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YSAn uudet sanat ja muutokset 4/2016

UUDET	OHJAUSTERMIT	

ammattikunnat (historia) → amma kuntalaitos

kansainvälinen humanitaarinen oikeus → humanitaarinen oikeus

kansakoulut → kansakoulu

korot → korko

kvalitatiiviset menetelmät, laadulliset menetelmät → kvalita ivinen tutkimus

kvantitatiiviset menetelmät → kvan ta ivinen tutkimus

OS X → MacOS

PFAS → perfluoratut alkyyliaineet

ravinnerikkaus → ravinnepitoisuus

räyhähenki → poltergeist

sosiaaliset konfliktit → sosiaaliset ris riidat

splatter-elokuvat, splatter-sarjakuvat → spla er

uskonnolliset vaikuttajat → uskonnolliset johtajat

zodiakaalivalo, zodiakkivalo → eläinratavalo
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MUUTOKSET	ASIASANOIHIN	

asiasana korvattu uudella:

kansanmusiikkisoittimet KÄYTÄ kansansoittimet

Mac OS X KÄYTÄ MacOS

nimikortit KÄYTÄ käyntikortit

seemiläis-haamilaiset kielet KÄYTÄ afroaasialaiset kielet

võro-seton kieli KÄYTÄ võrun kieli

äärioikeisto KÄYTÄ äärioikeistolaisuus

asiasana jaettu:

substraatti JAETTU substraatti (filosofia) ja substraatit (kemia)

asiasana yhdistetty toiseen asiasanaan:

lapsikeskeisyys KÄYTÄ lapsilähtöisyys
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UUDET	ASIASANAT	

02	–	Filosofia	

eideettinen reduktio
02

06	–	Tähtitiede.	Astronomia.	Avaruustutkimus	

avaruusteleskoopit
06 07

09	–	Kemia	

alkalimetallit
09

koniini
09

litium
09

liuennut orgaaninen hiili
09 13

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

Struven ketju
11

15	–	Biologia.	Mikrobiologia.	Perinnöllisyystiede.	Genetiikka.	Antropologia	

aitososiaalisuus
15 17

muinais-DNA
09 15 51

munasienet
15

sukulaisvalinta
15 17
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17	–	Eläintiede	

afrikansiili
17

kalatiira
17

lapintiira
17

ruokki
17

ruskosuohaukka
17

räyskä
17

räystäspääsky
17

18	–	Luonnonsuojelu.	Ympäristönsuojelu.	Ympäristö.	Jätteet	

luontoonpalautus
18

21	–	Metsätalous.	Metsänhoito	

metsäneuvokset
21

24	–	Ravitsemus.	Ravitsemisala.	Elintarvikeala.	Majoitusala.	Kotitalous	

länsimainen ruokavalio
24 48

pikkelssit
24
KT pikkelsit

puuastiat
24
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37	–	Rakentaminen.	Rakennusteollisuus.	Talonrakennus.	Maarakennus.	
Vesirakennus.	Tienrakennus	

mittapiirustukset
37 91

39	–	Liikenne.	Kuljetus.	Posti.	Pakkausteollisuus	

lentoposti
39

robottiautot
39 43
KT automaattiautot, älyautot

41	–	Sähkötekniikka.	Elektroniikka	

älykkäät sähköverkot
41 43

43	-	Tietotekniikka	

Autodesk Revit
43

Pokémon Go (peli)
43 98

Scratch
43

SketchUp
43

tietotyypit
43
KT tietotyyppi

48	–	Lääketiede	

fagiterapia
48
KT bakteriofagihoito, faagiterapia
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ihmisen herpesvirus 8
15 48
KT Kaposin sarkoomaan liittyvä herpesvirus, Kaposin sarkooma herpesvirus

maitopankit
48

spermapankit
48

tylosiini
48

ulosteensiirto
48
KT suolistomikrobien siirto

veripankit
48

49	–	Palotoimi.	Pelastustoimi.	Tapaturmantorjunta.	Turvallisuustekniikka	

Fukushiman ydinonnettomuus
19 49

Three Mile Islandin ydinonnettomuus
19 49
KT Harrisburgin ydinonnettomuus

Tšernobylin ydinonnettomuus
19 49

50	–	Kansanperinne.	Perinnetieteet.	Kulttuuriantropologia.	Okkultismi	

azerit
50

georgialaiset
50

koreanologia
50

kulttuuripaikan haltijat
50
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lintukotolaiset
50

vakat
22 24 50	

53	–	Uskonto.	Teologia.	Uskontotiede	

sekularismi
53

55	–	Psykologia	

BDSM
48 50 55
KT bondage

60	–	Sosiologia.	Sosiaalipsykologia	

ryhmien väliset suhteet
60

ryhmäkoko
57 60
KT ryhmäkoot

sukupolvikokemukset
52 55 60
KT sukupolvikokemus

62	–	Yhteiskuntasuunnittelu.	Yhdyskuntasuunnittelu.	Aluesuunnittelu	

kauppakaupungit
52 62 75

65	–	Valtio-oppi.	Politiikka.	Kansainvälinen	politiikka	

suojasää (Neuvostoliitto)
50 65

tasa-arvovaltuutetut
65
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67	–	Sodankäynti.	Sotatekniikka.	Maanpuolustus.	Aseet	

antautuminen
67
KT kapitulaatio

sotilasetiikka
02 67

69	–	Oikeus.	Lainsäädäntö	

kyberrikollisuus
43 69
KT tietotekniikkarikollisuus

73	–	Sosiaalipolitiikka.	Yhteiskuntapolitiikka.	Sosiaaliturva.	Terveydenhuolto.	
Asuminen	

etsivä vanhustyö
73

75	–	Taloustieteet.	Kansantalous.	Liiketalous.	Kauppa	

hautausurakoitsijat
75

kansainvälinen markkinointi
75

konsernitilinpäätös
75

yrityksen perustaminen
75

80	–	Viestintä.	Tiedonvälitys.	Joukkoviestintä.	Mainonta	

raportin kirjoittaminen
56 80

81	–	Kirjastot.	Arkistot.	Tietopalvelu.	Museot.	Näyttelyt	

altmetriikka
56 81
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85	–	Kielitiede	

gaelin kieli
85

litterointi
85
KT litteraatio

retoromaanin kieli
85
KT retoromanin kieli

skotin kieli
85

87	–	Kirjallisuus	

bookcrossing
87 98
KT kirjakrossaus, kirjanvapautus

parateksti
87

skotinkielinen kirjallisuus
87

89	–	Musiikki	

jousikvartetot
89

musiikin estetiikka
02 89

musiikinjohtaminen
89
KT musiikin johtaminen

serenatat
89
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tuotantomusiikki
89
KT katalogimusiikki, kirjastomusiikki

92	–	Kuvataide.	Maalaustaide.	Grafiikka.	Kuvanveisto	

heraldikot
52 92
KT vaakunasuunnittelijat, vaakunataitelijat

96	–	Valokuvaus.	Elokuva	

musikaalielokuvat
89 96

97	–	Liikunta.	Urheilu	

arvokisat
97
KT arvokilpailut

heittäminen
97
KT heitto

leuanveto
97

punnerrus
97
etunojapunnerrus
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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).

amerikankiinalaiset

arvometallit

ei-kaupallinen

elämystalous

haastava käyttäytyminen

kontrafaktuaalinen historia

kontrolliviranomaiset

kyselyt

käyttäytymislähtöisyys

LAB-malli

liikunnallistaminen

näyttö (oikeustiede)

parannustavat

suksiteollisuus

tarkkailijat

toiminnallinen oppiminen

työllistettävyys

työyhteisöviestintä

vesiympäristö

working equitation

yksinyrittäjyys, yksinyrittäjät
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