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YSAn uudet sanat ja muutokset 3/2016

UUDET	OHJAUSTERMIT	

agentiivisuus (filosofia) → toimijuus

b2b-markkinointi → yritysmarkkinointi

b2b-myynti → yritysmyyn

brandit → brändit

corporate governance → omistajaohjaus

esihistorialliset eläimet → muinaiseläimet

Etelävaltiot → Yhdysvallat -- Etelävaltiot

euroopanmestaruuskisat, euroopanmestaruuskilpailut → Euroopan mestaruuskisat

hiphop → hip hop

Jugoslavian sisällissota (1991–2001) → Jugoslavian hajoamissodat

oppimishäiriöt → oppimisvaikeudet

Pohjoisvaltiot → Yhdysvallat -- Pohjoisvaltiot

reportaasikirjallisuus → dokumen kirjallisuus

slaavilainen filologia → slavis ikka

tantrismi → tantra

teollisuusyhteisöt → teollisuusyhdyskunnat

tiedon sosiologia → edonsosiologia

työleirit (pakkotyö) → vankileirit

yhteiskunnallisuus → polii suus, yhteiskuntakri ikki

yleisötapahtumat → yleisö laisuudet
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MUUTOKSET	ASIASANOIHIN	

asiasana korvattu uudella:

lingua franca KÄYTÄ lingua francat

qi gong KÄYTÄ qigong

kesäkisat KÄYTÄ kesäolympialaiset

sähkökirjat KÄYTÄ e-kirjat

talvikisat KÄYTÄ talviolympialaiset

uniaattikirkot KÄYTÄ idän katoliset kirkot

asiasanaan lisätty tarkenne:

olemus LISÄTTY TARKENNE olemus (filosofia)

työleirit LISÄTTY TARKENNE työleirit (vapaaehtoistyö)

asiasana jaettu:

aurat JAETTU aurat (kyntöaurat) ja lumiaurat

induktio – fysiikka JAETTU sähkömagneettinen induktio ja sähköstaattinen induktio

johdokset JAETTU johdokset (kemia) ja johdokset (kielitiede)

juotto JAETTU juotto (liittäminen) ja juotto (ruokinta)

asiasana yhdistetty toiseen asiasanaan:

essentia KÄYTÄ olemus (filosofia)

hokemat KÄYTÄ lorut

kodin teknologia KÄYTÄ kodintekniikka

myanmarilaiset KÄYTÄ burmalaiset

näyttökokeet KÄYTÄ näytöt (tutkintosuoritukset)
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UUDET	ASIASANAT	

00	–	Yleistermit	

esitystapa
00 80

02	–	Filosofia	

pyrrhonismi
02
KT pyrrhonilainen skeptisismi

07	–	Fysiikka	

molekyylidynamiikka
07 09

09	–	Kemia	

bioliuotus
09 15 32
KT biokasaliuotus

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

satelliittikuvat
11 96

14	–	Klimatologia.	Meteorologia.	Ilmatiede	

syöksyvirtaukset
14

15	–	Biologia.	Mikrobiologia.	Perinnöllisyystiede.	Genetiikka.	Antropologia	

dekoriini
09 15

16	–	Kasvitiede	

durrat
16 22
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emmervehnä
16 22

hämeenkylmänkukka
16

johtojänteet
16

johtosolukko
16

jälsi
16

kangasvuokko
16

kirjodurra
16 22

kylmänkukat
16

mango
16

metsänemä
16

mukulakasvit
16

nila
16

papaija
16

seuralaislajit
15 16 17

tefheinä
16 22
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17	–	Eläintiede	

lajistokartoitus
16 17

palokärki
17

villiintyminen
16 17 18

18	–	Luonnonsuojelu.	Ympäristönsuojelu.	Ympäristö.	Jätteet	

Selkämeren kansallispuisto
18 62

22	–	Maatalous.	Maanviljely.	Puutarhanhoito.	Kotieläintalous	

mehiläistuotteet
22

24	–	Ravitsemus.	Ravitsemisala.	Elintarvikeala.	Majoitusala.	Kotitalous	

hot dogit
24

kasviproteiinivalmisteet
24

maitoproteiinit
09 15 24
KT maidon proteiinit

mezcal
24

ruoka-autot
24
KT ruokarekat

ruokapiirit
24
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26	–	Tekstiiliteollisuus.	Vaatetusteollisuus.	Jalkineteollisuus.	Nahkateollisuus.	
Turkisteollisuus	

esiintymisasut
26
KT esiintymisvaatteet

39	–	Liikenne.	Kuljetus.	Posti.	Pakkausteollisuus	

jäteautonkuljettajat
39

riksat
39

41	–	Sähkötekniikka.	Elektroniikka	

litiumioniakut
41

43	-	Tietotekniikka	

Instagram
43 45

ohjelmistokehittäjät
43
KT ohjelmistosuunnittelijat, sovelluskehittäjät

Raspberry Pi
43

45	–	Tietoliikennetekniikka.	Teletekniikka.	Viestintätekniikka.	Äänitekniikka	

5G-tekniikka
45

viive (tekniikka)
43 45

48	–	Lääketiede	

kävelykepit
26 48
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monikemikaaliyliherkkyys
48

potilashotellit
24 48

selkäydinvammat
48

sukupuolirauhaset
48
KT sukurauhaset

49	–	Palotoimi.	Pelastustoimi.	Tapaturmantorjunta.	Turvallisuustekniikka	

suojeluala
49

50	–	Kansanperinne.	Perinnetieteet.	Kulttuuriantropologia.	Okkultismi	

formulat (kerronta)
50 87

harjannostajaiset
37 50
KT harjakaiset

Kalevalan päivä
50 87
KT Kalevalanpäivä

kašubit
50

mengenit
50

tricksterit
50 87
KT triksterit
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51	–	Arkeologia	

runologia
51 85
KT riimututkimus

ympäristöarkeologia
18 51

52	–	Historia	

boksarikapina
52 65
KT bokserikapina

samettivallankumous
52 65

53	–	Uskonto.	Teologia.	Uskontotiede	

apostasia
53

assassiinit
52 53

ilmestykset
53

kansalaisuskonto
53
KT yhteiskuntauskonto

kastepuut
53

55	–	Psykologia	

ravitsemuspsykologia
55
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56	–	Tiede.	Tutkimus	

kansalaishavainnot
56

57	–	Kasvatus		

yökoulu
57

65	–	Valtio-oppi.	Politiikka.	Kansainvälinen	politiikka	

BRICS-maat
65

disinformaatio
65 67 80

peronismi
65

Suomi 100 vuotta -juhlavuosi
52 65 98

äärioikeisto
65
KT äärioikeistolaisuus

67	–	Sodankäynti.	Sotatekniikka.	Maanpuolustus.	Aseet	

kamikaze-lennot
67

69	–	Oikeus.	Lainsäädäntö	

yhdenvertaisuus lain edessä
69

71	–	Hallinto.	Organisaatiotutkimus.	Julkinen	hallinto	

maakuntauudistus
71
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73	–	Sosiaalipolitiikka.	Yhteiskuntapolitiikka.	Sosiaaliturva.	Terveydenhuolto.	
Asuminen	

etäpalvelut
62 73 75
KT etäpalvelu

hyväntekeväisyystapahtumat
73

81	–	Kirjastot.	Arkistot.	Tietopalvelu.	Museot.	Näyttelyt	

etnografiset museot
81

luostarikirjastot
53 81

82	–	Kustannustoiminta.	Julkaisutoiminta.	Kirjapainoala	

muistikirjat
82 87

85	–	Kielitiede	

amerikkalainen viittomakieli
85

kollokaatiot
85
KT kollokaatio

sanasemantiikka
85

87	–	Kirjallisuus	

afrikaansinkielinen kirjallisuus
87

arkkikirjallisuus
50 87 89
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geneettinen kirjallisuudentutkimus
87
KT geneettinen kritiikki

slaavilainen kirjallisuus
87

splatter
87 96

89	–	Musiikki	

konserttiohjelmat
89

koraalikirjat
89

90	–	Taide	yleensä.	Taidesuuntaukset	ja	-tyylit.	Taidehistoria		

tatuoijat
50 90

91	–	Arkkitehtuuri		

Drottningholmin linna
52 91

Osaran kartano
91

Vehmaan Pyhän Margareetan kirkko
53 91
KT Pyhän Margareetan kirkko

92	–	Kuvataide.	Maalaustaide.	Grafiikka.	Kuvanveisto	

värikynät
92
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97	–	Liikunta.	Urheilu	

elektroninen urheilu
97 98
e-sport, e-urheilu

Tvåmila (Kokkola)
97

98	–	Vapaa-aika.	Harrastukset.	Matkailu.	Käsityöt	

matkailututkimus
56 98

savityöt
94 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).

amerikanjuutalaiset

aseeminen kirjoitus

audiovisuaalinen taide

audiovisuaaliset sisällöt

balkanilaiset

draama

eettinen toimintakyky

eteläslaavilainen kirjallisuus, länsislaavilainen kirjallisuus

funktionaalinen tyhmyys

geokritiikki

gluteenittomat ruoat

hauska/hauskuus

horisontaalinen johtaminen

huvikulttuuri

ilmiöpohjainen opetus, ilmiöpohjainen oppiminen

itsensä esittäminen

kansainväliset vaikutukset

kerhotilat

keruu

kieli ja kulttuuri

kittivaha/propolis
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kosteudenhallinta

koulunuorisotyö

kulttuurikolonialismi

kulttuuripluralismi

kyberpsykologia

laaja-alainen kehityshäiriö

laskuvarjonaru

laukaisevat tekijät

liikuntateollisuus/urheiluteollisuus

lähienergia

maastamuuttopolitiikka

mehiläisleipä/perga

monikäyttömetsät

monipaikkaisuus

normalisaatio (Tšekkoslovakia 1968–1989)

nuorisoliikkeet

nyhtökaura

painetut julkaisut

puutarhakylät

rajatutkimus/border-tutkimus

rakennekehitys

repertuaari

romanimusiikki

ruokaosuuskunnat
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ruuhkavuodet

sisäinen puhe

sisältöliiketoiminta

sisältömarkkinat, digitaaliset sisältömarkkinat

sisältöpalvelut

soveltava teatteri

suljetut vankilat

uskontoteoriat

vuosikellot

yhteiskehittäminen

yhteistyöprojektit
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