrapunaspektroskopia

puettava teknologia → älyvaa eet

riittitekniikat → rii t

sosiaalinen yrittäjyys → sosiaaliset yritykset
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tuki- ja liikuntaelinvammat → liikuntarajoi eet

tukinuitto → ui o

vainajien henget → vainajaolennot

valokerroskuvaus → op nen koherenssitomografia

variantit → toisinnot
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MUUTOKSET	ASIASANOIHIN	

asiasana korvattu uudella:

isokuovi KÄYTÄ kuovi

kosketusteknologia KÄYTÄ NFC-teknologia

liikuntavammat KÄYTÄ liikuntarajoitteet

valtimonkovetustauti KÄYTÄ valtimonkovettumistauti

vapaa-aikatilat KÄYTÄ vapaa-ajan tilat

asiasanaan lisätty tarkenne:

Moskovan rauha LISÄTTY TARKENNE Moskovan rauha (1940)

asiasana jaettu:

parafraasit JAETTU parafraasit (kirjallisuus) ja parafraasit (musiikki)

patriarkaatti JAETTU patriarkaatti (isänvalta) ja patriarkaatit (hallintoalueet)

romanssit JAETTU romanssit (ihmissuhteet), romanssit (kirjallisuudenhistoria) ja romanssit
(musiikki)

asiasana yhdistetty toiseen asiasanaan:

keho KÄYTÄ ruumis

liikuntavammat KÄYTÄ urheiluvammat

projektijohtajat KÄYTÄ projektipäälliköt

sosiaalinen yrittäjyys KÄYTÄ yhteiskunnallinen yrittäjyys

Yhdistynyt kuningaskunta KÄYTÄ Iso-Britannia
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UUDET	ASIASANAT	

00	–	Yleistermit	

esitystilanne
00 80

yhteentoimivuus
00 43

04	–	Matematiikka	

funktionaaliyhtälöt
04

Hadamardin matriisit
04

Nevanlinnan teoria
04
KT Nevanlinna-teoria

07	–	Fysiikka	

metamateriaalit
07

09	–	Kemia	

butanoli
09 30

geopolymeerit
09

grafeenioksidi
09

hiilen kierto
09 11 13 14

magnesiumkarbonaatti
09
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15	–	Biologia.	Mikrobiologia.	Perinnöllisyystiede.	Genetiikka.	Antropologia	

bokavirukset
15 48
KT bocavirukset

ihmisen bokavirus
15 48
KT ihmisen bocavirus

koronavirukset
15 48

lähetti-RNA
15 48
KT mRNA

nestiini
09 15 48

oksidoreduktaasit
09 15

sirtuiinit
09 15 48

16	–	Kasvitiede	

suomenpihlaja
16

ruotsinpihlaja
16

viherherukka
16

viljelyherkkusieni
16

17	–	Eläintiede	

hyönteiskuningattaret
17
KT kuningattaret (hyönteiset)
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häntäapinat
17

kaulushaikara
17

marakattiapinat
17

mimikry
16 17

sekarotuiset koirat
17 22

valekarettikilpikonna
17

valeskorpionit
17

18	–	Luonnonsuojelu.	Ympäristönsuojelu.	Ympäristö.	Jätteet	

etäsuojelu
16 17 18

lajiensuojelu
16 17 18
KT lajien suojelu, lajisuojelu

Yellowstonen kansallispuisto
18 62
KT Yellowstone

19	–	Energia.	Polttoaineet	

tuuliturbiinit
19

22	–	Maatalous.	Maanviljely.	Puutarhanhoito.	Kotieläintalous	

alkuperäisrodut
22
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24	–	Ravitsemus.	Ravitsemisala.	Elintarvikeala.	Majoitusala.	Kotitalous	

browniet
24

kananmunaton ruokavalio
24 48

long drink
24
KT lonkero

mäskäys
24

raakakypsytys
24
KT raakakypsennys

superruoka
24
KT superfood

tarteletit
24
KT tartaletit

vierastalot
24

vierre
24

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

parfymöörit
30

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

hylätyt rakennukset
37
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39	–	Liikenne.	Kuljetus.	Posti.	Pakkausteollisuus	

muoviveneet
39

41	–	Sähkötekniikka.	Elektroniikka	

yleiskaapelointi
41

43	-	Tietotekniikka	

haptinen teknologia
43
KT haptiset käyttöliittymät

makrot
43

Photoshop Elements
43

supertietokoneet
43

älykellot
34 43 45

48	–	Lääketiede	

ahdas olka
48
KT ahdas olkapää, ahdas olkanivel -oireyhtymä, ahdas olka -oireyhtymä

biologiset lääkkeet
15 48

laajennettu itsemurha
48 69

lihasmassa
48
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märkäpesäkkeet
48
KT absessit, ajokset, paiseet

50	–	Kansanperinne.	Perinnetieteet.	Kulttuuriantropologia.	Okkultismi	

illyrialaiset
50 52
KT illyyrit

keruukilpailut
50

Krimin tataarit
50
KT krimintataarit

kyläyhteisöt
50

mapuchet
50

paimentolaisuus
50
KT nomadismi

unikirjat
50

52	–	Historia	

Moskovan välirauha
52

53	–	Uskonto.	Teologia.	Uskontotiede	

arkkimandriitat
53

kalifaatit
53
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kalifit
53

luomakunta
53

metropoliitat
53

pappismunkit
53

profetismi
53

wahhabismi
53

55	–	Psykologia	

politiikan psykologia
55 65
KT poliittinen psykologia

56	–	Tiede.	Tutkimus	

datatiede
56

neksusanalyysi
50 60 85

tiedontuotanto
56

tiedontuottajat
56
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57	–	Kasvatus		

avoimet verkkokurssit
45 57
KT kaikille avoimet verkkokurssit, massiiviset avoimet verkkokurssit, MOOC-verkkokurssit

monilukutaito
57 85

sähköiset ylioppilaskirjoitukset
43 57
KT sähköinen ylioppilaskoe, sähköiset ylioppilaskokeet, sähköinen yo-koe, sähköiset yo-kokeet

ulkoilmaopetus
57
ulkoilmakoulu, ulkopedagogiikka

vankilaopetus
57 69

67	–	Sodankäynti.	Sotatekniikka.	Maanpuolustus.	Aseet	

maamiinat
67

merilinnoitukset
52 67 91

merimiinat
67

69	–	Oikeus.	Lainsäädäntö	

laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä
69 81

laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa
69 75

oikeudellinen ennakointi
69

sukupuolineutraali avioliitto
61 69
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tietoyhteiskuntakaari
69

71	–	Hallinto.	Organisaatiotutkimus.	Julkinen	hallinto	

asuntoministerit
71

elinkeinoministerit
71

73	–	Sosiaalipolitiikka.	Yhteiskuntapolitiikka.	Sosiaaliturva.	Terveydenhuolto.	
Asuminen	

GAS-menetelmä
48 73
KT Goal Attainment Scaling

joulumerkkikodit
73

75	–	Taloustieteet.	Kansantalous.	Liiketalous.	Kauppa	

dynaamiset kyvykkyydet
75
KT kyvykkyys (yritykset)

ehdollinen arvottaminen
02 75

pankkiirit
75

polkumyyntitullit
75

vientiyritykset
75

80	–	Viestintä.	Tiedonvälitys.	Joukkoviestintä.	Mainonta	

vankilasarjat
80
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85	–	Kielitiede	

arpitaanin kieli
85
KT frankoprovensaalin kieli

keskipersian kieli
85
KT pahlavin kieli, pehlevin kieli

87	–	Kirjallisuus	

kartanoromaanit
87

katalaaninkielinen kirjallisuus
87

lääkäriromaanit
87

omistuskirjoitukset
87
KT dedikaatiot

tekstuaalisuus
87

trilogiat
82 87 96

vepsänkielinen kirjallisuus
87

vähemmistökirjallisuus
87

89	–	Musiikki	

folk metal
89

post-rock
89
KT postrock, post rock
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sointuanalyysi
89

91	–	Arkkitehtuuri		

Itätalo
91
KT Istro, Itätalo (Kaurissalo), Itätalon talonpoikaiskartano
Kartano Kustavin Kaurissalossa.

Kalastajatorppa
24 91

Valtion vierastalo
24 91

95	–	Teatteri.	Tanssi	

ekologinen teatteri
95

näkymätön teatteri
95

96	–	Valokuvaus.	Elokuva	

reprokuvaus
43 96
KT jäljennöskuvaus

98	–	Harrastukset.	Käsityöt	

laskokset
26 98

Rauman pitsiviikko
98
KT Pitsiviikko

urbaani löytöretkeily
98
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TERMIEHDOTUKSET,	JOITA	EI	OTETTU	SANASTOON	

Termiehdotukset tallennetaan ehdotusjärjestelmään jossa niitä voi kommentoida. Ehdotuksia
voi etsiä ja selata Finto-palvelussa (YSOn ja YSAn käsite-ehdotukset).

esitysarvostelut

groteski ilmaisu

hajonneet valtiot

ilmiöpohjainen oppiminen / ilmiölähtöinen oppiminen / ilmiöoppiminen /
ilmiölähtöisyys

innovaatiopedagogiikka

jihadistit

jouluaatto, juhannusaatto, loppiaisaatto, uudenvuoden aatto, vappuaatto

kantavierre

kirjoituskokoelmat

kuvatietosanakirjat

kuvitteelliset kirjeet

kyberrikollisuus

liitännäisyys / assosiatiivisuus

länsimaistuminen

markkinaliberalismi

mielekäs oppiminen

monikäyttöalueet

nukkehallitsijat

opetusviestintä

osittelulaki / distributiivisuus

pakkotoisto
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publisistiikka

pääkaupunkiseudun viherkehä

reportaasiromaanit

rumpurakenteet

siltarummut

slaavilainen kirjallisuus

tietokäytännöt

tietoon perustuva politiikka / näyttöön perustuva politiikka

topos / topokset

työntekijälähettilyys

uskontokriittisyys

vaihdannaisuus / kommutatiivisuus

vapaat markkinat

viherkehät

visuaalinen sosiologia

ympäristönomainen esitys

värikuulo

äänianalyysi
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