
1. maailmansota 

 KÄ   ensimmäinen 

maailmansota 

 

2. maailmansota 

 KÄ   toinen maailmansota 

 

30-vuotinen sota 

 KÄ   kolmikymmen-

vuotinen sota 

 

aallonmurtajat 

RT pengerrykset 

 

aamiaiset 
 

aamu 
LT vuorokaudenajat 

 

aamuhartaudet 

 KÄ   päivänavaukset 

 

aapasuot 

LT suot 

 

aapiset 
LT lastenkirjallisuus 

oppikirjat 

 

aarrelöydöt 
RT aarteet 

ST rahalöydöt 

 

aarteet 
RT aarrelöydöt 

 arvoesineet 

 

aasit 
 

aateli 

 KT   aatelisto 

ST vapaaherrat 

RT  yläluokka 

 

aatteet 

RT ideologiat 

 maailmankatsomus 

 uskonnot 

 

abiturientit 
LT koululaiset 

RT ylioppilaat 

 

adjutantit 
LT sotilashenkilöstö 

 

adoptiolapset 

 KÄ   ottolapset 

 

adressit 

ST suuri adressi 

 

adventti 
LT vuotuisjuhlat 

 

adventismi 

LT vapaakirkot 

 

aforismit 
 KT  ajatelmat  

      mietelauseet 

        mietelmät 

 

agentit 

 

agentuurit 
RT myyntiedustajat 

 

agitaattorit 

 

Agricolan kirkko 

LT kirkkorakennukset 

 

agronomit 

 

ahtaajat 

 

ahtaus 
LT kuormaus 

 

ahven 
 

aidat 
ST pensasaidat 

RT aitaukset 

 

aiheet 
RT teemat 

 

aika 

RT ajanmittaus 

 

aikakaudet 
 KT   historian aikakaudet 

 

aikakauslehdet 

 KT   lehdet 

LT kausijulkaisut 

ST ammattilehdet 

 järjestölehdet 

 kulttuurilehdet 

 musiikkilehdet 

 nuortenlehdet 

 opiskelijalehdet 

 pilalehdet 

 sarjakuvalehdet 

 uskonnolliset lehdet 

 

aikataulut 

 

aikuisopetus 

LT opetus 

 

 

aikuisopiskelu 

LT opiskelu 

 

aikuistuminen 
RT elämänkaari 

 murrosikä 

 nuoret 

 nuoruus 

 

aineenopettajat 
LT opettajat 

 

aineistot 
 

ainekirjoitus 

LT äidinkieli 

RT kirjoittaminen 

 

ainoa lapsi 
LT  lapset 

 

airot 

RT veneet 

 

aistiharhat 

 KÄ   harha-aistimukset 

 

aistivammaiset 
 

aitat 

LT maatalousrakennukset 

RT rakennusperinne 

 

aitaukset 
RT aidat 

 jaloittelutarhat 

 laitumet 

 

aitosuomalaisuus 

RT suomalaisuus 

 suomalaisuusliike 

 

AIV-rehu 

 KÄ   säilörehu 

 

ajankohtaisohjelmat 

LT  ohjelmat 

 

ajankäyttö 
RT   elämäntapa 

 työaika 

 vapaa-aika 

 

ajanlasku 
ST karkauspäivä 

 vuodenvaihde 



RT almanakat 

 kalendaariperinne 

 kalenterit 

 luonnonkalenteri 

 työvuosi 

 

ajanmittaus 
LT mittaus 

RT aika 

 kellot 

 

ajanottolaitteet 

 KÄ   kellot 

 

ajanviete 
RT harrastukset 

 vapaa-aika 

 

ajattelu 

 

ajo-opetus 
 KT   kuljettajaopetus 

LT  opetus 

RT liikennekasvatus 

 

ajokortit 

 

ajoneuvot 
 Tarkoittaa pyörillä, 

telaketjuilla tai jalaksilla 

varustettua laitetta, joka ei 

liiku kiskoilla 

LT maakulkuneuvot 

ST hevosajoneuvot 

 moottoriajoneuvot 

 sotilasajoneuvot 

 

ajoverkkokalastus 

 KÄ   verkkokalastus 

 

akkulturaatio 
LT kulttuurin muutokset 

RT kulttuurikosketukset 

 kulttuurivaikutukset 

 uudenaikaistuminen 

 

akrobatia 

RT sirkus 

voimistelu 

 

akselit 

 

aktivistit 
LT autonomian aika 

 

akvarellimaalaus 
 KT   vesivärimaalaus 

LT maalaustaide 

 

alaikäiset 

RT lapset 

 nuoret 

 

alakulttuurit 
LT kulttuuri 

ST jengit 

 

alankomaalaiset 
 KT   hollantilaiset 

 

albatrossit 
LT ulappalinnut 

 

alemmuudentunne 

LT  tunteet 

 

alennusmyynti 
LT myynti 

RT hinnanalennus 

 

alikulkutunnelit 

 KÄ alikulut 

 

alikulut 

 KT alikulkutunnelit 

RT risteykset 

 tiet 

 tunnelit 

 

aliravitsemus 
RT nälkä 

 nälänhätä 

 

aliupseerit 
 Toimiupseereista v:een 1974 

asti käytetty nimitys. 

Toimiupseerit muuttuivat v. 

1989 opistoupseereiksi 

LT sotilashenkilöstö 

RT upseerit 

 

alivuokralaiset 

 KÄ   vuokralaiset 

 

alkemia 

 

alkoholi 
LT nautintoaineet 

ST olut 

RT alkoholijuomat 

 juomatavat 

 

alkoholijuomat 
Alkoholijuomien nimiä voi 

käyttää asiasanoina, esim. 

konjakki, sherry 

KT   väkijuomat 

LT juomat 

ST konjakki 

 kotiviini 

 mallasjuomat 

 rommi 

 viinat 

 viinit 

 votka 

RT alkoholi 

 

alkoholikulttuuri 
 KT   juomakulttuuri 

LT kulttuuri 

RT alkoholinkäyttö 

 juomatavat 

 

alkoholin käyttö 

 KÄ   alkoholinkäyttö 

 

alkoholinkäyttö 
 KT   alkoholin käyttö 

RT alkoholikulttuuri 

 alkoholiongelmat 

 alkoholismi 

 juomatavat 

 juopumus 

 raittius 

 

alkoholiongelmat 
LT sosiaaliset ongelmat 

RT alkoholinkäyttö 

 alkoholismi 

 alkoholistit 

 juomatavat 

 juopumus 

 päihdehuolto 

 raittius 

 

alkoholipolitiikka 
RT anniskeluoikeudet 

 

alkoholirikokset 
LT rikokset 

 

alkoholismi 
RT alkoholinkäyttö 

 alkoholiongelmat 

 alkoholistit 

 

alkoholistit 
RT alkoholiongelmat 

 alkoholismi 

 sosiaaliset ongelmat 

 

alkoholiteollisuus 
LT juomateollisuus 

 

alkuperä 
 KT   syntyperä 

 

alkusammutusvälineet 

 KÄ   palokalusto 

 



almanakat 
RT ajanlasku 

kalenterit 

 

alppihiihtäjät 

 KT  pujottelijat 

       syöksylaskijat 

LT urheilijat 

 

alttarit 
RT  kirkkotaide 

 

alttaritaulut 
RT kirkkotaide 

 

alttoviulu 
LT jousisoittimet 

 

alueellinen identiteetti 

Kansallista tai alueellista 

identiteettiä ilmaisevia 

sanoja voi käyttää 

asiasanoina, esim. 

eurooppalaisuus, 

venäläisyys, helsinkiläisyys 

LT identiteetti 

 

alueelliset erot 

 

alueet 

ST     asuinalueet 

           erityisalueet 

 kalastusalueet 

 kehitysalueet 

 kielialueet 

 lintuvesialueet 

 lähialueet 

 näkyvyysalueet 

 pientaloalueet 

 ranta-alueet 

 reservaatit 

 soranottoalueet 

 vesialueet 

 virkistysalueet 

 yhteisalueet 

 yliopistoalueet 

 

aluehallinto 
 

aluejako 

RT alueliitokset 

 

alueliitokset 
RT aluejako 

 kuntajako 

 kuntaliitokset 

 

aluepolitiikka 

 

aluerajat 

 KÄ   rajat 

 

alueteatteritoiminta 
LT teatteri 

 

alukset 

 KÄ   vesikulkuneuvot 

 

alusvaatteet 
LT vaatteet 

ST korsetit 

 

amatöörit 

 KÄ   harrastajat 

 

Amerikan Yhdysvallat 

 KÄ   Yhdysvallat 

 

amerikansuomalaiset 
LT suomalaiset 

 

Amerikka 

 

amerikkalaiset 

 

ammatillinen järjestäytyminen 
RT ammattiyhdistystoiminta 

 

ammatillinen sijoittuminen 

 KÄ   työhönsijoittuminen 

 

ammatilliset erikoisoppilaitokset 

 KÄ   ammatilliset 

oppilaitokset 

 

ammatilliset keskusjärjestöt 

 KT ammattijärjestöt 

LT keskusjärjestöt 

 

ammatilliset oppilaitokset 
 KT   ammatilliset 

erikoisoppilaitokset 

       ammattiopistot 

ST ammattikoulut 

 ammattioppilaitokset 

 kauppaoppilaitokset 

 kotitalousoppilaitokset 

 kotiteollisuusoppilaitokset 

 sairaanhoito-oppilaitokset 

 sosiaalialan oppilaitokset 

 suojelualan oppilaitokset 

 taideoppilaitokset 

 teknilliset oppilaitokset 

 terveydenhuolto-

oppilaitokset 

 urheiluopistot 

 

ammatilliset koulut 

 KÄ   ammattikoulut 

 

ammatilliset tutkinnot 

 KÄ   ammattitutkinnot 

 

ammatinvalinta 

 

ammatit 
 Kaikkia ammattinimikkeitä 

voi käyttää asiasanoina. 

YSA:oon liittyvät 

ammattinimikkeet löytyvät 

alanmukaisista ryhmistään 

ST käsityöläiset 

 papit 

 sotilaat 

 tehdastyöläiset 

 virkamiehet 

RT ammattiperinne 

 virkamiehet 

 

ammattiasema 
RT sosiaalinen asema 

 sosiaalinen kerrostuneisuus 

 ylennykset 

 

ammattiautoilijat 

 KÄ   autoilijat 

 

ammattientarkastus 
 Käytetään vain 

historiallisessa yhteydessä, 

muuten käytä 

työsuojelutarkastus 

LT tarkastus 

 

ammattijärjestöt 

 KÄ ammatilliset 

keskusjärjestöt   
KÄ ammattiyhdistykset 

 

ammattiliitot 

 KÄ   ammattiyhdistykset 

LT ammatilliset keskusjärjestöt 

 

ammattikalastus 
LT kalastus 

 

ammattikieli 
 KT   fakkikieli 

RT slangi 

 terminologia 

 

ammattikoulujen 

opettajaopistot 

 Ammatillisista 

opettajakorkeakouluista 

v:een 1990 käytetty nimitys 

LT opettajankoulutuslaitokset 

 

ammattikoulut 



 Ammattioppilaitoksista 

v:een 1987 käytetty nimitys 

 KT   ammatilliset koulut 

LT ammatilliset oppilaitokset 

RT ammattioppilaitokset 

 

ammattikoulutus 
 KT   ammattiopinnot 

LT koulutus 

RT oppisopimuskoulutus 

 

ammattikuntaperinne 
 KT   killat 

 

ammattikurssit 

 KÄ   työllisyyskoulutus 

 tai   työvoimakoulutus 

 

ammattilaiset 

RT harrastajat 

 

ammattilaisurheilu 

 KÄ   ammattiurheilu 

 

ammattilehdet 
LT aikakauslehdet 

 

ammattiopinnot 

 KÄ   ammattikoulutus 

 

ammattiopistot 

 KÄ   ammatilliset 

oppilaitokset 

 

ammattioppilaitokset 
 Nimitys käytössä v:sta 1987, 

aiemmat ks. termi 

ammattikoulut 

LT ammatilliset oppilaitokset 

RT ammattikoulut 

 

ammattiperinne 

LT perinne 

RT kansanperinne 

 työväenkulttuuri 

 

ammattirakenne 
RT työvoima 

 

ammattitaito 
RT kelpoisuus 

 osaaminen 

 pätevyys 

 

ammattitaudit 

 

ammattitutkinnot 
 KT   ammatilliset tutkinnot 

LT tutkinnot 

 

ammattiurheilu 
 KT   ammattilaisurheilu 

LT urheilu 

 

ammattiyhdistykset 
 KT   ammattijärjestöt 

       ammattiliitot 

       henkilökuntayhdistykset 

       toimihenkilöyhdistykset 

       työntekijäjärjestöt 

 

ammattiyhdistysliike 
 

ammattiyhdistystoiminta 
RT ammatillinen 

       järjestäytyminen 

järjestötoiminta 

luottamusmiehet 

 

ammukset 
ST kranaatit 

RT ampuma-aseet 

 

ammunta 

ST jousiammunta 

 

amnesia 

 

ampiaiset 

 

ampujat 

LT urheilijat 

 

ampuma-aseet 
 KT   pyssyt 

LT aseet 

ST haulikot 

 konekiväärit 

 pistoolit 

 revolverit 

 tykit 

RT ammukset 

 

ampumaradat 
LT liikuntatilat 

 

ampumatarvikkeet 

 

amuletit 

LT magia 

taikaesineet 

 

anakoreetit 

         KÄ erakot 

 

anarkismi 

LT ideologiat 

 

anekdootit 

 KÄ   henkilökaskut 

 tai   kaskut 

 

animismi 
LT uskonnolliset käsitykset 

 

Anjalan kartano 

LT kartanot 

 

ankerias 

 

ankka 
LT siipikarja 

 

anniskelu 

 

anniskeluoikeudet 
RT alkoholipolitiikka 

 

ansat 

LT pyyntivälineet 

 

ansiomerkit 
RT kunniamerkit 

 mitalit 

 

ansiotaso 
 KT   palkkataso 

RT elintaso 

 palkat 

 palkkaus 

 toimeentulo 

 tuloerot 

 tulot 

 

ansiotulot 
LT tulot 

 eläkkeet 

 palkat 

 

ansiotyö 
LT työ 

RT palkkatyö 

 

antiikkiesineet 
LT esineet 

RT kulttuuriesineet 

 

antiikkiliikkeet 

LT myymälät 

 yritykset 

RT osto- ja myyntiliikkeet 

 

antikvariaatit 

LT  myymälät  

kirjakaupat 

 

apilat 

 

appivanhemmat 

LT omaiset 



RT perheenjäsenet 

RT sukulaiset 

 vanhemmat 

 

 

apteekit 

LT yritykset 

RT myymälät 

 

apteekkarit 

LT yrittäjät 

RT  farmaseutit 

 

apulaiset 

 

apulaiskaupunginjohtajat 

LT kaupunginjohtajat 

 

arabian kieli 

 

aravalainat 

 KÄ   lainat 

 

arkaismit 
RT sanat 

 

arkeologiset kaivaukset 

 KÄ   kaivaukset 

 

arkeologiset löydöt 

 KÄ   muinaisjäännökset 

 

arkistointi 

 

arkistot 
RT kirjastot 

 museot 

ST tietoarkistot 

 valtionarkistot 

 

arkkipiispat 
LT kirkon työntekijät 

RT piispat 

 

arkkitehdit 
LT taiteilijat 

 

arkkitehtuurikilpailut 

LT kilpailut 

 

arkkiveisut 
LT kansanlaulut 

perinnemusiikki 

RT balladit 

 

arkut 
 

armahdus 
RT rangaistukset 

 tuomiot 

 

armeijat 
ST palkka-armeijat 

 puna-armeija 

 asevoimat 

 puolustusvoimat 

 sotalaitokset 

 sotaväki 

 

armo 

 

armolahjat 
ST kielilläpuhuminen 

 

arpajaiset 

ST bingo 

 

artikkelit 

KT aikakauslehtiartikkelit 

 Sanomalehtiartikkelit 

           artikkelit –  lehdistö 

 

artistit 

 KÄ   viihdetaiteilijat 

 

arvoesineet 
LT  esineet 

RT aarteet 

 

arvoitukset 
LT kansanperinne 

 

arvonimet 
 Arvonimiä voi käyttää 

asiasanoina, esim. 

vuorineuvokset 

LT nimet 

ST kauppaneuvokset 

 kouluneuvokset 

 kunniatohtorit 

 kunnallisneuvokset 

 maanviljelysneuvokset 

talousneuvokset 

teollisuusneuvokset 

 valtioneuvokset 

 vuorineuvokset 

RT senaattorit 

 

arvostelu 
ST oppilasarviointi 

RT yhteiskuntakritiikki 

 

arvostus 
 

arvot 
ST rakkaus 

 rehellisyys 

 tasa-arvo 

RT asenteet 

 mielipiteet 

 paheet 

 sosiaalinen kontrolli 

 sosiaaliset normit 

 tabut 

 

aseenkanto 

 

aseet 
 Kaikkia aseiden nimiä voi 

käyttää asiasanoina, esim. 

bumerangit 

 KT   taisteluvälineet 

ST ampuma-aseet 

 jouset 

 metsästysaseet 

 metsästysvälineet 

 miinat 

 ohjukset 

RT sotakalusto 

 

aseistautuminen 

 KÄ   varustautuminen 

 

asekätkentä 
 

aselajit 
 Suomessa aselajit ovat vain 

maavoimien osia. 

Suurvalloissa myös ilma- ja 

merivoimat jakautuvat 

aselajeihin 

ST ilmatorjunta 

 pioneerit 

 rannikkotykistö 

 ratsuväki 

 tykistö 

 viestijoukot 

RT joukko-osastot 

 merivoimat 

 

asemakaavoitus 

 

asemapäälliköt 

 

asentajat 

ST koneenasentajat 

 putkiasentajat 

 sähköasentajat 

 

asenteet 
ST poliittiset asenteet 

RT arvot 

 mielipiteet 

 

asepalvelus 
 KT   sotapalvelus 

RT asevelvollisuus 

 

asepuvut 

 KÄ   sotilaspuvut 



 

asesepät 

LT sepät 

 

asessorit 

 

asete 
LT soittaminen 

 

asevelityö 
RT sotaveteraanit 

 

asevelvollisuus 
 KT   yleinen asevelvollisuus 

RT asepalvelus 

 kutsunnat 

 

asevoimat 
 KT   puolustushaarat 

       sotavoimat 

RT armeijat 

 puolustusvoimat 

 sotalaitokset 

 sotaväki 

 

asfaltointi 

RT kadunrakennus 

 tienrakennus 

 tietyöt 

 

asfaltti 

LT tienpäällysteet 

 

asiakaspalvelu 

 

asiakirjat 
 KT   dokumentit 

ST kauppakirjat 

 väestökirjat 

 

asiakkaat 

 

asiamiehet 
 

asianajajat 
LT juristit 

 

asiointi 
 

askartelu 
RT koristelu 

 käsityöt 

 

asosiaalisuus 

 KÄ   poikkeava  

      käyttäytyminen 

 

astianpesu 
LT pesu 

 

astiat 
 Astioiden nimiä voi käyttää 

asiasanoina, esim. kattilat, 

lautaset 

LT taloustarvikkeet 

ST juoma-astiat 

 roska-astiat 

ruoanvalmistusastiat 

 ruokailuastiat 

 saavit 

 tiinut 

 vadit 

 viinilasit 

RT saviastiat 

 

asuinalueet 
 KT   asuntoalueet 

RT asuinympäristö 

 kerrostaloalueet 

 pientaloalueet 

 

asuinpaikat 
 

asuinrakennukset 
LT rakennukset 

ST pientalot 

RT autiotalot 

huvilat 

 kesämökit 

 maalaistalot 

 

asuinympäristö 
RT asuinalueet 

 naapuruus 

 rakennettu ympäristö 

 

asukasluku 

 KÄ   väestö 

 

asukasyhdistykset 

 KT omakotiyhdistykset 

LT järjestöt 

RT kotiseutuyhdistykset 

 

asukkaat 

 

asuminen 

KT   asunto-olot 

ST yhteisöasuminen 

RT asunnot 

elinolot 

 

asumukset 
ST kodat 

 majat 

RT asunnot 

 

asunnot 
ST loma-asunnot 

 rakennusperinne 

 työmaa-asunnot 

 työsuhdeasunnot 

 vuokra-asunnot 

RT asunnot 

asumukset 

sisustus 

 

asunnottomuus 
LT sosiaaliset ongelmat 

ST huono-osaisuus 

 irtolaiset 

 kulkurit 

 vyöt 

RT jalkineet 

 pukineet 

 vaatteet 

 

asuntoalueet 

 KÄ   asuinalueet 

 

asuntolat 

ST oppilasasuntolat 

 

asunto-olot 

 KÄ   asuminen 

 

asuntopula 

LT    sosiaaliset ongelmat 

RT asunnottomuus 

 

asuntotuotanto 

 KT asuntorakentaminen 

 

asusteet 
LT pukineet 

ST huivit 

 käsineet 

 päähineet 

 solmiot 

 

asuttaminen 

 KÄ   asutus 

 

asutus 
 KT   asuttaminen 

ST loma-asutus 

RT väestö 

 

asutushistoria 
LT historia 

 

asutustilat 
RT asutustoiminta 

 maatilat 

 pientilat 

 uudistilat 

 

asutustoiminta 
RT asutustilat 

 



ateismi 

LT ideologiat 

 

ateljeet 
LT työtilat 

RT taiteilijakodit 

 

ateriat 

ST  aamiaiset  

 illalliset  

 lounaat  

 päivälliset 

 

aterimet 

 KÄ   ruokailuvälineet 

 

ateriointi 
LT ruokakulttuuri 

RT ruoat 

 ruokailutavat 

 

atsovärit 

 KÄ   elintarvikevärit 

 tai   väriaineet 

 

attentaatit 
RT poliittinen murha 

 

aukiot 

ST torit 

 

au-lapset 

 KÄ   aviottomat lapset 

 

au-äidit 

 KÄ   aviottomat äidit 

 

audiotekniikka 

 KÄ   äänitekniikka 

 

aukiolo 

 

aunuksen kieli 

 KÄ   karjalan kieli 

 

Aurajoki 

 

aurat 

LT maanmuokkauskoneet 

 maataloustyökalut 

 

auraus 

RT maanmuokkaus 

 

auringonkukka 
 KT   isoauringonkukka 

 

auringonpimennykset 

 

aurinko 

LT tähdet 

 

aurinkokellot 
LT kellot 

 

aurinkolasit 

RT silmälasit 

 

autiotalot 

RT asuinrakennukset 

 

autiotuvat 

LT tuvat 

 ulkoilumajat 

 

auto-onnettomuudet 

 KÄ   

liikenneonnettomuudet 

 

autoala 
 

autoilijat 

 Huom. Tarkoittaa yleensä 

autonajajaa ja myös alan 

yrittäjää 

 

 KT  ammattiautoilijat 

       taksiautoilijat 

RT autonkuljettajat 

kuljettajat 

 kuorma-autonkuljettajat 

 linja-autonkuljettajat 

 taksinkuljettajat 

 

autoilu 
 KT   yksityisautoilu 

RT autourheilu 

 

autokoulut 
RT ajo-opetus 

 

autoliikenne 
 

autoliikkeet 
LT myymälät 

 

automaalarit 

LT maalarit 

 

automaatit 

ST pankkiautomaatit 

 

automaattinen kuvankäsittely 

 KÄ   kuvankäsittely 

 

automaattisoittimet 
 KT   mekaaniset soittimet 

LT  soittimet 

ST posetiivi 

 

automaalarit 
LT maalarit 

 

automerkit 
LT autot 

 

autonkuljettajat 

 Tarkoittaa 

ammattiryhmää, joka  

 ajaa ammatikseen autoa 

 KT ammattiautoilijat 

LT  kuljettajat 

ST kuorma-autonkuljettajat 

 linja-autonkuljettajat 

 taksinkuljettajat 

RT autoilijat 

 

autonomia 
 KT   itsemääräämisoikeus 

 

autonomian aika 

 KT   Venäjän vallan aika 

ST aktivistit 

 nuorsuomalaisuus 

 perustuslailliset 

 ruotsinmielisyys 

 sortovuodet 

 suomalaisuusliike 

 

autonrenkaat 

KÄ renkaat 

 

autot 

LT  moottoriajoneuvot 

ST henkilöautot 

 johdinautot 

 kuorma-autot 

 linja-autot 

 myymäläautot 

 pakettiautot 

 paloautot 

 postiautot 

 säiliöautot 

 taksit 

RT    automerkit 

 

autotallit 
LT suojat 

 

autoteollisuus 
LT kulkuneuvoteollisuus 

 

autourheilu 
LT moottoriurheilu 

RT autoilu 

 

autovuokraamot 

LT vuokraamot 

 

avaimet 



RT lukot 

 

avantouinti 
LT uinti 

 

avaruus 

 

avaruuslennot 
 KT   avaruusmatkat 

       kuulennot 

 

avaruusmatkat 

 KÄ   avaruuslennot 

 

avioero 
RT eroaminen 

 

avioituvuus 
RT avioliitto 

 naimattomuus 

 

avioliitto 
ST seka-avioliitto 

RT avioituvuus 

 avoliitto 

 häät 

 kihlaus 

 kosinta 

 myötäjäiset 

 naimattomuus 

 perhe 

 puhemies 

 suku 

 

aviomiehet 
LT aviopuolisot 

 

avio-oikeus 
 

aviopuolisot 
 KT   puolisot 

LT omaiset 

ST aviomiehet 

 aviovaimot 

RT lesket 

 

aviottomat lapset 
 KT   au-lapset 

LT lapset 

 

aviottomat äidit 
 KT   au-äidit 

LT äidit 

RT yksinhuoltajat 

 

aviovaimot 
 KT   vaimot 

LT aviopuolisot 

 

avohakkuut 

LT hakkuut 

 

avoimet yhtiöt 

 KÄ   henkilöyhtiöt 

 

avoliitto 
RT avioliitto 

 naimattomuus 

 perhe 

 

avolouhinta 

 KÄ   louhinta 

 

avolouhokset 

 KÄ   louhokset 

 

avotakka 

 KÄ   takat 

 

avustajat 

 

avustukset 
ST sosiaaliavustukset 

RT lahjoitukset 

 

avustusjärjestöt 
LT järjestöt 

 

avustustoiminta 
 KT   yksityinen 

avustustoiminta 

RT elintarvikeapu 

 hyväntekeväisyys 

 ulkomainen apu 

 

balalaikka 
LT näppäilysoittimet 

 

baletit 

 

balettitanssijat 

 KÄ   tanssijat 

 

balladit 
LT eeppiset runot 

 kansanlaulut 

runot 

RT arkkiveisut 

 Kanteletar 

 

banaani 
LT hedelmät 

 

banjo 
LT näppäilysoittimet 

 

baptismi 
LT vapaakirkot 

 

basistit 

LT muusikot 

 

bassokitara 
LT kitara 

 näppäilysoittimet 

 

bensiini 
LT moottoripolttoaineet 

 

betoni 
LT rakennusaineet 

RT sementti 

 

betonirakenteet 

 

betonityöt 

 KÄ   betonointi 

 

betonointi 
 KT   betonityöt 

LT rakennustyöt 

 

bibliofilia 

 KT kirjojen keräily 

RT  keräily 

 

bingo 

LT arpajaiset 

 

biografiat 

 KÄ   elämäkerrat 

 

biosidit 

 KÄ   ympäristömyrkyt 

 

bluegrass 
RT country and western 

 

blues 
RT boogie woogie 

jazz 

 

bolerot 

LT tanssit 

 

boogie woogie 
RT blues 

jazz 

 

bordellit 
 KT   ilotalot 

RT prostituoidut 

 

brodeeraus 

 KÄ   kirjonta 

 

budjetit  

 KÄ talousarviot 

RT budjetointi 

 



budjetointi 

 

bussit 

 KÄ   linja-autot 

 

bändit 

 KÄ   yhtyeet 

 

camping 

 KÄ   leirintä 

 

campukset 

 KÄ   yliopistoalueet 

 

charlestonit 
LT tanssit 

 

charterliikenne 

 KÄ   tilausliikenne 

 

copyright 

 KÄ   tekijänoikeus 

 

country and western 
RT bluegrass 

 

csardasit 
LT tanssit 

 

damastit 

LT kankaat 

 

delegaatiot 

 KÄ   valtuuskunnat 

 

delfiinit 
 

demonit 
 KT   pahat henget 

       riivaajat 

LT  yliluonnolliset olennot 

RT paholaiset 

 

design 

 KÄ muotoilu 

 

diakonia 
 KT   kristillinen sosiaalityö 

RT sisälähetys 

 sosiaalityö 

 

diakonissat 
LT kirkon työntekijät 

 

diakonit 

LT kirkon työntekijät 

 

dialektologia 

 KÄ   murteet 

 

diabetes 

 KT sokeritauti 

 LT taudit 

 

dieetit 

 KÄ   ruokavaliot 

 

dieselmoottorit 
LT polttomoottorit 

 

diplomaatit 

 

diplomityöt 

 KÄ   opinnäytteet 

 

diskriminaatio 

 KÄ   syrjintä 

 

diskriminointi 

 KÄ   syrjintä 

 

dokumentit 

 KÄ   asiakirjat 

 

dokumenttielokuvat 
LT elokuvat 

 

dosentit 

 

draama 

 KÄ   näytelmät 

 

duetot 
RT duot 

 

duot 
LT lauluyhtyeet 

 yhtyeet 

RT duetot 

 

DX-kuuntelu 

 KT   lyhytaaltokuuntelu 

 

eduskuntavaalit 
LT vaalit 

 

eeppiset runot 
LT kalevalamittaiset runot 

 runomuotoinen perinne 

ST balladit 

 

eestiläiset 

 KÄ   virolaiset 

 

ehdokkaat 

 

ehdonalainen vapaus 
RT rangaistukset 

 tuomiot 

 vankeus 

 

ehkäiseminen 

 KÄ   ehkäisy 

 

ehkäisevä palontorjunta 

 KÄ   palonehkäisy 

 

ehkäisy 
 KT   ehkäiseminen 

ST palonehkäisy 

RT torjunta 

 

ehostus 

 KÄ   meikkaus 

 

ehtoollinen 
 KT   eukaristia 

LT kirkolliset toimitukset 

 sakramentit 

 

einekset 

RT elintarvikkeet 

 

einesteollisuus 

 KÄ   valmisruokateollisuus 

 

ekskursiot 

 KÄ   opintomatkat 

 

ekspressionismi 

 

eksyminen 

 

ekumeeninen liike 

 KÄ ekumenia 

 

ekumenia 

 KT ekumeeninen liike 

 

elatus 
 KT   lapsen elatus 

RT lapsen huolto 

 

elatusapu 
  Tarkoittaa sopimuksella tai 

tuomiolla vahvistettua raha-

avustusta, jonka 

elatusvelvollinen maksaa 

lapselle tai eronnut entiselle 

puolisolleen 

 

elektroniset laskimet 

 KÄ   laskimet 

 

elementit 

 KÄ rakennuselementit 

 

eliitit 
LT sosiaalinen kerrostuneisuus 

RT sivistyneistö 



 

elinikä 

 

elinkeinoluvat 

LT  luvat 

 

elinkeinot 
ST kaivostyö 

 karjanhoito 

 kauppa 

liitännäiselinkeinot 

kotiteollisuus 

maanviljely 

maatalous 

mehiläishoito 

metsätalous 

poronhoito 

puutarhaviljely 

teollisuus 

RT ammatit 

 

elinkustannukset 

LT kustannukset 

 

elinolot 
RT asuminen 

 elintaso 

 elämänlaatu 

 köyhyys 

 rikkaus 

 

elintarvikeala 
RT elintarviketalous 

 maitotalous 

 

elintarvikekemia 

 

elintarvikeapu 
RT avustustoiminta 

ulkomainen apu 

 

elintarvikehallinto 
 

elintarvikehuolto 
ST muonitus 

RT kansanhuolto 

 ruokahuolto 

 varmuusvarastot 

 

elintarvikehygienia 
LT hygienia 

RT elintarvikevalvonta 

 

elintarvikekemia 

 

elintarvikeliikkeet 
 KT   ruokakaupat 

LT myymälät 

 

elintarviketalous 

RT elintarvikeala 

 

elintarviketeollisuus 

LT teollisuus 

ST juomateollisuus 

 leipomoteollisuus 

 

elintarviketuotanto 

 

elintarvikevalvonta 
LT  valvonta 

ST maidontarkastus 

RT elintarvikehygienia 

 ympäristöhygienia 

 

elintarvikevärit 
 KT   atsovärit 

LT värit 

 

elintarvikkeet 
 KT   ruokatavarat 

LT ravinto 

RT kalavalmisteet 

 kasvituotteet 

 keräilytuotteet 

 kuivatut elintarvikkeet 

 lihavalmisteet 

 maitovalmisteet 

 maataloustuotteet 

 meijerituotteet 

 ravinto 

 säilykkeet 

 

elintaso 

 KT   taloudellinen asema 

RT ansiotaso 

 elinolot 

 elämänlaatu 

 köyhyys 

 rikkaus 

 toimeentulo 

 

elintavat 

 

elpymisliikunta 

 KÄ   työpaikkaliikunta 

 

elohopea 
LT metallit 

 

elokuva 

 KT   elokuvataide 

RT elokuvat 

 televisio 

 

elokuvakulttuuri 
LT kulttuuri 

 

elokuvamusiikki 

LT  musiikki 

RT näyttämömusiikki 

 

elokuvanäyttelijät 
 KT   filmitähdet 

LT näyttelijät 

 

elokuvat 
ST dokumenttielokuvat 

 melodraamat 

RT elokuva 

 

elokuvataide 

 KÄ   elokuva 

 

elokuvateatterit 
RT teatterirakennukset 

 

elokuvateatterit 

 

elokuvaus 
RT trikkikuvaus 

 videokuvaus 

 

eloperäiset lannoitteet 
 KT   orgaaniset lannoitteet 

LT lannoitteet 

RT lanta 

 

elvytys 

RT ensiapu 

 

eläimet 
 Kaikkia eläinlajien nimiä 

voi käyttää asiasanoina. 

Käytä laji- ja rotutasolla 

yksikössä, muuten 

monikossa, esim. naurulokki 

(laji), lokit (heimo). Ks. 

YSA:n eläinsystematiikka 

ST kotieläimet 

 lemmikkieläimet 

 luonnonvaraiset eläimet 

 rauhoitetut eläimet 

 siitoseläimet 

 sukupuuttoon kuolleet 

      eläimet 

tuhoeläimet 

turkiseläimet 

vetoeläimet 

RT sirkuseläimet 

 

eläimet : täyttö 

KT eläinten täyttäminen 

 

eläimistön suojelu 

LT luonnonsuojelu 

RT rauhoitetut eläimet 

 sukupuuttoon kuolleet 

eläimet 

 



eläinkertomukset 
LT kaunokirjallisuus 

 kertomukset 

 

eläinlääkintä 
RT kansanlääkintä 

 

eläinlääkärit 
RT lääkärit 

 

eläinnäyttelyt 

LT näyttelyt 

 

eläinrasvat 
ST voi 

 

eläinrunot 
LT runot 

 

eläinsadut 
LT sadut 

RT kansansadut 

 

eläinsuojat 

LT  maatalousrakennukset 

ST  kanalat 

 lampolat 

 navetat 

 sikalat 

 tallit 

 turkistarhat 

RT koirankopit 

 

eläinsuojelu 
 Tarkoittaa eläinten suojelua 

tarpeettomilta kärsimyksiltä. 

Eläinten suojelu 

luonnonsuojelun kannalta 

ks. eläimistön suojelu 

 

 

eläintaudit 
 Kaikkia eläintautien nimiä 

voi käyttää asiasanoina. Ks. 

eri tautilajit termin taudit 

yhteydestä 

 KT   eläinten taudit 

RT taudit 

 

eläinten herra 
LT myytit 

 

eläinten jalostus 

 KÄ   kotieläinjalostus 

 

eläinten taudit 

 KÄ   eläintaudit 

 

eläinten täyttäminen 

 KÄ eläimet : täyttö 

 

eläkeikä 

RT eläkeläiset 

 eläkkeelle siirtyminen 

 elämänkaari 

 

eläkejärjestelmät 
LT eläkkeet 

 

eläkeläiset 
RT vanhukset 

 

eläkevakuutus 

 KÄ   eläkkeet 

 

eläkkeelle siirtyminen 

RT eläkeikä 

 

eläkkeet 
 Sanastoon sisältymättömät 

ammattiryhmien eläkkeet 

indeksoidaan yhdistämällä, 

esim. taiteilijat : eläkkeet 

 KT   eläkevakuutus 

ST kansaneläkkeet 

 perhe-eläkkeet 

 valtion eläkkeet 

RT eläkejärjestelmät 

 ansiotulot 

 vakuutus 

 

elämä 
RT kuolema 

 

elämäkerrat 
 KT   biografiat 

       elämänkerrat 

RT elämänhistoria 

 henkilöhistoria 

 muistelmat 

 

elämänfilosofia 
 

elämänhistoria 
LT historia 

RT elämänkaari 

 elämäkerrat 

 henkilöhistoria 

 muistelmat 

 

elämänkaari 
 KT   elämänkulku 

ST kuolema 

 syntymä 

 vanheneminen 

RT aikuistuminen 

 eläkeikä 

 elämänhistoria 

 elämänmuutokset 

 lapsuus 

 nuoruus 

 vanheneminen 

 

elämänkatsomus 

RT maailmankatsomus 

 

elämänkerrat 

 KÄ   elämäkerrat 

 

elämänkulku 

 KÄ   elämänkaari 

 

elämänlaatu 
RT elinolot 

 elintaso 

 köyhyys 

 rikkaus 

 

elämänmuutokset 

RT elämänkaari 

 

elämänodotukset 

RT tulevaisuudenodotukset 

 tulevaisuus 

 

elämänpuu 
LT myytit 

 

elämäntapa 

RT ajankäyttö 

 elintavat 

 opiskelijaelämä 

 tapakulttuuri 

 

emigrantit 
 Tarkoittaa henkilöä, joka 

poliittisista tai 

uskonnollisista syistä on 

joutunut jättämään 

kotimaansa. Käytetään 

lähinnä historiallisissa 

yhteyksissä, muuten käytä 

pakolaiset 

RT maahanmuuttajat 

 maanpako 

 pakolaiset 

 siirtolaiset 

 

emootiot 

 KÄ   tunteet 

 

empire 

 

emännät 
 KT   maatilanemännät 

       perheenemännät 

RT maanviljelijät 

 

emäntäkoulut 



 KÄ   

maatalousoppilaitokset 

 

energia 
ST höyryvoima 

sähköenergia 

 tuulienergia 

 vesivoima 

RT energialähteet 

 lämmitys 

 tulenteko 

 

energialähteet 
 KT   energianlähteet 

ST polttoaineet 

RT energia 

 energiavarat 

 

energiamittarit 

 KÄ   sähkömittarit 

 

energianlähteet 

 KÄ   energialähteet 

 

energiansäästö 

LT säästäminen 

 

energiavarat 
RT energialähteet 

 

englanninbulldoggi 
LT koira 

 

englantilaiset 

 

enkelit 
LT yliluonnolliset olennot 

 

ennakkosensuuri 

 KÄ   sensuuri 

 

ennustajat 

 

ennustaminen 

LT kansanusko 

ST korteista ennustaminen 

RT enteet 

 horoskoopit 

 selvänäkö 

 

ennätykset 

 

ensiapu 

ST elvytys 

 

ensikodit 
 

ensimmäinen maailmansota 
 KT   1. maailmansota 

LT  sodat 

 

ensiöpaperi 

 KÄ   paperi 

 

enteet 
LT kansanusko 

RT ennustaminen 

 etiäiset 

 näyt 

 unet 

 

entistäminen 

 KÄ   entisöinti 

 

entisöinti 
 KT   entistäminen 

       restaurointi 

 

epidemiat 
RT tartuntataudit 

      taudit 

 

epilepsia 

 KT kaatumatauti 

LT  taudit 

 hermoston taudit         

 

epäily 

RT usko 

 

epäsosiaalisuus 

 KÄ   poikkeava  

      käyttäytyminen 

 

eremiitit 

         KÄ erakot 

 

erakot 

 KT anakoreetit 

              eremiitit 

 

eriarvoisuus 

 KT   sosiaalinen 

eriarvoisuus 

LT sosiaaliset ongelmat 

RT sosiaalinen kerrostuneisuus 

syrjintä 

tasa-arvo 

tuloerot 

yhteiskuntaluokat 

 

erikoisliikkeet 
 KT   erikoismyymälät 

LT myymälät 

 

erikoislääkärit 

 KÄ   lääkärit 

 

erikoismyymälät 

 KÄ   erikoisliikkeet 

 

erilaisuus 
RT poikkeava käyttäytyminen 

 poikkeavuus 

 

eristeet 

 

erityisalueet 
ST hautausmaat 

 kaatopaikat 

 sotilasalueet 

 vaara-alueet 

 

erityisruokavaliot 

 KÄ   ruokavaliot 

 

eroaminen 
ST kirkosta eroaminen 

RT avioero 

 

erotiikka 
RT pornografia 

pyrkimäluvut 

rakkaus 

seksuaalinen

 käyttäytyminen 

seksuaalisuus 

 sukupuolielämä 

 

erottaminen 

 

erotuomarit 

 KÄ urheilutuomarit 

 

eräelämä 

 KÄ   eräretkeily 

 

eräkertomukset 
 KT   erätarinat 

LT kertomukset 

 

erämaat 

 

eräretkeily 
 KT   eräelämä 

       erätaidot 

       tunturivaellus 

LT retkeily 

RT leirielämä 

 vaellus 

 

erätaidot 

 KÄ   eräretkeily 

 tai   kalastus 

 tai   metsästys 

 

erätalous 
RT kalastus 

 kaskiviljely 

 metsästys 



 riistatalous 

 

erätarinat 

 KÄ   eräkertomukset 

 

esiintyjät 
RT esittäjät 

 kuiskaajat 

 

esiintyminen 
LT esittäminen 

 

esiintymislavat 

RT näyttämöt 

 

esiintymispelko 
LT pelot 

 

esikoislestadiolaisuus 

 KÄ   lestadiolaisuus 

 

esikoulu 
LT  koulut 

 

esikuvat 
RT mallit 

 

esineet 
ST antiikkiesineet 

 arvoesineet 

 kirkolliset esineet 

 koriste-esineet 

 kulttuuriesineet 

 käyttöesineet 

 lasiesineet 

 muinaisesineet 

 muistoesineet 

 museoesineet 

 puuesineet 

 taikaesineet 

 

esitelmät 
RT puheet 

 

esittelyt 

 

esittäjät 

RT esiintyjät 

 esiintyminen 

 esittäminen 

 kapellimestarit 

 katusoittajat 

 laulajat 

 lausujat 

 muusikot 

 näyttelijät 

 taikurit 

 tanssijat 

 sirkustaiteilijat 

 viihdetaiteilijat 

 

esittäminen 
RT esiintyminen 

 esittäjät 

 esityskäytäntö 

 esitystapa 

 laulaminen 

 lausunta 

 näytteleminen 

 puhetaito 

 soittaminen 

 säestäminen 

 tulkinta 

 

esitykset 
 KT   näytökset 

RT improvisaatiot 

konsertit 

 ohjelmistot 

 

esityskäytäntö 
RT esittäminen  

 esitystapa 

 

esitystapa 
RT esittäminen 

 esityskäytäntö 

 

esivanhemmat 
LT sukulaiset 

RT isovanhemmat 

 omaiset 

 

eskatologia 
RT maailmanloppu 

 profetiat 

 

esteellisyys 

 KT   jääviys 

 

estraditaiteilijat 

 KÄ   viihdetaiteilijat 

 

eteistilat 
LT tilat 

RT kuistit 

 

etiketit 

 

etiketti 
RT tapakulttuuri 

 tavat 

 

etiäiset 
RT enteet 

 

etninen syrjintä 
LT syrjintä 

RT etniset ryhmät 

 etniset vähemmistöt 

 rasismi 

 rotusyrjintä 

 

etniset ryhmät 
 Kaikkia etnisten ryhmien 

nimiä voi käyttää 

asiasanoina, esim. kreolit 

RT etninen syrjintä 

 etniset vähemmistöt 

 heimot 

 kansalliset vähemmistöt 

 rodut 

 siirtolaiset 

 

etniset vähemmistöt 
RT etninen syrjintä 

 etniset ryhmät 

 kansalliset vähemmistöt 

 

etnomedisiina 

 KÄ   kansanlääkintä 

 

etnomusiikki 

 KÄ   perinnemusiikki 

 

etnomusikologia 

RT perinnemusiikki 

 

etsintä 
ST malminetsintä 

 

etunimet 
LT nimet 

 

eturauhastulehdus 

LT virtsa- ja sukupuolielinten 

taudit 

 

etydit 
RT soitinmusiikki 

 

etäisyydenmittaus 
LT mittaus 

RT pituudenmittaus 

 

etäisyys 

 

eugeniikka 
 KT   rotuhygienia 

 

evakot 

 KÄ   siirtoväki 

 

evakuointi 
RT siirtoväki 

 väestönsiirrot 

 väestönsuojelu 

 

etydit 
RT soitinmusiikki 



 

eukaristia 

 KÄ  ehtoollinen 

 

evankelinen liike 
 KT   evankelisuus 

LT herätysliikkeet 

 

evankelisuus 

 KÄ   evankelinen liike 

 

evankeliumit 
LT Raamattu 

 

evergreenit 

 KÄ   ikivihreät 

 

eväsruoat 
RT ruoat 

 

exlibrikset 

 

fakkikieli 

 KÄ   ammattikieli 

 

farmaseutit 

RT apteekkarit 

 

fiktit 
 Pelottelukertomuksia, joita 

aikuiset kertovat lapsille, 

että nämä tottelisivat tiettyjä 

käskyjä 

RT kasvatus 

 yliluonnolliset olennot 

 

fallos 

 KÄ   siitin 

 

fanfaarit 

 

fasadit 

 KÄ   julkisivut 

 

fasismi 

LT ideologiat 

   

fetissit 

 KÄ   taikaesineet 

 

filatelia 

 KÄ   postimerkkeily 

 

filmit 
 Tarkoittaa valoherkkää 

materiaalia 

ST värifilmit 

 

filmitähdet 

 KÄ   elokuvanäyttelijät 

 

flamenco 
LT perinnemusiikki 

 tanssi 

RT kansantanssi 

 

folklore 

 KÄ   kansankertomukset 

 tai   kansantanssi 

 tai   kansanmusiikki 

tai   kansantavat 

 

fontit 

 KÄ   kirjasinlajit 

 

foxtrotit 
LT tanssit 

 

fraasit 
 KT   sanontatavat 

RT ilmaukset 

 muoti-ilmaukset 

 

fransiskaanit 

LT luostarilaitos 

 

funktionalismi 

 

fyysinen kunto 
RT terveys 

 

galleriat 

 KÄ taidegalleriat 

 

genealogia 

 KÄ   sukututkimus 

 

germaanit 

 

gobeliinit 
LT kankaat 

 

golfkentät 
LT liikuntatilat 

 

graafinen teollisuus 
 KT   kirjapainoteollisuus 

RT kirjapainoala 

 

graafiset menetelmät 

 KÄ   painomenetelmät 

 

graffitit 
 KT   seinäkirjoitukset 

 

grafiikka 

LT kuvataide 

 

gramofonit 

 KÄ   levysoittimet 

 

granaatti 

LT mineraalit 

 

graniitti 
LT luonnonkivi 

ST rapakivi 

 

gregoriaaninen laulu 
LT kirkkomusiikki 

 

grillikioskit 

 KÄ pikaruokapaikat 

 

grilliruoat 
LT ruoat 

RT pikaruoat 

 

grillit 

 

haahka 
 

haaksirikot 
 Tarkoittaa laivan 

vaurioitumista tai 

tuhoutumista myrskyssä, 

ajautumalla karille tai 

yhteen toisen laivan kanssa. 

Haaksirikoksi lasketaan 

myös laivan palo tai vuoto 

aavalla merellä 

 KT   laivaonnettomuudet 

       merionnettomuudet 

LT onnettomuudet 

RT merivahingot 

 vesiliikenne 

 

haaveet 

 KÄ   toiveet 

 

haapa 
LT puulajit 

 

haastattelut 

 

haastemiehet 

 

haavat 
LT vammat 

 

haavoittuneet 
RT kaatuneet 

 sotainvalidit 

 

haikalat 
LT  kalat 

 

haimasyöpä 
LT syöpätaudit 

 



haitari 

 KÄ   harmonikka 

 

haitarijazz 
RT jazz 

 viihdemusiikki 

 

hajottamot 

 KÄ romuttamot 

 

hajuaineet 

 KÄ   hajusteet 

 

hajusteet 
 KT  hajuaineet 

RT hajuvedet 

 kosmeettiset tuotteet 

 

hajuvedet 

LT kosmeettiset tuotteet 

RT hajusteet 

 

hake 
LT puutavara 

ST teollisuushake 

 

hakemukset 

 

hakkuukoneet 

LT metsäkoneet 

 

hakkuut 
 KT   metsänhakkuut 

ST avohakkuut 

RT puunkorjuu 

 

halkominen 

 KÄ   maanjako 

 

halla 
LT sääilmiöt 

 

hallintaoikeus 
RT omistusoikeus 

 

hallinto 
ST henkilöstöhallinto 

 kunnat 

RT lait 

 

hallintoelimet 
 

hallintohistoria 
LT historia 

 

hallintorakennukset 
LT julkiset rakennukset 

ST kaupungintalot 

 virastotalot 

 

hallintoviranomaiset 

LT viranomaiset 

 

hallitsijat 
ST keisarinnat 

keisarit 

kuninkaat 

 

hallitukset 

 

hallituksiin sitoutumattomat 

järjestöt 

 KÄ   kansalaisjärjestöt 

 

hallitusmuodot 

RT poliittiset järjestelmät 

 

hallintorakennukset 
LT julkiset rakennukset 

ST kaupungintalot 

 

hallusinaatiot 

 KÄ   harha-aistimukset 

 

haltiat 

 KÄ   haltijat 

 

haltijat 
 KT   haltiat 

LT taruolennot 

 yliluonnolliset olennot 

ST  kulttuuripaikan haltijat 

 luonnonhaltijat 

 varallisuuden kartuttajat 

 

halvaus 
RT polio 

 

hambot 
LT tanssit 

RT polskat 

 

Haminan rauha 

RT Suomen sota 

 

hammashoito 

 KÄ   hammashuolto 

 

hammashuoltajat 
 

hammashuolto 
 KT   hammashoito 

LT terveydenhuolto 

 

hammaslääkärit 
RT lääkärit 

 

hammassärky 
RT kipu 

 

hammasteknikot 

LT  teknikot 

 

hampaat 

 

hampaidenhoito 

 

hamppu 
LT kasvit 

 tekstiilit 

 

hanhet 
LT siipikarja 

 sorsat 

 

hankinta 

 

hankkeet 

 

hanuri 

 KÄ   harmonikka 

 

hanuristit 
LT  muusikot 

 

hapankaali 
 

hapanmaitovalmisteet 
LT maitovalmisteet 

ST piimä 

 

harakka 

 

haravakoneet 

LT maatalouskoneet 

 

harha-aistimukset 
 KT   aistiharhat 

       hallusinaatiot 

LT mielenterveyshäiriöt 

RT näyt 

 

harhaoppisuus 

 KT kerettiläisyys 

 

harjakatot 
LT katot 

 

harjantekijät 

 

harjat 
 Huom.! Kuvailussa käytetty 

myös muotoa harja 

 

harjoittelu 
 KT   käytännön harjoittelu 

       käytännön opiskelu 

ST opetusharjoittelu 

 työharjoittelu 

 



harjoittelukoulut 
 KT   normaalikoulut 

LT koulut 

 

harjoitukset 

 

harjut 

LT pinnanmuodot 

 

harmaakaihi 

 KÄ   kaihi 

 

harmoni 

 Huom.! Kuvailussa käytetty 

myös muotoa harmonit 

RT   urkuharmoni 

 

harmonikka 
 KT   haitari 

       hanuri 

 

harppu 
LT harppusoittimet 

 näppäilysoittimet 

 

harppusoittimet 

LT näppäilysoittimet 

ST harppu 

 

harrastajakirjoittajat 
LT harrastajat 

RT kirjailijat 

 

harrastajat 
 KT   amatöörit 

       harrastelijat 

ST harrastajakirjoittajat 

RT ammattilaiset 

 

harrastajateatterit 
LT teatterit 

ST nuorisoteatterit 

 

harrasteet 

 KÄ   harrastukset 

 

harrastelijat 

 KÄ   harrastajat 

 

harrastemusiikki 
LT musiikki 

 

harrastukset 
 KT   harrasteet 

LT vapaa-ajantoiminnat 

ST kulttuuriharrastukset 

RT ajanviete 

 vapaa-aika 

 

hartauskirjat 

RT uskonnollinen kirjallisuus 

 

hartauspuheet 
LT puheet 

RT päivänavaukset 

 saarnat 

 

hartaustilaisuudet 
LT uskonnolliset tilaisuudet 

 

hartsit 

 

hatut 

 KÄ   päähineet 

 

haudat 
ST muinaishaudat 

 polttohaudat 

RT hautausmaat 

 kalmistot 

 

haukat 
ST kanahaukka 

 

hauki 
LT lohikalat 

 

haulikot 
LT ampuma-aseet 

 metsästysaseet 

 

hautajaiset 
LT kuolema 

perhejuhlat 

RT hautaus 

 vainajat 

 

hautakirjoitukset 

RT hautamuistomerkit 

 

hautalöydöt 

 KÄ   muinaishaudat 

 

hautamuistomerkit 
LT muistomerkit 

RT hautakirjoitukset 

sarkofagit 

 

hautaus 
ST polttohautaus 

RT hautajaiset 

 

hautausmaat 
LT erityisalueet 

 pyhät paikat 

 rakennettu ympäristö 

RT haudat 

 kalmistot 

 

hautauspalvelut 

 KT   hautaustoimistot 

LT palvelut 

 

hautauspuheet 
LT puheet 

RT saarnat 

 

hautaustoimistot 

 KÄ   hautauspalvelut 

 

haverit 

 KÄ   merivahingot 

 

hedelmänviljely 
LT kasvinviljely 

 puutarhaviljely 

 

hedelmäpuut 
RT hedelmät 

 puut 

 

hedelmät 
 Kaikkia hedelmien nimiä voi 

käyttää asiasanoina 

ST banaani 

 omena 

 päärynä 

RT hedelmäpuut 

 marjat 

 

hedelmöitys 

 

heimosodat 
LT sodat 

 

heimot 
 Kaikkia kansanheimojen 

nimiä voi käyttää 

asiasanoina 

RT etniset ryhmät 

 

heinä 
LT nurmirehut 

 

heinäkasvit 
ST järviruoko 

 

heinänkorjuu 
LT sadonkorjuu 

RT niitto 

 rehunkäsittely 

 

heinäseipäät 

 

heisimadot 

LT loiset 

 

heittokalastus 
 KT   uistelu 

LT kalastus 



 

heittolajit 
LT yleisurheilu 

ST keihäänheitto 

kiekonheitto 

kuulantyöntö 

 

helatorstai 
LT  vuotuisjuhlat 

 

helkajuhla 
LT vuotuisjuhlat 

 

helluntai 
LT vuotuisjuhlat 

RT juhlatulet 

 

helluntailiike 
LT uskonnolliset liikkeet 

 

helmenkalastus 

 KÄ   helmenpyynti 

 

helmenpyynti 
 KT   helmenkalastus 

LT  pyynti 

 

helmet 
RT korut 

 

helmikuun manifesti 

 

helvetti 

 

hengellinen herätys 

 KÄ   kääntyminen 

 tai   uskonnolliset 

kokemukset 

 

hengellinen musiikki 
LT musiikki 

ST hengelliset laulut 

 kirkkomusiikki 

 virret 

 

hengelliset johtajat 

 KÄ   uskonnolliset johtajat 

 

hengelliset laulut 
LT hengellinen musiikki 

 laulut 

RT virret 

 

hengenpelastus 

 

henkikirjat 

 KÄ   väestökirjat 

 

henkilöhistoria 
LT historia 

RT elämäkerrat 

 elämänhistoria 

 henkilökuvat 

 muistelmat 

 päiväkirjat 

 sukututkimus 

 

henkilökaskut 
 KT   anekdootit 

LT kaskut 

RT henkilökaskut 

 

henkilökohtainen hygienia 
LT hygienia 

 

henkilökunta 

 KÄ   henkilöstö 

 

henkilökuntaedut 

 KT työsuhde-edut 

 

henkilökuvat 
RT henkilöhistoria 

 

henkilöllisyystodistukset 

 KÄ henkilötodistukset 

 

henkilömuseot 

LT museot 

 

henkilöstö 
 KT   henkilökunta 

RT työntekijät 

 

henkilöstöhallinto 
LT hallinto 

ST henkilöstökoulutus 

RT työhönotto 

 yhteistoiminta 

 

henkilöstökoulutus 

LT henkilöstöhallinto 

 koulutus 

RT työnopetus 

 

henkilöstötilat 

 KT sosiaalitilat 

LT tilat 

RT työtilat 

 

henkilöt 
ST julkisuuden henkilöt 

merkkihenkilöt 

 Raamatun henkilöt 

 

henkilötarinat 
LT tarinat 

RT henkilökaskut 

 

henkilötodistukset 

 KT henkilöllisyystodistukset 

LT todistukset 

RT passit 

 

henkilövahingot 
LT henkilövahingot 

 

henkilövalokuvaus 
LT valokuvaus 

RT muotokuvat 

 

henkilöyhtiöt 
 KT   avoimet yhtiöt 

       kommandiittiyhtiöt 

LT  yhtiöt 

 

henkinen pääoma 
 KT  inhimillinen pääoma 

       osaamispääoma 

 

henkiolennot 

 KÄ   yliluonnolliset 

olennot 

 

henkiparannus 
LT parannustavat 

RT ihmeet 

 

henkirikokset 
LT rikokset 

ST murha 

 tappo 

RT väkivaltarikokset 

 

henkilöliikenne 

LT liikenne 

 

heprean kieli 

 KT   ivritin kieli 

 

hera 
LT maitovalmisteet 

 

hermoston taudit 
 KT   neurologiset taudit 

LT taudit 

ST  epilepsia 

 

heraldiikka 
 KT   vaakunatiede 

ST liput 

 viirit 

 

herne 
LT vihannekset 

 

Herran rukous 

 KÄ   Isä meidän -rukous 

 

herukat 



LT marjat 

ST mustaherukka 

 

herännäisyys 
 KT   körttiläisyys 

LT herätysliikkeet 

 

herättäjäjuhlat 
LT uskonnolliset juhlat 

 uskonnolliset tilaisuudet 

 

herätys 

 KÄ   kääntyminen 

 tai   uskonnolliset 

kokemukset 

 

herätysliikkeet 
LT uskonnolliset liikkeet 

ST evankelinen liike 

 herännäisyys 

 lestadiolaisuus 

 rukoilevaisuus 

RT uskonnolliset yhteisöt 

 

hevonen 
LT kotieläimet 

ST poni 

 varsat 

 

herättäjäjuhlat 
LT uskonnolliset juhlat 

 uskonnolliset tilaisuudet 

 

hevosajoneuvot 
LT ajoneuvot 

 maakulkuneuvot 

ST reet 

 

hevosenhoito 

LT  kotieläinhoito 

 

hevosottolautakunnat 

 

hevostalous 
LT kotieläintalous 

 

hevostenhoitajat 

 

hevostilat 

 

hevosurheilu 
ST ratsastus 

 raviurheilu 

 

hiekka 

 

hierojat 

 

hieronta 
LT parantajat 

 

hifilaitteet 

 KÄ   äänentoistolaitteet 

 

hiidenkirnut 

 

hiidenkiukaat 
LT muinaishaudat 

 

hiihto 
 KT   maastohiihto 

       murtomaahiihto 

 

hiihtäjät 
LT urheilijat 

 

hiili 

 

hiilimonoksidi 
 KT   häkä 

 

hiippakunnat 

 

hiiret 

 

hiiva 

 

hilla 

 KÄ   lakka 

 

hillot 
LT säilykkeet 

 

himmelit 

 KÄ   joulukoristeet 

 tai   olkityöt 

 

hinaajat 
LT laivat 

 

hinnanalennus 
RT alennusmyynti 

 hinnat 

 hinnoittelu 

 

hinnat 
RT hinnanalennus 

 hinnoittelu 

 

hinnoittelu 
RT hinnanalennus 

 hinnat 

 

hintakilpailu 
LT kilpailu 

 

hiomakoneet 

 

hionta 
LT lastuava työstö 

 

hirret 
LT rakennuspuutavara 

 rakennustarvikkeet 

 

hirsirakennukset 
LT puurakennukset 

 

hirsirakenteet 

 KÄ   puurakenteet 

 

hirssi 

LT viljakasvit 

 

hirvi 
LT hirvieläimet 

 

hirvieläimet 
ST hirvi 

 metsäkauris 

 metsäpeura 

 poro 

 

hirviöt 

LT taruolennot 

 yliluonnolliset olennot  

  

hissit 
LT nostolaitteet 

 

historia 
 Käytetään lisämääreenä 

ST asutushistoria 

 elämänhistoria 

 hallintohistoria 

 henkilöhistoria 

 kaupunkihistoria 

 kulttuurihistoria 

 musiikinhistoria 

 sosiaalihistoria 

 sotahistoria 

 taloushistoria 

RT historiikit 

paikallishistoriat 

 

historialliset näytelmät 
LT näytelmät 

 

historialliset romaanit 
LT romaanit 

 

historialliset tarinat 
LT kansantarinat 

RT kronikaatit 

 muistitieto 

 

historian aikakaudet 

 KÄ   aikakaudet 

 

historianopettajat 



LT opettajat 

 

historiantutkijat 

KT historioitsijat 

 

historiantutkimus 

 

historiikit 

ST järjestöhistoriikit 

RT historia 

 

historioitsijat 

 KÄ historiantutkijat 

 

hitsaus 
LT liittäminen 

 

hiukset 
RT kampaukset 

 peruukit 

 

hiustenlähtö 
 KT   kaljuuntuminen 

 

hoito 
 

hoitokodit 
 

hoitomenetelmät 
 Kaikkia hoitomenetelmien 

nimiä voi käyttää 

asiasanoina 

 KT   hoitomuodot 

       terapia 

ST leikkaushoito 

 lääkehoito 

 

hoitomuodot 

 KÄ   hoitomenetelmät 

 

hoitovälineet 
 Hoitovälineiden nimiä voi 

käyttää asiasanoina 

 

hokemat 
RT lorut 

 

holhous 
RT lapsen huolto 

 

holhouslautakunnat 

 

hollantilaiset 

 KÄ   alankomaalaisuus 

 

hollikyyti 

 KÄ   kyytilaitos 

 

homesienet 

LT sienet 

 

homiletiikka 

LT  käytännöllinen teologia 

RT saarnat 

 

homoseksuaalisuus 
LT seksuaalisuus 

 

hootenanny 
RT huviretket 

 huvit 

 kutsut 

 

hopea 
LT metallit 

 

hopeasepäntyöt 

 KÄ hopeatyöt 

 

hopeasepät 
RT kultasepät 

 

hopeatyöt 

 KT hopeasepäntyöt 

 

hormit 
LT rakennusosat 

ST savupiiput 

 

horoskoopit 
 KT   tähtimerkit 

RT ennustaminen 

 

hotelliala 
RT ravintola-ala 

 

hotellit 
LT majoitusliikkeet 

RT kestikievarit 

 majatalot 

 matkailu 

 ravintolat 

 

hovioikeudet 

 KT ylioikeudet 

 

huhut 
LT kertomusperinne 

RT juoruilu 

 juorut 

 jutut 

 viestintä 

 

huijarit 
RT huijaus 

 rikoksentekijät 

 

huijaus 
RT huijarit 

 petos 

 valehtelu 

 vilppi 

 

huilu 
 Huom.! Myös muotoa huilut 

käytetty kuvailussa 

LT huilusoittimet 

 puhallinsoittimet 

 puupuhaltimet 

ST nokkahuilu 

 

huilusoittimet 
LT puhallinsoittimet 

puupuhaltimet 

ST huilu 

 nokkahuilu 

 okariina 

 

huilut 

 KÄ   huilu 

 

huivit 
LT asusteet 

RT päähineet 

 saalit 

 

hukkuminen 
LT onnettomuudet 

 

huliganismi 

 KÄ   ilkivalta 

 

humalat 

LT maustekasvit 

 

humalatila 

 KÄ   päihtymys 

 

humanitaarinen apu 

 KÄ   ulkomainen apu 

 

humoreskit 
LT  huumori 

kaskut 

 vitsit 

 

humpat 
LT tanssimusiikki 

 tanssit 

 

hunaja 
LT kotieläintuotteet 

makeutusaineet 

 

huolintaliikkeet 

LT yritykset 

RT kuljetusliikkeet 

 

huoltamot 
 KT   huoltoasemat 



LT yritykset 

 

huolto 
RT korjaus 

 kunnossapito 

 kunnostus 

 

huoltoasemat 

 KÄ   huoltamot 

 

huoneenvuokra 
RT vuokrasopimukset 

 vuokrat 

 vuokraus 

 

huoneet 
ST keittiöt 

 makuuhuoneet 

 pukuhuoneet 

 tuvat 

RT ruokailutilat 

 

huonekaluliikkeet 

LT myymälät 

 

huonekalut 
 Kaikkia huonekalujen nimiä 

voi käyttää asiasanoina 

ST istuimet 

kaapit 

 kehdot 

 keinut 

 keinutuolit 

 lipastot 

 penkit 

 pihakalusteet 

 pulpetit 

 pöydät 

 sohvat 

 sängyt 

 tuolit 

RT kalusteet 

 

huonekaluteollisuus 
 KT   kalusteteollisuus 

LT puusepänteollisuus 

 

huonekasvit 
 Huonekasvien nimiä voi 

käyttää asiasanoina, esim. 

joulutähti. Ks. YSA:n 

kasviluettelot 

LT kasvit 

 koristekasvit 

RT ruukkukasvit 

 vihersisustus 

 

huono-osaisuus 
RT asunnottomuus 

 köyhyys 

 työttömyys 

 vähävaraisuus 

 

huopa 
RT villa 

 

huostaanotto 
RT lastensuojelu 

 

hurmoksellisuus 
LT uskonnolliset liikkeet 

 

huudot 
 

huuliharppu 
LT puhallinsoittimet 

 

huumausaineet 

 KÄ   huumeet 

 

huumeet 

 Huumeitten nimiä voi 

käyttää asiasanoina 

 KT   huumausaineet 

RT lääkkeet 

 

huumori 
RT humoreskit 

kaskut 

kiusoitteluperinne 

 parodia 

 pilailu 

 pilasaarnat 

 pilasadut 

 satiiri 

 vitsit 

 

huutokauppa 
LT kauppa 

RT pakkohuutokaupat 

 

huutolaiset 

RT köyhäinhoito 

 

huvilat 
RT asuinrakennukset 

 kesämökit 

 loma-asunnot 

 

huvimajat 

 

huvipuistot 
 KT   tivolit 

RT karusellit 

 

huviretket 
 KT   piknikit 

RT hootenanny 

retkeily 

 

huvit 
LT vapaa-ajantoiminnat 

RT hootenanny 

iltamat 

 juhlat 

 karnevaalit 

 kutsut 

 lavatanssit 

 naamiaiset 

 pennihäät 

 sirkus 

 

Hvitträsk 

 

hygienia 
ST elintarvikehygienia 

 henkilökohtainen hygienia 

 kauneudenhoito 

 kodinhoito 

 pyykinpesu 

 sairaalahygienia 

saunat 

 siivous 

 terveydenhoito  

työhygienia 

 ympäristöhygienia 

 

hygieniatilat 

 KÄ   peseytymistilat 

 

hylkeenpyynti 
LT metsästys 

pyynti 

 

hylkeet 
 

hylyt 

 

hymnit 

RT kansallislaulut 

 

hypnoosi 

 

hypoteekkipankit 

 KÄ kiinnitysluottolaitokset 

 

hyppylajit 

LT yleisurheilu 

ST kolmiloikka 

 korkeushyppy 

 pituushyppy 

 

hyppyrimäet 

LT liikuntatilat 

 

hyvinvointi 

RT elinolot 

 elintaso 

 elämänlaatu 

 köyhyys 



 rikkaus 

 tuloerot 

 

hyväntekeväisyys 
 KT   yksityinen 

avustustoiminta 

RT avustustoiminta 

 hyväntekeväisyysjärjestöt 

 köyhäinapu 

 

hyväntekeväisyysjärjestöt 
LT järjestöt 

ST lionsjärjestöt 

 Pelastusarmeija 

 rotaryjärjestöt 

RT hyväntekeväisyys 

 ompeluseurat 

 

hyönteiset 

Sanasto sisältää yleisimpien 

hyönteisten nimiä; myös 

kaikkia muita voi käyttää 

asiasanoina 

ST mehiläiset 

 

hyötykasvit 
LT kasvit 

RT viljelykasvit 

 

hyötykäyttö 
 KT   jälleenkäyttö 

 

häirintä 
ST sukupuolinen häirintä 

 

häiriökäyttäytyminen 

 KÄ   järjestyshäiriöt 

 tai   poikkeava  

käyttäytyminen 

 

häiriöt 

RT viat 

 

häjyt 

 KÄ   puukkojunkkarit 

 

häkilät 

LT tekstiilikoneet 

 

häkilöinti 

LT käsityöperinne 

  

häkäpönttö 

RT puukaasutin 

 

hälytykset 
RT varoitukset 

 äänimerkit 

 

Hämeen härkätie 

LT tiet 

 

Hämeen linna 

 

hämähäkit 

 

hämäläiset 

KT suomalaiset 

 

hämäläismurteet 
LT länsimurteet 

 

härät 
LT nautakarja 

RT sonnit 

 

hätäravinto 
RT pettu 

 ravinto 

 

hätälaskut 

 KÄ pakkolaskut 

 

hätätila 

 KÄ   poikkeusolot 

 

häviäminen 
RT katoaminen 

 

häkä 

 KÄ   hiilimonoksidi 

 

häälaulut 
LT häämusiikki 

RT kalevalamittaiset runot 

 häät 

 

häämarssit 
LT häämusiikki 

 marssit 

 

häämusiikki 

LT juhlamusiikki 

ST häälaulut 

 häämarssit 

 häävalssit 

 

hääpuvut 
 KT   morsiuspuvut 

LT juhlavaatteet 

 

häät 

LT perhejuhlat 

ST kaaso 

 kenkkärit 

 kruunuhäät 

morsian 

nuuvemiehet 

olallinen 

 sulhanen 

RT avioliitto 

 häälaulut 

 häämarssit 

 itkut 

 kaaso 

 kihlaus 

 morsiuslahjat 

 pennihäät 

 

häätö 

 

häävalssit 
LT häämusiikki 

 

hölmöläiset 
LT pilasadut 

 

höyhentyöt 

LT  käsityöt 

 

höyläkoneet 

 

höylät 

 

höyläys 

 

höyrykattilat 

 

höyrykoneet 

 

höyrylaivat 
LT  laivat 

 

höyryvoima 
LT energia 

 sähköenergia 

 

identiteetti 

ST alueellinen identiteetti 

 

ideologiat 
 Kaikkia ideologisten 

suuntausten nimiä voi 

käyttää asiasanoina. 

Ideologioista johdettuja 

ryhmänimiä voi myös 

käyttää, esim. anarkistit 

 

 KT   poliittiset ideologiat 

ST aatteet 

ateismi 

 fasismi 

kommunismi 

 nationalismi 

 oikeistolaisuus 

 sosiaalidemokratia 

 sosialismi 

 tolstoilaisuus 

RT maailmankatsomus 



 uskonnot 

 

idäntiet 

 KÄ   kauppatiet 

 

idätys 

 

ihmeet 
RT henkiparannus 

 näyt 

selittämättömät ilmiöt 

 uskonnolliset kokemukset 

 

ihmesadut 
LT kansansadut 

 

ihmiskunta 

 

ihmiskuva 
 KT   ihmiskäsitys 

RT naiskuva 

 ulkonäkö 

 

ihmiskäsitys 

 KÄ   ihmiskuva 

 

ihmisoikeuspolitiikka 

 

ihmisryöstöt 
 KT  kidnappaukset 

LT rikokset 

RT ryöstö 

 

ihmissudet 
LT taruolennot 

 yliluonnolliset olennot 

 

ihmissuhteet 
RT seurustelu 

 sosiaaliset suhteet 

 ystävyys 

 

ihmissyönti 

 KÄ   kannibalismi 

 

ihotaudit 
LT taudit 

ST ihottumat 

 

ihottumat 
LT ihotaudit 

 

ikiliikkujat 
 

ikivihreät 
 KT   evergreenit 

RT iskelmät 

 

ikkunat 
LT rakennusperinne 

ST näyteikkunat 

RT ovet 

 

ikonimaalarit 

LT kuvataiteilijat 

 taidemaalarit 

 

ikonit 
LT maalaukset 

 

ikonostaasit 
RT kirkkotaide 

 

ikä 

RT elinikä 

 pitkäikäisyys 

 

ilkivalta 
 KT   huliganismi 

       vandalismi 

RT rikkomukset 

 sabotaasi 

 

illalliset 

 

ilmaisuvapaus 

 KÄ   sananvapaus 

 

ilmakehän valoilmiöt 
ST revontulet 

 sateenkaaret 

 

ilmakuvakartoitus 

LT  kartoitus 

RT  ilmakuvat 

 ilmakuvaus 

ilmakuvat 
LT valokuvat 

RT ilmakuvakartoitus 

 

ilmakuvaus 

RT ilmakuvakartoitus 

 

ilmansuunnat 

 

ilmanvaihto 

 KT tuuletus 

LT vaihto 

ST ilmastointi 

 räppänät 

 

ilmapallot 

RT kuumailmapallot 

 

ilmapiiri 
ST työilmapiiri 

RT yhteisöt 

 

ilmasodankäynti 

 KÄ   ilmasota 

 

ilmasota 
 KT   ilmasodankäynti 

LT sota 

RT pommitukset 

 

ilmastointi 

 KT koneellinen 

ilmanvaihto 

LT ilmanvaihto 

RT lämmitys 

 

ilmatorjunta 
LT aselajit 

 

ilmaukset 
ST muoti-ilmaukset 

RT fraasit 

 

ilmavalvonta 

LT valvonta 

 

ilmestykset 

 KÄ   näyt 

 

ilmianto 

 KT väärä ilmianto 

ilmoitukset 

 

ilotalot 

 KÄ   bordellit 

 

ilotulitteet 

 KÄ ilotulitusvälineet 

 

ilotulitusvälineet 

 KT ilotulitteet 

 

ilta 
LT  vuorokaudenajat 

 

iltamat 
RT huvit 

 juhlat 

 

ilves 

 

imetys 
 KT   rintaruokinta 

 

imeväisikäiset 

 KÄ   lapset 

 tai   vastasyntyneet 

 tai   vauvat 

 

imitaatio 
RT jäljittely 

 

improvisaatio 

 KÄ   improvisointi 



 

improvisaatiot 

RT esitykset 

 improvisointi 

 

improvisointi 
 KT   improvisaatio 

LT tulkinta 

RT improvisaatiot 

 

infektiot 
 Tarkoittaa 

taudinaiheuttajien 

tunkeutumista elimistöön 

sen ulkopuolelta tai 

siirtymistä elimistön osasta 

toiseen 

 KT   tartunta 

RT tartuntataudit 

 

influenssa 

 

inhimillinen pääoma 

 KÄ   henkinen pääoma 

 

inkeriläiset 
 KT   inkerinsuomalaiset 

RT venäjänsuomalaiset 

 

inkerinsuomalaiset 

 KÄ   inkeriläiset 

 

innovaatiot 
LT kulttuurin muutokset 

RT keksinnöt 

 uudenaikaistuminen 

 uudistukset 

 

inseminaatio 

 KÄ   keinosiemennys 

 

insinöörit 

 

instrumentaalimusiikki 

 KÄ   soitinmusiikki 

 

interaktio 

 KÄ   vuorovaikutus 

 

intiaanikulttuurit 

 

intiaanipäälliköt 

RT intiaanit 

 

intiaanit 

 Intiaanikansojen nimiä voi 

käyttää asiasanoina. 

RT intiaanipäälliköt 

 

invaliditeetti 

 KÄ   vammaisuus 

 

inventointi 

 

irtaimisto 

 

irtisanominen 

 

irtolaiset 

RT asunnottomuus 

 irtolaisuus 

 kulkurit 

 sosiaaliset ongelmat 

 

irtolaisuus 
RT irtolaiset 

 kulkurit 

 sosiaaliset ongelmat 

 

iskelmät 
LT laulut 

 populaarimusiikki 

 viihdemusiikki 

RT ikivihreät 

 kupletit 

 

iskias 
RT kipu 

 

iskulauseet 

 

islam 
 KT   muhamettilaisuus 

LT uskonnot 

ST Koraani 

 

isojako 
LT maanjako 

 

isokuovi 

 

isorokko 

 

isovanhemmat 
LT omaiset 

 perheenjäsenet 

 sukulaiset 

ST isoäidit 

RT esivanhemmat 

 

isoviha 

LT Ruotsin vallan aika 

RT pikkuviha 

 

isoauringonkukka 

 KÄ   auringonkukka 

 

isoäidit 
LT isovanhemmat 

 

istuimet 
LT huonekalut 

ST keinutuolit 

 tuolit 

 

istumatyö 

LT työ 

RT istuminen 

 

istuminen 

RT istumatyö 

 

istutus 

ST kalanistutus 

RT kylvö 

 

Isä meidän –rukous 

 KT   Herran rukous 

LT rukoukset 

 

isänmaallinen musiikki 
LT musiikki 

 

isänmaallisuus 
RT kansallisuusaate 

 nationalismi 

 

isännät 
RT maanviljelijät 

 talonpojat 

 

isännöitsijät 

 

isäpuolet 

LT isät 

 vanhemmat 

 

isät 
LT vanhemmat 

 

itkijänaiset 

 KÄ   itkijät 

 

itkijät 

 KT   itkijänaiset 

LT perinteentaitajat 

RT itkut 

 

itkut 
 KT   itkuvirret 

RT itkijät 

 

itkuvirret 

 KÄ   itkut 

 

itsemurha 
RT kuolema 

 murha 

 

itsemääräämisoikeus 



 KÄ   autonomia 

 

itsenäistyminen 
 KT   itsenäistyminen : 

politiikka 

RT itsenäisyysliikkeet 

 separatismi 

 

itsenäistymisen juhlavuosi 

 

itsenäisyysliikkeet 
LT poliittiset liikkeet 

RT itsenäistyminen 

 

itsenäisyyspäivät 
LT juhlapäivät 

 vuotuisjuhlat 

 

itseopiskelu 

LT opiskelu 

 

itsepalveluliikkeet 

 KÄ   valintamyymälät 

 

itsetyydytys 
 KT   masturbaatio 

       onania 

 

Itä-Karjala 

RT Karjala 

Karjalan tasavalta 

Neuvosto-Karjala 

 

itämainen sota 

 KÄ   Krimin sota 

 

itämainen tanssi 
 KT   napatanssi 

       vatsatanssi 

LT tanssi 

 

itämaiset matot 
LT matot 

 

itämurteet 
 Käytetään ainoastaan 

suomen kielen yhteydessä 

LT murteet 

 suomen kieli 

ST kaakkoismurteet 

 savolaismurteet 

 

itävaltalaiset 

 

ivritin kieli 

 KÄ   heprean kieli 

 

jakaminen 
 KT   jako 

RT jakelu 

 

jakelu 
ST postinjakelu 

 sähkönjakelu 

 vedenjakelu 

RT jakaminen 

 kuljetus 

 markkinointi 

 varastointi 

 

jakeluliikenne 
LT  tavaraliikenne 

 

jako 

 KÄ   jakaminen 

 

jakotoimitus 

 KÄ   maanjako 

 

jalankulkijat 

 

jalat 

LT ruumiinosat 

 

jalkapallo 
LT joukkuepelit 

 palloilu 

 

jalkineet 

 KT kengät 

LT  pukineet 

ST  urheilujalkineet 

RT  asusteet 

 pukeutuminen 

            vaatteet 

 

jalkineteollisuus 
 KT   kenkäteollisuus 

 

jaloittelutarhat 

RT aitaukset 

 laitumet 

 

jalopuut 
 KT   jalot lehtipuut 

RT puut 

 

jalosteet 

 KÄ   tuotteet 

 

jalostus 

ST kalanjalostus 

 kivenjalostus 

 kotieläinjalostus 

 

jalot lehtipuut 

 KÄ   jalopuut 

 

janitsaarimusiikki 

 

jatkokertomukset 
LT kertomukset 

 

jatkokoulutus 
 Tarkoittaa ammatti- ja 

korkeakoulututkinnon 

jälkeistä usein muodollista 

pätevyyttä lisäävää 

koulutusta 

 KT   lisäkoulutus 

LT koulutus 

 

jatkosota 
LT sodat 

RT Lapin sota 

 Moskovan rauha 

 toinen maailmansota 

 välirauha 

 

jauhatus 

RT murskaus 

 

jauhinkivet 
RT myllyt 

 

jauhot 

RT perunajauhot 

 

jazz 
RT blues 

 boogie woogie 

 haitarijazz 

 

Jehovan todistajat 

LT uskonnolliset yhteisöt 

 

jengit 
LT alakulttuurit 

 

jenkat 
LT tanssimusiikki 

 tanssit 

 

joenperkaus 

 KÄ   koskenperkaus 

 

joet 

LT vesistöt 

 virtavedet 

 

johdinautot 

LT autot 

RT linja-autot 

 

johtajat 

ST kaupunginjohtajat 

 koulunjohtajat 

 kunnanjohtajat 

 kuoronjohtajat 

 metsätyönjohtajat 



 pankinjohtajat 

 poliittiset johtajat 

 puheenjohtajat 

 puoluejohtajat 

 sosiaalijohtajat 

 teatterinjohtajat 

 toimitusjohtajat 

 työnjohtajat 

 urheilujohtajat 

 uskonnolliset johtajat 

 yritysjohtajat 

RT  päällystö 

 päättäjät 

 sodanjohto 

 

johtaminen 
 Kaikkia 

johtamismenetelmien nimiä 

voi käyttää asiasanoina 

 KT   johtamismenetelmät 

       johtamistaito 

RT kapellimestarit 

sodanjohto 

tulkinta 

 vallankäyttö 

 

johtamismenetelmät 

 KÄ   johtaminen 

 

johtamistaito 

 KÄ   johtaminen 

 

johtokunnat 

 

joiut 
LT kansanlaulut 

 kansanmusiikki 

RT laulaminen 

 

Jokioisten kartano 

 

jollat 

LT veneet 

 

jouhikko 
 

joukko-osastot 
ST komppaniat 

RT aselajit 

 

joukkoruokailu 
LT ruokailu 

ST kouluruokailu 

 työpaikkaruokailu 

RT muonitus 

 

joukkotiedotus 

 KÄ   joukkoviestintä 

 

joukkoviestintä 

 KT   joukkotiedotus 

LT viestintä 

ST lehdistö 

 radio 

 televisio 

 

joukkuepelit 
ST jalkapallo 

 jääkiekko 

jääpallo 

kroketti 

lentopallo 

pesäpallo 

RT mailapelit 

 palloilu 

 

joulu 
LT vuotuisjuhlat 

RT joulukoristeet 

 joulukuuset 

 joulupukit 

 tiernapojat 

 

joulukoristeet 

 KT   himmelit 

RT joulu 

 

joulukuuset 
RT joulu 

 

joululaulut 
LT laulut 

 

joulupukit 
RT joulu 

 

journalismi 

ST kuvajournalismi 

RT lehdistötyö 

toimittajat 

 toimitustyö 

 

journalistit 

 KÄ   toimittajat 

 

jouset 

 KT jousipyssyt 

LT aseet 

 liikuntavälineet 

 

jousiammunta 

LT ammunta 

 

jousiorkesterit 
LT kamariorkesterit 

orkesterit 

 

jousipyssyt 

 KÄ jouset 

 

jousisoittimet 
 KT   kielisoittimet 

LT soittimet 

ST alttoviulu 

 kontrabasso 

 sello 

  virsikantele 

 viulu 

 

jousitus 

 

joutsenet 
LT sorsat 

 

juhannus 
LT vuotuisjuhlat 

RT juhlatulet 

kokot 

 

juhannuskokot 

 KÄ    kokot 

 

juhlaliputus 

 KÄ   liputus 

 

juhlamusiikki 
LT musiikki 

ST häämusiikki 

 surumusiikki 

 

juhlapaikat 

 

juhlapuvut 

 KÄ   juhlavaatteet 

 

juhlapäivät 
 Kaikkia juhlapäivien nimiä 

voidaan käyttää 

asiasanoina. Ks. 

vuotuisjuhlat 

ST itsenäisyyspäivät 

RT juhlat 

 merkkipäivät 

 vuotuisjuhlat 

 

juhlarahat 

 KT   muistorahat 

LT rahat 

RT mitalit 

 muistomitalit 

 

juhlat 

ST kirkolliset juhlat 

 kotiseutujuhlat 

 koulujuhlat 

 kutsut 

 läksiäiset 

 merkkipäivät 

 musiikkijuhlat 

 nimipäivät 



 perhejuhlat 

 pidot 

 sukujuhlat 

 uskonnolliset juhlat 

 vuotuisjuhlat 

RT huvit 

 iltamat 

 juhlapäivät 

 kulttuuritapahtumat 

 naamiaiset 

 tapahtumat 

 

juhlatulet 
LT kalendaariperinne 

RT helluntai 

juhannus 

kokot 

pääsiäinen 

 

juhlavaatteet 
 KT   juhlapuvut 

LT vaatteet 

RT kansallispuvut 

 

julisteet 

julistukset 
RT tiedotteet 

 

julkaiseminen 

 KÄ   julkaisutoiminta 

 

julkaisutoiminta 

 KT   julkaiseminen 

 

julkiset kuulutukset 

 KÄ   kuulutukset 

 

julkiset palvelut 
 KT   kunnalliset palvelut 

       kunnallispalvelut 

LT palvelut 

RT sosiaalipalvelut 

 

julkiset rakennukset 
LT rakennukset 

ST hallintorakennukset 

 kirkkorakennukset 

 kirkot 

 koulurakennukset 

 kulttuuritalot 

 museorakennukset 

 pappilat 

 seurakuntatalot 

 teatterirakennukset 

 urheiluhallit 

RT rakennusperinne 

 

julkiset yritykset 
LT yritykset 

 

julkisivut 
 KT   fasadit 

 

julkisuuden henkilöt 

LT  henkilöt 

RT maine 

 

julkisyhteisöt 
LT yhteisöt 

ST kunnat 

 kuntainliitot 

 seurakunnat 

 

Jumala 

 

jumalaistarut 

 KÄ   myytit 

 

jumalanpalvelus 
ST liturgia 

 

jumalanpilkka 

 

junaliikenne 

 KÄ   rautatieliikenne 

 

junanvaunut 

 KT junavaunut, 

rautatievaunut 

LT rautatiekalusto 

 vaunut 

RT junat 

 

junat 
LT maakulkuneuvot 

 rautatiekalusto 

ST kiskoautot 

RT junanvaunut 

veturit 

 

juoksijat 
LT urheilijat 

 

juoksu 
LT kuntoliikunta 

RT juoksulajit 

 

juoksulajit 

LT yleisurheilu 

RT juoksu 

 

juoksulajit 
LT  yleisurheilu 

RT juoksu 

 

juolukka 
LT luonnonmarjat 

 marjat 

 

juoma-astiat 

LT astiat 

 taloustarvikkeet 

 

juomakulttuuri 

 KÄ   alkoholikulttuuri 

 

juomalaulut 
LT laulut 

 

juomat    

ST    alkoholijuomat 

         juomavesi 

         kaakao 

         kahvi 

         maito 

         mallasjuomat 

         mehut 

         tee 

         virvoitusjuomat 

 

juomatavat 
RT alkoholi 

alkoholikulttuuri 

 alkoholinkäyttö 

 alkoholiongelmat 

 ruokailutavat 

 

juomateollisuus 
LT    elintarviketeollisuus 

ST alkoholiteollisuus 

 panimoteollisuus 

 virvoitusjuomateollisuus 

 

juomavesi 
LT juomat 

 talousvesi 

 vesi 

 

juopumus 
ST liikennejuopumus 

RT alkoholinkäyttö 

 alkoholiongelmat 

 päihtymys 

 

juoruilu 

RT huhut 

 

juorut 
LT kertomusperinne 

RT huhut 

 

juotikkaat 

 

juottaminen 

 KÄ   juotto 

 

juotto 
 KT   juottaminen 

LT liittäminen 

 



juristit 
 KT   lakimiehet 

       lakinaiset 

ST asianajajat 

 tuomarit 

 

jutut 
LT kertomusperinne 

RT huhut 

 kerronta 

 kronikaatit 

 memoraatit 

 muistitieto 

 

juurekset 
 Kaikkia juuresten nimiä 

voidaan käyttää 

asiasanoina. Ks. myös 

YSA:n kasviluettelot 

LT vihannekset 

ST lanttu 

 nauris 

 porkkana 

 punajuuri 

 

juuri 

 

juusto 
 KT   juustot 

LT maitovalmisteet 

 

juustot 

 KÄ   juustot 

 

juutalaiset 

 

juutalaisuus 
LT uskonnot 

 

jyrkänteet 

LT pinnanmuodot 

 

jäkälät 

RT keräilytuotteet 

 sienet 

 

jäljittely 
RT imitaatio 

 

jälkiruoat 
LT  ruoat 

 

jälkisäädös 

 KÄ   testamentti 

 

jälleenkäyttö 

 KÄ   hyötykäyttö 

 

jälleenrakennus 

 KÄ   jälleenrakentaminen 

 

jälleenrakentaminen 
 KT   jälleenrakennus 

LT rakennus 

 

jälleensyntyminen 
 KT   reinkarnaatio 

       uudelleensyntyminen 

LT uskonnolliset käsitykset 

RT kuolema 

 kuolemakäsitykset 

 

jänikset 
ST rusakko 

 

järjestyshäiriöt 
 KT   häiriökäyttäytyminen 

RT järjestyssäännöt 

 yleinen järjestys 

 

järjestysmiehet 
 

järjestyssäännöt 
LT säännöt 

RT järjestyshäiriöt 

 yleinen järjestys 

 

järjestäytynyt rikollisuus 
LT rikollisuus 

 

järjestöhistoriikit 

LT historiikit 

 

järjestölehdet 
LT aikakauslehdet 

RT ammattiyhdistyslehdet 

 

järjestöt 

 YSA:an sisältymättömät  

 järjestöt indeksoidaan  

 yhdistämällä esim.  

 sotaveteraanit : järjestöt 

 KT seurat : 

järjestötoiminta 

  yhdistykset 

ST  asukasyhdistykset 

 avustusjärjestöt 

 hyväntekeväisyysjärjestöt 

 kannatusyhdistykset 

 kansalaisjärjestöt 

 kansansivistysjärjestöt 

 kaupan järjestöt 

 kotiseutuyhdistykset 

 kulttuurijärjestöt 

 liikuntaseurat 

 lionsjärjestöt 

    maatalousjärjestöt 

           martat 

 metsänhoitoyhdistykset 

 metsästysseurat 

 naisjärjestöt 

 nuorisojärjestöt 

 nuorisoseurat 

 opintokerhot 

 opiskelijajärjestöt 

 oppilasjärjestöt 

 poliittiset järjestöt 

 potilasyhdistykset 

 raittiusseurat 

 riistanhoitoyhdistykset 

 rotaryjärjestöt 

 taiteilijaseurat 

    työväenyhdistykset 

    urheilujärjestöt 

 uskonnolliset järjestöt 

 vapaamuurarit 

 yrittäjäjärjestöt 

 ystävyysseurat 

RT kerhot 

    yhteisöt 

 

 

järjestötoiminta 
 KT   yhdistystoiminta 

RT ammattiyhdistystoiminta 

 kerhotoiminta 

 

järvenlasku 
RT vesistöjärjestelyt 

 

järvet 
LT vesistöt 

 

järviliikenne 

 KÄ   sisävesiliikenne 

 

järvimalmit 
LT malmit 

 

järviruoko 

LT heinäkasvit 

 

jäsenistö 

 

jäsenkorjaus 
LT parannustavat 

 

jäsenmaksut 
LT maksut 

 

jätehuolto 
LT kunnallistekniikka 

RT kaatopaikat 

 puhtaanapito 

 

jätepuu 
LT jätteet 

RT puunkorjuu 

 

jätevesi 



LT jätteet 

 vesi 

RT vesihuolto 

 

jätteenpoltto 
RT jätehuolto 

jätteet 

 

jätteet 
ST jätepuu 

 jätevesi 

 rakennusjätteet 

RT jätteenpoltto 

 romu 

 

jättiläiset 
LT taruolennot 

 yliluonnolliset olennot 

 

jää 

 

jäähallit 

LT urheiluhallit 

 

jäähdytys 

 

jäähdytyslaitteet 

 

jäähdytystekniikka 

 

jääkiekko 
LT joukkuepelit 

 

jääkäriliike 

 

jääkärit 
LT sotilaat 

 

jääliikenne 
LT liikenne 

RT merenkulku 

 meriliikenne 

 talvimerenkulku 

 

Jäämeri 

 KÄ   Pohjoinen jäämeri 

 

jäänmurtajat 
LT laivat 

 

jääpallo 
LT joukkuepelit 

 

 

jäätelö 

LT maitovalmisteet 

 

jäätelöntekijät 

 

jäätyminen 

 

jääviys 

 KÄ   esteellisyys 

 

kaakao 
LT juomat 

 nautintoaineet 

RT suklaa 

 

kaakelit 

 KÄ   keraamiset laatat 

 

kaakeliuunit 

LT uunit 

 

kaakkoismurteet 
LT   itämurteet 

 

kaalit 
LT vihannekset 

 

kaapit 
LT huonekalut 

 

kaappikellot 
LT kellot 

 

kaaso 

 Huom.! Kuvailussa käytetty 

myös muotoa kaasot 

RT häät 

kaasopöytä 

 

kaasopöydät 
RT häät 

 kaaso 

 

kaasulaitokset 

 

kaasuliedet 

LT liedet 

 

kaasusäiliöt 

 

kaasut 
ST polttokaasu 

 

kaatopaikat 
RT jätehuolto 

 puhtaanapito 

 

kaatuneet 
LT vainajat 

RT haavoittuneet 

 

kaavoitus 

LT kunnan toimialat 

ST  asemakaavoitus 

 

kadetit 

RT upseerit 

 

kadettikoulut 

LT sotilasopetuslaitokset 

 

kadunrakennus 

LT tienrakennus 

RT asfaltointi 

 

kadut 

 

kahvi 
LT juomat 

 nautintoaineet 

 

kahvilat 
 KT   kahviot 

LT  ravitsemisliikkeet 

 

kahviot 

 KÄ   kahvilat 

 

kaihi 
 KT   harmaakaihi 

LT silmätaudit 

 

kairaus 

RT poraus 

 

kaislikot 

RT rantakasvillisuus 

 

kaiteet 

LT rakennusosat 

 

kaivannaisteollisuus 

ST kaivosteollisuus 

 kivenjalostus 

 

kaivaukset 
 KT   arkeologiset kaivaukset 

RT muinaisjäännökset 

 

kaiverrus 
LT lastuava työstö 

 

kaivinkoneet 

 KT   kaivukoneet 

 

kaivokset 
 Eri kaivokset indeksoidaan 

tuotteensa perusteella, esim. 

kaivokset : kivihiili 

RT louhokset 

 

kaivosonnettomuudet 
LT onnettomuudet 

 

kaivosteollisuus 

LT  kaivannaisteollisuus 



 

kaivostyö 
LT elinkeinot 

 

kaivostyöntekijät 
LT työntekijät 

 

kaivot 

ST    suihkukaivot 

 vinttikaivot 

 

kaivu 

 KÄ   maankaivu 

 

kaivukoneet 

 KÄ   kaivinkoneet 

 

kaksikielisyys 
RT äidinkieli 

 

kaksoset 
LT lapset 

 sisarukset 

 

kakut 
LT konditoriatuotteet 

 leivonnaiset 

 

kala 
RT kalaruoat 

 kalat 

 kalavalmisteet 

 

kalakannat 
RT kalasto 

 riistakannat 

 

kalakukot 
LT kalaruoat 

 

kalakuolemat 
 

kalanistutus 
LT istutus 

RT kalanviljely 

 

kalanjalostus 

 

kalankasvatus 

 KÄ   kalanviljely 

 

kalanviljely 
 KT   kalankasvatus 

RT kalanistutus 

 viljely 

 

kalaruoat 
LT ruoat 

ST kalakukot 

RT kala 

 kalavalmisteet 

 

kalastajakylät 

LT kylät 

 

kalastajat 
 

kalasto 
RT kalakannat 

 kalat 

 

kalastus 
 KT   erätaidot 

ST ammattikalastus 

 heittokalastus 

koukkukalastus 

 merikalastus 

 nuottakalastus 

 onginta 

 pilkintä 

 sisävesikalastus 

 troolikalastus 

 tuulastus 

 urheilukalastus 

 verkkokalastus 

 virkistyskalastus 

RT erätalous 

 kalastusalukset 

 kalastusvälineet 

 pyynti 

 ravustus 

 riistatalous 

 saaliit 

 talvipyynti 

 

kalastusalueet 
RT kalastuskunnat 

 kalastuspaikat 

 

kalastusalukset 
LT kulkuneuvot 

laivat 

RT kalastus 

 

kalastuskunnat 
RT kalastusalueet 

 

kalastusluvat 

LT luvat 

RT kalastusoikeus 

metsästysluvat 

 

kalastusoikeus 
RT kalastusluvat 

 kalavedet 

 omistusoikeus 

 

kalastuspaikat 
RT kalastusalueet 

 kalavedet 

 

kalastusvälineet 
 Kalastusvälineiden nimiä 

voi käyttää asiasanoina 

LT pyyntivälineet 

ST kalastus 

kalaverkot 

 katiskat 

 metsästysvälineet 

 nuotat 

 onget 

 rysät 

 

kalasäilykkeet 

 KÄ   kalavalmisteet 

 

kalasääski 
 KT   sääksi 

 

kalat 
 Kaikkia kalojen nimiä voi 

käyttää asiasanoina. Ks. 

YSA:n liitteenä oleva 

eläinsystematiikka 

ST haikalat 

 lohikalat 

 piikkikalat 

 sampikalat 

RT kala 

 kalasto 

 merikalat 

 sisävesikalat 

 

kalatalous 
RT riistatalous 

 

kalateollisuus 

 

kalatuotteet 

 KÄ   kalavalmisteet 

 

kalavalmisteet 
 KT   kalasäilykkeet 

       kalatuotteet 

RT elintarvikkeet 

 kala 

 kalaruoat 

 

kalavedet 
RT kalastusoikeus 

 kalastuspaikat 

 vesistöt 

 

kalaverkot 
RT verkkokalastus 

 

kalendaariperinne 
LT perinne 

ST juhlatulet 

kokot 



 paastonaika 

 virpominen 

 vuotuisjuhlat 

RT ajanlasku 

 kalendaaririitit 

 tapakulttuuri 

 työvuosi 

 

kalendaaririitit 
LT riitit 

RT kalendaariperinne 

 

kalendaariset juhlat 

 KÄ   vuotuisjuhlat 

 

kalenterit 

RT ajanlasku 

almanakat 

 

Kalevala 

LT kalevalamittaiset runot 

RT Kanteletar 

 

kalevalamittaiset runot 
LT runomuotoinen perinne 

ST eeppiset runot 

 Kalevala 

 Kanteletar 

 loitsut 

 lyyriset runot 

RT rahvaanrunoilijat 

runolaulajat 

runosävelmät 

 

kaliumkarbonaatti 

 KÄ   potaska 

 

kaliumnitraatti 

 KÄ   salpietari 

 

kalja 
LT juomat 

 

kaljuuntuminen 

 KÄ   hiustenlähtö 

 

kalkinpoltto 
 

kalkitus 

LT maanparannus 

 

kalkki 

 

kalkkimaalaus 

LT maalaustaide 

 

kalkkiteollisuus 

LT rakennusaineteollisuus 

 

kalkkunat 

LT siipikarja 

 

kallioperä 
RT kalliot 

 kivilajit 

 maaperä 

 

kalliorakentaminen 
LT rakentaminen 

ST tunnelinrakennus 

RT louhinta 

 räjäytystyöt 

 

kalliot 
LT pinnanmuodot 

RT kallioperä 

 

kalliotaide 

 KT luolamaalaukset 

RT muinaisjäännökset 

 

kalmistot 
RT haudat 

 hautausmaat 

 muinaishaudat 

 muinaisjäännökset 

 

kalusteet 

ST keittiökalusteet 

 pihakalusteet 

RT huonekalut 

 

kalusteteollisuus 

 KÄ   huonekaluteollisuus 

 

kamariorkesterit 
LT orkesterit 

ST jousiorkesterit 

 

kamerat 
RT valokuvausvälineet 

 

kammantekijät 

 

kampa 
 Huom.! Kuvailussa käytetty 

myös muotoa kammat 

 

kampaajat 
RT parturi-kampaamot 

parturit 

 

kampaamot 

 KÄ parturi-kampaamot 

 

kampaukset 
RT hiukset 

 peruukit 

 päähineet 

 ulkonäkö 

 

kampukset 

 KÄ   yliopistoalueet 

 

kamreerit 

 

kana 
LT siipikarja 

 

kanahaukka 
LT haukat 

 

kanalat 

LT    eläinsuojat 

 

kananmunat 
LT kotieläintuotteet 

RT munat 

 

kanatalous 

 KÄ   siipikarjatalous 

 

kanavaliikenne 
LT  sisävesiliikenne 

 

kanavat 
LT sisävesiväylät 

ST Panaman kanava 

Suezin kanava 

 Saimaan kanava 

RT vesirakennus 

 

kanervakasvit 
 

kangaseläimet 

KÄ pehmolelut 

 

kangaskaupat 
 KT   kangasliikkeet 

       kangasmyymälät 

LT myymälät 

 

kangaslaadut 

 KÄ   kankaat 

 

kangasliikkeet 

 KÄ   kangaskaupat 

 

kangasmyymälät 

 KÄ   kangaskaupat 

 

kangaspuut 

 

kankaankudonta 
LT kudonta 

 

kankaanpainanta 

RT painomenetelmät 

 värjäys 

 



kankaat 
 KT   kangaslaadut 

       neulokset 

       trikoo 

LT tekstiilit 

ST damastit 

rälli 

 

kankurit 

LT käsityöläiset 

 

kannattavuus 
RT tappiot 

 Voitot 

 

kannatusyhdistykset 

LT järjestöt 

 

kannibalismi 
 KT   ihmissyönti 

 

kansa 

 

kansainvälinen politiikka 
RT ulkopolitiikka 

 

kansainväliset konfliktit 

 KÄ   konfliktit 

 

kansainväliset koulut 
LT koulut 

RT ulkomaankoulut 

 

kansainväliset selkkaukset 

 KÄ   konfliktit 

 

kansakoulu 
LT koulut 

RT kansalaiskoulu 

 valmistava koulu 

 

kansakouluntarkastajat 
 

kansalaisjärjestöt 
 KT   hallituksiin 

sitoutumattomat järjestöt 

       NGO 

LT järjestöt 

RT kansalaistoiminta 

 

kansalaiskasvatus 
LT kasvatus 

 

kansalaiskoulu 
LT koulut 

RT kansakoulu 

 

kansalaisliikkeet 

 KÄ   kansalaistoiminta 

 tai   poliittiset liikkeet 

 

kansalaisopistot 
LT oppilaitokset 

RT työväenopistot 

 vapaa sivistystyö 

 vapaaopistot 

 

kansalaissodat 

 KÄ   sisällissodat 

 

kansalaissota 
 Tarkoittaa Suomen 

sisällissotaa v. 1918 

 KT   punakapina 

       vapaussota 

       veljessota 

LT sisällissodat 

 sodat 

RT punakaartit 

 valkokaartit 

 

kansalaisten osallistuminen 

 KÄ   kansalaistoiminta 

 

kansalaistoiminta 
 KT   kansalaisliikkeet 

       kansalaisten 

osallistuminen 

RT kansalaisjärjestöt 

 

kansalliset vähemmistöt 

RT etniset ryhmät 

 etniset vähemmistöt 

 kansallisuusaate 

 kansallisuuskysymykset 

 separatismi 

 

kansalliset suurmiehet 

 KÄ   merkkihenkilöt 

 

kansallishymnit 

 KÄ   kansallislaulut 

 

kansalliskirjailijat 
LT kirjailijat 

 

kansalliskirjallisuus 
LT kirjallisuus 

 

kansalliskirjastot 

LT kirjastot 

 

kansallislaulut 
 KT   kansallishymnit 

LT laulut 

RT hymnit 

 

kansallisliput 
 KT   valtakuntien liput 

LT liput 

 

kansallismielisyys 

 KÄ   kansallisuusaate 

 tai   nationalismi 

 

kansallismuseot 

LT museot 

 

kansallispuvut 
LT vaatteet 

RT juhlavaatteet 

 kansanpuvut 

 muinaispuvut 

 

kansallisuus 
 Kansallista tai alueellista 

identiteettiä ilmaisevia 

sanoja voi käyttää 

asiasanoina, esim. 

eurooppalaisuus, 

venäläisyys 

RT kansallisuuskysymykset 

 nationalismi 

 ruotsalaisuus 

 suomalaisuus 

 

kansallisuusaate 
 KT   kansallismielisyys 

RT kansalliset vähemmistöt 

kansallisuuskysymykset 

 nationalismi 

 ruotsinmielisyys 

 separatismi 

 suomalaisuus 

 

kansallisuuskysymykset 

RT kansalliset vähemmistöt 

kansallisuus 

 kansallisuusaate 

 nationalismi 

 venäläistämispolitiikka 

 

kansanedustajat 
LT luottamushenkilöt 

RT kansanedustuslaitokset 

 poliitikot 

 senaattorit 

 valtiopäivämiehet 

 

kansanedustuslaitokset 
RT kansanedustajat 

 parlamentit 

 

kansaneläkkeet 
LT eläkkeet 

 

kansanhuolto 
RT elintarvikehuolto 

 poikkeusolot 

 taloudellinen maanpuolustus 



 

kansanhurskaus 
LT uskonnollisuus 

 uskonto 

RT kansanusko 

 kirkollinen kansanperinne 

 

kansanhuvit 
ST leikit 

 pelit 

 sirkukset 

 

kansankertojat 
 

kansankertomukset 

 KT   folklore 

LT kertomukset 

 kertomusperinne 

ST kansansadut 

 kansantarinat 

 memoraatit 

 myytit 

 vitsit 

 

kansankorkeakoulut 
LT oppilaitokset 

RT kansanopistot 

 vapaa sivistystyö 

 

kansankulttuuri 
LT kulttuuri 

RT tapakulttuuri 

 

kansanlaulusävelmät 
LT kansanmusiikki 

 sävelmät 

RT kansanlaulut 

 runosävelmät 

 

kansanlaulut 
LT kansanmusiikki 

 laulut 

 runomuotoinen perinne 

ST arkkiveisut 

balladit 

 joiut 

 kehtolaulut 

 lastenlaulut 

 leikkilaulut 

 pilkkalaulut 

 rekilaulut 

 tanssilaulut 

 työlaulut 

RT joiut 

kansanlaulusävelmät 

 laulajat 

 

kansanliikkeet 

 KÄ   poliittiset liikkeet 

 

kansanluonne 
 

kansanlääkintä 
 KT   etnomedisiina 

       kansanparannus 

       kansanparannustaito 

ST kuppaus 

 parannustavat 

RT kansanusko 

 loitsut 

 parantajat 

 

kansanmusiikki 
 Indeksoi tietyn alueen tai 

etnisen ryhmän 

kansanmusiikki esim. 

kansanmusiikki : Suomi, 

kansanmusiikki : samojedit 

KT   folklore 

       tanhumusiikki 

LT kansanperinne 

 musiikki 

 perinnemusiikki 

ST joiut 

kansanlaulut 

kansanlaulusävelmät 

pelimannimusiikki 

RT kansantanssi 

 

kansanomaiset käsityöt 

 KÄ   käsityöperinne 

 

kansanomaiset vaatteet 

 KÄ   kansanpuvut 

 

kansanopetus 

LT  opetus 

RT kiertokoulu 

 

kansanopistot 
LT oppilaitokset 

RT kansankorkeakoulut 

 vapaa sivistystyö 

 

kansannousut 

 KÄ   kapinat 

 

kansanparannus 

 KÄ   kansanlääkintä 

 

kansanparannustaito 

 KÄ   kansanlääkintä 

 

kansanparantajat 

 KÄ   parantajat 

 

kansanperinne 
LT perinne 

ST kansanmusiikki 

 kansantanssit 

 kansanusko 

 lastenperinne 

RT ammattiperinne 

 kansankulttuuri 

 kansantanssi 

 kansanusko 

 käsityöperinne 

 muistitieto 

 perinneliikunta 

 perinnemusiikki 

 rakennusperinne 

 ruokaperinne 

 työväenperinne 

 

kansanpuvut 
 KT   kansanomaiset vaatteet 

       perinteiset vaatteet 

LT vaatteet 

RT kansallispuvut 

 muinaispuvut 

 

kansanrunoilijat 

 KÄ   rahvaanrunoilijat 

 

kansanrunot 
LT  runot 

 

kansansadut 
LT kansankertomukset 

 kertomusperinne 

 sadut 

ST eläinsadut 

novellisadut 

 pilasadut 

 ihmesadut 

 

kansansivistysjärjestöt 
LT  järjestöt 

 

kansansivistystyö 

 KÄ   vapaa sivistystyö 

 

kansansoittajat 

 KT   pelimannit 

LT muusikot 

 soittajat 

RT kansantaiteilijat 

 laulajat 

 

kansantaiteilijat 
LT taiteilijat 

RT kansansoittajat 

 

kansantalous 

 

kansantanssi 
 KT   folklore 

LT tanssi 

RT flamenco 

 paritanssit 



 piiritanssit 

RT tanssimusiikki 

 

kansantanssit 
 KT   tanhut 

LT kansanperinne 

 tanssit 

RT flamenco 

 

kansantarinat 
LT kansankertomukset 

 kertomusperinne 

 tarinat 

ST historialliset tarinat 

 paikallistarinat 

 syntykertomukset 

 uskomustarinat 

RT huhut 

 juorut 

 jutut 

 kronikaatit 

 memoraatit 

 

kansantavat 
 KT   folklore 

LT kansanperinne 

 tapakulttuuri 

RT kansankulttuuri 

 tavat 

 

kansanteatteri 

 

kansanterveystyö 

 KÄ   terveydenhuolto 

 

kansanusko 
LT kansanperinne 

 uskonto 

ST ennustaminen 

 enteet 

 magia 

 uskomukset 

 yliluonnolliset olennot 

RT kansanhurskaus 

kansanlääkintä 

kirkollinen kansanperinne 

 loitsut  

 noidat 

 taikausko 

 tietäjät 

 

kansanvalistus 

 KÄ   vapaa sivistystyö 

 

kansat 

Kansojen ja                     

kansanryhmien  

 nimiä voi käyttää  

asiasanoina, esim. baskit, 

turkkilaiset kansat.             

Myös paikannimistä       

johdettuja ryhmänimiä voi 

käyttää asiasanoina, esim. 

kainuulaiset, helsinkiläiset. 

Lisäksi myös kansallista tai 

alueellista identiteettiä 

ilmaisevia sanoja voi 

käyttää asiasanoina, esim. 

eurooppalaisuus,                                               

venäläisyys, helsinkiläisyys 

ST  amerikkalaiset 

 alankomaalaiset 

 englantilaiset 

 juutalaiset 

 kiinalaiset 

 liettualaiset 

 norjalaiset 

 puolalaiset 

 romanit 

 ruotsalaiset 

 saksalaiset 

 suomalais-ugrilaiset kansat 

    suomalaiset 

           sveitsiläiset 

 tanskalaiset 

 tataarit 

 venäläiset 

RT etniset ryhmät 

         heimot 

         kansa 

 

kantaatit 

RT kirkkomusiikki 

 

kantakirja 

RT kotieläinjalostus 

 

kanteet 

 

kantele 
LT näppäilysoittimet 

 sitrasoittimet 

ST viisikielinen kantele 

 

Kanteletar 

LT kalevalamittaiset runot 

RT balladit 

 Kalevala 

 lyyriset runot 

 

kantovälineet 
ST laukut 

 reput 

RT kuljetus 

 

kanttorit 
LT kirkkomuusikot 

 kirkon työntekijät 

 johtaminen 

muusikot 

 

kapellimestarit 
RT esittäjät 

 muusikot 

 

kapinaliikkeet 
 Kapinaliikkeet indeksoidaan 

yhdistämällä, esim. 

kapinaliikkeet : Suomi : 

1932 ja/tai käyttämällä 

kapinaliikkeiden nimiä 

asiasanoina, esim. 

Mäntsälän kapina 

LT poliittiset liikkeet 

ST Mäntsälän kapina 

 Viaporin kapina 

RT kapinat 

 vallankumoukset 

 vallankumousliikkeet 

 

kapinat 
 Kapinoiden nimiä voi 

käyttää asiasanoina, esim. 

Mäntsälän kapina 

 KT   kansannousut 

RT kapinaliikkeet 

 

kapiot 

RT myötäjäiset 

 

kappelit 
RT kirkkorakennukset 

 

karanteeni 

 

karikatyyrit 

 KÄ   pilakuvat 

 

karhukultti 
RT metsästys 

 

karhut 
LT petoeläimet 

 

Karibianmeren alue 

 

karja 
RT maatalous 

 

karjakot 
 

karjalaiset 
LT etniset ryhmät 

 heimot 

suomalaiset 

RT karjalaisuus 

 

karjala-aunuksen kieli 

 KÄ   karjalan kieli 

 



karjalaisuus 
RT karjalaiset 

 

karjalan kieli 
 KT   aunuksen kieli 

       karjala-aunuksen kieli 

 

Karjala 

RT Karjalan tasavalta 

 Neuvosto-Karjala 

 

Karjalan tasavalta 

Neuvosto-Karjalan 

virallinen nimi muuttui 

14.11.1991 Karjalan 

tasavallaksi 

LT Venäjä 

RT Itä-Karjala 

Karjala 

 

Karjalan työkansan kommuuni 

 Kesällä 1920 Itä-Karjalaan 

perustettu hallintoalue, josta 

muodostettiin Karjalan 

neuvostotasavalta 1923 

 

LT Neuvostoliitto 

RT Neuvosto-Karjala 

 

karjanhoito 
LT kotieläinhoito 

 maatalous 

ST laiduntaminen 

 rehunkäsittely 

 ruokinta 

RT eläinlääkintä 

 kotieläimet 

 navetat 

 poronhoito 

 tallit 

 

karjanjalostus 

 KÄ   kotieläinjalostus 

 

karjankutsut 
LT kansanperinne 

RT eläimet : nimet 

 

karjanlanta 

 KÄ   lannoitteet 

 

karjantarkkailu 

 

karjatalous 
 KT   nautakarjatalous 

LT kotieläintalous 

RT  maitotalous 

 

karkaaminen 

RT pako 

 

karkaisu 

 

karkauspäivä 
LT ajanlasku 

vuotuisjuhlat 

 

karkotus 
LT rangaistukset 

RT vankeus 

 

karnevaalit 
LT vuotuisjuhlat 

RT huvit 

 laskiainen 

 paastonaika 

 

karpalo 
LT luonnonmarjat 

 marjat 

 

karsikot 

 

kartanot 
RT rakennusperinne 

ST Anjalan kartano 

 Jokioisten kartano 

Laukon kartano 

 Lauritsalan kartano 

 Urajärven kartano 

RT maatilat 

 pappilat 

 

kartanpiirustus 
 

kartat 
 YSA:oon sisältymättömät eri 

teemakartat indeksoidaan 

yhdistämällä, esim. 

kasvillisuus : kartat, 

maaperä : kartat 

 KT   teemakartat 

ST maailmankartat 

merikartat 

 opaskartat 

 pallokartat 

 tähtikartat 

 

kartellit 
RT yhtymät 

 Yritykset 

 

kartoitus 

ST  ilmakuvakartoitus 

 

kartoittajat 

 

kartonkiteollisuus 
LT massa- ja paperiteollisuus 

 

karttapallot 

 KÄ pallokartat 

 

karusellit 
RT huvipuistot 

 

karvapeite 

 KT karvat 

 turkki: eläimet 

 

karvarit 

 

karviainen 
LT marjat 

 

kasakat 

 

kasarmit 

RT sotilasalueet 

 varuskunnat 

 varuskunta-alueet 

 

kaskiviljely 
LT maanviljely 

RT erätalous 

 kulotus 

 

kaskut 
 KT   anekdootit 

LT kertomusperinne 

ST henkilökaskut 

RT huumori 

 humoreskit 

 pilailu 

 pilasadut 

 tarinat 

 vitsit 

 

kasarmit 
RT sotilasalueet 

 varuskunnat 

 varuskunta-alueet 

 

kassakoneet 
LT konttorikoneet 

 

kassakaapit 

 

kaste 
LT kirkolliset toimitukset 

 sakramentit 

RT kummit 

nimenanto 

 ristiäiset 

 

kastekirjat 

 KÄ   kirkonkirjat 

 

kastelierot 

 KÄ   kastemadot 



 

kastemato 
 KT   kastelierot 

 

kastikkeet 
LT ruoat 

 

kasvaimet 
LT taudit 

ST syöpätaudit 

 

kasvattilapset 
LT lapset 

RT ottolapset 

 

kasvatus 
ST kansalaiskasvatus 

 kotikasvatus 

 koulukasvatus 

 kristillinen kasvatus 

 kuluttajakasvatus 

 laitoskasvatus 

 liikennekasvatus 

 raittiuskasvatus 

 seksuaalikasvatus 

 tanssikasvatus 

 uskontokasvatus 

RT koulut 

 lastenhoito 

 opetus 

 

kasvatuskodit 

 KÄ   sijaiskodit 

 

kasvatuslaitokset 

 Koulukodeista vuoteen 1946 

käytetty nimitys 

RT laitoskasvatus 

 

kasvatusoppi 

 KÄ   pedagogiikka 

 

kasvatusvanhemmat 

 KÄ   sijaisvanhemmat 

 

kasveilla värjääminen 

 KÄ   kasvivärjäys 

 

kasvihuoneet 

 

kasvikset 

 KÄ   vihannekset 

 

kasvillisuus 
ST rantakasvillisuus 

RT kasvit 

 

kasvimaat 
RT puutarhat 

 

kasvinviljely 
LT maatalous 

ST hedelmänviljely 

 marjanviljely 

 viljanviljely 

 vihannesviljely 

RT maanviljely 

puutarhaviljely 

 viljely 

 

kasvisruoat 
LT  ruoat 

RT sieniruoat 

 vegetarismi 

 

kasvissyönti 

 KÄ   vegetarismi 

 

kasvisvalmisteet 

 KÄ   sienivalmisteet 

 

kasvit 
 Kaikkia kasvien nimiä voi 

käyttää asiasanoina. 

Kasvien nimiä käytetään 

laji- ja lajiketasolla 

yksikössä, muuten 

monikossa, esim. 

maitohorsma (laji), horsmat 

(suku). Ks. YSA:n 

kasviluettelot 

ST hamppu 

huonekasvit 

 hyötykasvit 

 koristekasvit 

 luonnonkasvit 

 lääkekasvit 

 niittykasvit 

 pellava 

 peltokasvit 

 puutarhakasvit 

 rauhoitetut kasvit 

 rehukasvit 

 rikkakasvit 

 ruukkukasvit 

 viljelykasvit 

 väriainekasvit 

RT kasvillisuus 

 

kasvitaudit 
 Kaikkia kasvitautien nimiä 

voi käyttää asiasanoina. Ks. 

eri tautilajit termin taudit 

yhteydestä 

LT taudit 

 

kasvitiede 

 

kasvitieteelliset puutarhat 

LT puutarhat 

 

kasvituotteet 

LT elintarvikkeet 

maataloustuotteet 

 

kasvivärjäys 
 KT   kasveilla värjääminen 

LT värjäys 

RT väriainekasvit 

 

kataja 
LT puulajit 

 

kateketiikka 

 KÄ   uskontokasvatus 

 

katekismukset 
 

kateus 
LT tunteet 

 

katiskat 
LT kalastusvälineet 

 

katoaminen 
RT häviäminen 

 

katokset 
LT suojat 

 

katolilaisuus 

 KÄ   katolisuus 

 

katolinen kirkko 

 KÄ   roomalaiskatolinen 

kirkko 

 

katolisuus 
 KT   katolilaisuus 

RT ortodoksisuus 

 

katot 

ST  harjakatot 

mansardikatot 

paanukatot 

tasakatot 

LT rakennusperinne 

runkorakenteet 

 

katovuodet 
 KT   nälkävuodet 

RT pula-ajat 

 

katsastus 
RT tarkastus 

 

katsastusmiehet 

 

katsojat 

 KÄ   yleisö 



 

kattamus 

 KÄ   karjalan kieli 

 

kattaus 
 KT   kattamus 

       pöydänkattaus 

RT lautasliinat 

 

katteet 
ST paanut 

RT päreet 

 päällysteet 

 

kattomaalaukset 
LT maalaukset 

RT seinämaalaukset 

 

katumusiikki 
LT musiikki 

RT katusoittajat 

 

katusoittajat 

RT esittäjät 

 katumusiikki 

 muusikot 

 

katuvalaistus 
LT valaistus 

 

kaukoliikenne 
LT  liikenne 

RT paikallisliikenne 

 

kaukoputket 

RT kiikarit 

 

kauneudenhoito 
 KT   kosmetiikka 

RT hygienia 

ihonhoito 

kosmeettiset tuotteet 

 meikkaus 

 terveydenhoito 

 ulkonäkö 

 

kauneuskilpailut 

ST missit 

 Kauneuskuningattaret 

 

kauneuskuningattaret 

LT kauneuskilpailut 

RT missit 

 

kaunokirjallisuus 
 Kaunokirjallisuuden genret 

indeksoidaan 

pääsääntöisesti esim. 

jännityskirjallisuus : 

romaanit, tieteiskirjallisuus 

: novellit. Ks. tarkkoja 

genrejä YSA:n termien 

kertomukset, näytelmät, 

romaanit ja runot 

yhteydestä 

LT kirjallisuus 

ST eläinkertomukset 

 lyriikka 

 murrekirjallisuus 

 rakkauskertomukset 

työläiskirjallisuus 

 uskonnollinen kirjallisuus 

 viihdekirjallisuus 

RT lastenkirjallisuus 

nuortenkirjallisuus 

 sanataide 

 

kaupan esteet 
RT tullit 

 ulkomaankauppa 

 vientirajoitukset 

 

kaupan järjestöt 
LT järjestöt 

RT kauppakamarit 

 keskusliikkeet 

 yrittäjäjärjestöt 

 

kaupanvahvistajat 

 KT      julkiset  

kaupanvahvistaja 

RT kiinteistönkauppa 

 

kauppa 
LT elinkeinot 

ST huutokauppa 

 kiinteistönkauppa 

 kulkukauppa 

 luottokauppa 

 maakauppa 

 mainonta 

 maksuvälineet 

 markkinat 

 osamaksukauppa 

 puukauppa 

 päivittäistavarakauppa 

 raha 

 rajakauppa 

 salakauppa 

 taidekauppa 

 tervakauppa 

 torikauppa 

 tukkukauppa 

 ulkomaankauppa 

 vaihtokauppa 

 vähittäiskauppa 

RT kuljetus 

 

kauppa-ala 
 

kauppa-alukset 

 KÄ   kauppalaivat 

 

kauppa-autot 

 KÄ   myymäläautot 

 

kauppaedustajat 

 KÄ   myyntiedustajat 

 

kauppahallit 
LT liikerakennukset 

 

kauppahuoneet 
LT  yritykset 

 

kauppakamarit 
RT kaupan järjestöt 

 

kauppakeskukset 

LT keskukset 

RT myymälät 

 ostoskeskukset 

 

kauppakillat 

 KÄ kauppaseurat 

 

kauppakirjat 
LT asiakirjat 

 

kauppakirjeenvaihto 

 KÄ   liikekirjeenvaihto 

 

kauppakorkeakoulut 

 

kauppakuolemat 
RT kyläkaupat 

 

kauppalaivat 
 KT   kauppa-alukset 

LT laivat 

RT kauppamerenkulku 

 

kauppalat 

LT kuntamuodot 

 

kauppamerenkulku 
LT merenkulku 

RT kauppalaivat 

 

kauppaneuvokset 
LT arvonimet 

 

kauppaoikeus 
ST merioikeus 

 

kauppaopistot 
LT kauppaoppilaitokset 

 

kauppaoppilaitokset 
LT ammatilliset oppilaitokset 



ST kauppaopistot 

 

kauppapuutarhat 
LT puutarhat 

 

kauppasaarto 

 

kauppaseurat 

 KT kauppakillat 

 

kauppasopimukset 

 

kauppasuhteet 
RT ulkomaankauppa 

 

kauppatavat 
 KT   liiketavat 

LT tavat 

 

kauppatiet 
 KT   idäntiet 

RT tiet 

 

kauppiaat 
LT  yrittäjät 

ST vähittäiskauppiaat 

 

kaupunginhallitukset 

RT kunnanhallitukset 

 

kaupunginjohtajat 
LT johtajat 

ST apulaiskaupunginjohtajat 

RT kunnanjohtajat 

 pormestarit 

 

kaupunginosat 

 

kaupungintalot 
LT hallintorakennukset 

RT raatihuoneet 

 

kaupunginvaltuustot 

RT kunnanvaltuustot 

 

kaupunginvaltuutetut 
LT luottamushenkilöt 

 

kaupungit 
LT kuntamuodot 

ST satamakaupungit 

 ystävyyskaupungit 

 

kaupunkikuva 
RT kaupunkirakentaminen 

 kaupunkiympäristö 

rakennettu ympäristö 

 

kaupunkineuvokset 
LT arvonimet 

 

kaupunkihistoria 
LT historia 

 

kaupunkikuva 
RT kaupunkirakentaminen 

 kaupunkiympäristö 

 rakennettu ympäristö 

 

kaupunkirakentaminen 
LT rakentaminen 

RT kaupunkikuva 

 

kaupunkiympäristö 
RT kaupunkikuva 

 rakennettu ympäristö 

 

kaura 

LT viljakasvit 

 

kausijulkaisut 
ST aikakauslehdet 

 sanomalehdet 

 

kausityö 
LT työ 

 

Kaustisen 

kansanmusiikkijuhlat 

LT musiikkijuhlat 

 

kautsu 

 KÄ   kumi 

 

kavallus 
 

kedot 

LT niityt 

RT pellot 

 

kehdot 
LT huonekalut 

 

kehittyminen 

 KÄ   kehitys 

 

kehitys 
 KT   kehittyminen 

RT muutos 

 

kehitysalueet 

 

kehitysvammaiset 

 

kehruu 
 KT   kehrääminen 

 

kehruukoneet 
LT tekstiilikoneet 

ST rukit 

 

kehrääjät 

LT käsityöläiset 

 

kehrääminen 

 KÄ   kehruu 

 

kehräämöt 

 

kehtolaulut 
LT kansanlaulut 

laulut 

RT lastenlaulut 

 

kehykset 

RT kehystys 

 

kehystys 

RT kehykset 

 

keihäänheitto 

LT heittolajit 

 

keihäänheittäjät 
LT urheilijat 

 

keilahallit 

LT urheiluhallit 

 

keinosiemennys 
 KT   inseminaatio 

 

keinottelu 

 

keinut 
LT huonekalut 

 pihakalusteet 

 

keinutuolit 
LT huonekalut 

 istuimet 

 

keisarinnat 

LT  hallitsijat 

 

keisarit 
 KT   tsaarit 

LT hallitsijat 

 

keitot 
LT ruoat 

 

keittiöapulaiset 

 

keittiökalusteet 

LT kalusteet 

 

keittiöt 
LT huoneet 

ST suurkeittiöt 



RT ruokailutilat 

 

keittokirjat 

 KÄ   ruokaohjeet 

 

keittotaito 

 KÄ   ruoanvalmistus 

 

keittäjät 

 

kekri 
LT vuotuisjuhlat 

RT pyhäinpäivä 

 

keksijät 

 

keksinnöt 
RT innovaatiot 

 

kelirikko 

 

kelkat 
LT maakulkuneuvot 

ST moottorikelkat 

 potkukelkat 

RT reet 

 

kelkkailu 
LT talviurheilu 

ST potkukelkkailu 

 

kellarit 
RT ullakot 

 varastotilat 

 

kello- ja kultasepänliikkeet 
 KT   kelloliikkeet 

       kulta- ja kelloliikkeet 

       kultasepänliikkeet 

LT myymälät 

 yritykset 

 

kelloliikkeet 

 KÄ   kello- ja 

kultasepänliikkeet 

 

kellot 
 KT   ajanottolaitteet 

       kronometrit 

ST aurinkokellot 

 kaappikellot 

RT ajanmittaus 

 

kellosepät 

 

kellot 
 KT  ajanottolaitteet 

       kronometrit 

ST aurinkokellot 

 kaappikellot 

 kirkonkellot0 

RT ajanmittaus 

 

kellotapulit 
RT kirkkorakennukset 

 

kelloteollisuus 

 

kelopuut 

RT puut 

 

kelpoisuus 
RT ammattitaito 

 pätevyys 

 

keltit 

 

kemia 

 

kemiallinen metsäteollisuus 

 KÄ   massa- ja 

paperiteollisuus 

 

kemiallinen torjunta 

 

kemianteollisuus 
 KT   teknokemian teollisuus 

ST kumiteollisuus 

 lannoiteteollisuus 

 liimateollisuus 

 maaliteollisuus 

 petrokemian teollisuus 

 räjähdysaineteollisuus 

 väriaineteollisuus 

 

kemikaalionnettomuudet 

LT onnettomuudet 

 

kemikaalit 
RT ympäristömyrkyt 

 

kengitys 

 

kengityssepät 

 

kengät 

 KÄ   jalkineet 

 

kenkkärit 
LT häät 

 

kenkäkaupat 
LT myymälät 

 

kenkäteollisuus 

 KÄ   jalkineteollisuus 

 

kenraalikuvernöörit 

 

kenraalit 

LT upseerit 

 

kenttälinnoitukset 

ST Mannerheim-linja 

 

kenttälääkintä 
 

kenttäposti 
LT posti 

 

kenttäsairaalat 

LT sairaalat 

RT sotasairaalat 

 sotilassairaalat 

 

kenttätutkimus 
LT tutkimus 

RT kenttätyö 

 

kenttätyö 
RT kenttätutkimus 

 

keraaminen teollisuus 
 KT  keramiikkateollisuus 

       saviteollisuus 

ST tiiliteollisuus 

RT rakennusaineteollisuus 

 

keraamiset laatat 
 KT   kaakelit 

       klinkkerilaatat 

LT keramiikka 

 laatat 

 

keraamiset tuotteet 

 KÄ   keramiikka 

 

keramiikka 
 KT   keraamiset tuotteet 

       savituotteet 

ST keraamiset laatat 

 posliini 

 saviastiat 

 tiilet 

 

keramiikkateollisuus 

 KÄ   keraaminen teollisuus 

 

kerettiläisyys 

 KÄ   harhaoppisuus 

 

kerhot 
ST opintokerhot 

 päiväkerhot 

 kirjakerhot 

RT järjestöt 

 klubit 

 

kerhotoiminta 
RT järjestötoiminta 



 

kerjäläiset 
RT köyhyys 

 sosiaaliset ongelmat 

 

kerma 
LT maitovalmisteet 

 

kerosiini 

 KÄ   petroli 

 

kerronta 
 KT   kertominen 

RT kertomusperinne 

 kokemuskerronta 

 perinteen välittyminen 

 

kerrostalot 
LT rakennukset 

 

kertojat 
LT perinteentaitajat 

RT kertomusperinne 

 

kertominen 

 KÄ   kerronta 

 

kertomukset 
 Sanasto sisältää joitain 

kertomusten lajityyppinimiä. 

Indeksoi muut yhdistämällä 

esim. murrekirjallisuus : 

kertomukset. Ks. genret 

termin kaunokirjallisuus 

yhteydestä 

ST eläinkertomukset 

 eräkertomukset 

 fiktit 

 jatkokertomukset 

 kansankertomukset 

 matkakertomukset 

 raamatunkertomukset 

 rakkauskertomukset 

RT tarinat 

 

kertomusperinne 
LT kansanperinne 

ST huhut 

 juorut 

 jutut 

 kansankertomukset 

 kansansadut 

 kansantarinat 

 kaskut 

 kronikaatit 

 memoraatit 

 myytit 

 vitsit 

RT kerronta 

 kertojat 

 

kertopuu 

 KÄ   puurakenteet 

 

keruu 
RT kerääjät 

 

keräilijät 
RT kerääjät 

 

keräily 

RT bibliofilia 

 keräys 

 marjanpoiminta 

 poiminta 

 postimerkkeily 

 pyyntielinkeinot 

 sienestys 

 

keräilytuotteet 
LT elintarvikkeet 

 jäkälät 

 luonnonkasvit 

 luonnonmarjat 

 mahla 

 marjat 

 metsäntuotteet 

 sienet 

 

keräys 

ST rahankeräys 

RT keräily 

 

kerääjät 
RT keruu 

keräilijät 

tutkijat 

 

kesannointi 
 

keskeyttäminen 
RT lakkauttaminen 

 

keskikoulu 
LT koulut 

 oppikoulu 

 

keskoset 

RT vastasyntyneet 

vauvat 

 

keskukset 

ST kauppakeskukset 

 ostoskeskukset 

 

keskusjärjestöt 

ST  ammatilliset keskusjärjestöt 

kuntien keskusjärjestöt 

 

keskuskeittiöt 

 KÄ suurkeittiöt 

 

keskusliikkeet 
LT  yritykset 

RT kaupan järjestöt 

 

keskuslämmitys 
LT lämmitysjärjestelmät 

 

keskustapuolueet 

 

keskustelu 
 

kestikievarit 
LT majoitusliikkeet 

RT kyytilaitos 

 majatalot 

 

kesytys 

 

kesä 
LT työvuosi 

vuodenajat 

RT kevät 

 syksy 

 talvi 

 

kesäasunnot 

 KÄ   loma-asunnot 

 

kesäkodit 

 KÄ   lomakodit 

 

kesämökit 
RT asuinrakennukset 

 hotellit 

 huvilat 

 loma-asunnot 

 

kesänvietto 

 

kesäsiirtolat 
 

kesäteatterit 
LT teatterit 

 

kesätyö 
LT työ 

 

kesäyliopistot 

LT korkeakouluopetus 

 

kettu 
LT turkiseläimet 

 

keuhkosairaudet 

LT hengityselinten taudit 

 

kevyen liikenteen väylät 

 KT kevyenliikenteenväylät 



ST kävelytiet 

 

kevyenliikenteenväylät 

 KÄ kevyen liikenteen 

väylät 

 

kevät 
LT työvuosi 

vuodenajat 

RT kesä 

syksy 

 talvi 

 

kidnappaukset 

 KÄ   ihmisryöstöt 

 

kidutus 
RT pahoinpitely 

 

kiekonheitto 
LT  heittolajit 

 

kiekot 

LT liikuntavälineet 

 

kielellinen vuorovaikutus 

LT vuorovaikutus 

 

kielelliset vähemmistöt 
ST suomenruotsalaiset 

RT kielikysymys 

 kielipolitiikka 

 

kielenkäyttö 
RT kiroilu 

 

kielenkääntäjät 

 KÄ   kääntäjät 

 

kielenkääntäminen 

 KÄ   kääntäminen 

 

kielennäytteet 

 

kielet 
 Kaikkia kielten nimiä voi 

käyttää asiasanoina. 

Kielistä käytetään 

genetiivimuotoa, esim. 

englannin kieli (ei englanti). 

Sanastoon kuuluvat kielet 

löytyvät kielikuntien 

yhteydestä 

 KT   vieraat kielet 

 

kielisoittimet 

 KÄ   näppäilysoittimet 

 

kielialueet 
 

kielikysymys 
RT kielelliset vähemmistöt 

 kielipolitiikka 

 

kielilläpuhuminen 
LT armolahjat 

RT uskonnolliset kokemukset 

 

kielipolitiikka 
RT kielelliset vähemmistöt 

 kielikysymys 

 

kielisoittimet 

 KÄ   jousisoittimet 

 

kielisukulaisuus 
 KT   sukukielet 

 

kielitaito 

 

kiellot 

 

kieltolait 
LT lait 

 

kierrätyskeskukset 

RT kirpputorit 

 

kiertoilmauunit 
LT uunit 

 

kiertokoulu 
LT   koulut 

RT kansanopetus 

 

kiertotähdet 

 KÄ   planeetat 

 

kiertueet 
RT matkat 

 

kihlakunnanoikeudet 
 Käräjäoikeuksista v:een 

1994 käytetty nimitys 

 

kihlaus 
RT avioliitto 

 häät 

 kosinta 

 morsiuslahjat 

 puhemies 

 

kihti 

 

kiikarit 

RT kaukoputket 

 

kiillotus 
 

kiiltokuvat 

LT kuvat 

leikkikalut 

 

kiinalaiset 

 

kiinan kieli 
 

kiinnitys 
 KT   kiinnitystekniikka 

RT liittäminen 

ST vaijerit 

 

kiinnitysluottolaitokset 

 KT hypoteekkipankit 

 

kiinnitystekniikka 

 KÄ   kiinnitys 

 tai   liittäminen 

 

kiinteistökauppa 

 KÄ   kiinteistönkauppa 

 

kiinteistönhoito 
RT puhtaanapito 

 

kiinteistönkauppa 
 KT   kiinteistökauppa 

LT kauppa 

 

kiinteistönvälitys 

LT välitys 

 

kiinteistöt 
ST tontit 

 

kiinteät muinaisjäännökset 

 KÄ   muinaisjäännökset 

 

kiintotähdet 

 KÄ   tähdet 

 

kiitokset 
RT toivotukset 

 

killat 

 KÄ   

ammattikuntaperinne 

 

kilohaili 

 

kilpa-ajot 

LT urheilukilpailut 

 

kilpailu 
ST hintakilpailu 

vilpillinen kilpailu 

RT markkinat 

 taloudellinen yhteistoiminta 

 talous  

 



kilpailut 
ST arkkitehtuurikilpailut 

kirjoituskilpailut  

musiikkikilpailut 

 urheilukilpailut 

 

kilpapyöräily 

LT pyöräily 

 

kilpaurheilu 
LT kuntoliikunta 

urheilu 

 

kilvet 

 

kimalaiset 

 

kinkerit 
 KT   lukukinkerit 

LT kirkon kasvatustoiminta 

 

kioskit 
RT myymälät 

 

kipsi 
 

kipu 
 KT   särky 

RT iskias 

 päänsärky 

 

kipulääkkeet 

 KT särkylääkkeet 

 

LT lääkkeet 

 

kirjailijat 
LT taiteilijat 

ST kansalliskirjailijat 

näytelmäkirjailijat 

runoilijat 

 

kirjailu 

 KÄ   kirjonta 

 

kirjaimet 

RT kirjasinlajit 

 

kirjainlajit 

 KÄ   kirjasinlajit 

 

kirjakaupat 
LT myymälät 

 yritykset 

ST antikvariaatit 

 kirjakerhot 

 

kirjakerhot 

LT kerhot 

 kirjakaupat 

 

kirjakieli 
RT murteet 

 

kirjallisuus 
 Indeksoi eri maiden 

kirjallisuus esim. 

kirjallisuus : Ruotsi ja eri 

kielialueiden kirjallisuus 

esim. ruotsinkielinen 

kirjallisuus. Ks. genret 

termin kaunokirjallisuus 

yhteydestä 

ST kansalliskirjallisuus 

 kaunokirjallisuus 

 lastenkirjallisuus 

 murrekirjallisuus 

 nuortenkirjallisuus 

RT sanataide 

 

kirjallisuuspiirit 
 KT   kirjoittajapiirit 

 

kirjanpainajat 
 

kirjanpito 

 KT   liikekirjanpito 

        tilinpito 

RT tilintarkastus 

 

kirjanpitäjät 

 

kirjansidonta 

 

kirjansitojat 

 

kirjansitomot 

 KÄ sitomot 

 

kirjapainoala 
RT graafinen teollisuus 

 

kirjapainot 
RT latomot 

 sitomot 

 

kirjapainotekniikka 

 

kirjapainoteollisuus 

 KÄ   graafinen teollisuus 

 

kirjapainotyöntekijät 

 

kirjasinlajit 
 Samaa tyyliä ja kokoa 

olevien kirjainten ryhmä, 

jolle on ominaista tietty 

vahvuus, asento, etäisyys tai 

koko, esim. kursiivi 

 KT   fontit 

       kirjainlajit 

RT kirjaimet 

 

kirjastolautakunnat 
LT kunnalliset lautakunnat 

 

kirjastonhoitajat 

 

kirjastonkäyttö 

 

kirjastot 
ST kansalliskirjastot 

lukusalit 

musiikkikirjastot 

 yksityiskirjastot 

 yliopistokirjastot 

RT arkistot 

 museot 

 

kirjat 

 

kirjeenvaihtajat 
 

kirjeenvaihto 
ST liikekirjeenvaihto 

RT kirjeet 

 

kirjeet 
ST rakkauskirjeet 

RT kirjeenvaihto 

 

kirjeopistot 

 

kirjoittajapiirit 

 KÄ   kirjallisuuspiirit 

 

kirjoittaminen 
 KT   kirjoitus 

ST luova kirjoittaminen 

RT ainekirjoitus 

 konekirjoitus 

 käsiala 

 lukeminen 

 pikakirjoitus 

 tekstaus 

 

kirjoitus 

 KÄ   kirjoittaminen 

 

kirjoituskilpailut 
LT kilpailut 

 

kirjoituskoneet 
LT konttorikoneet 

 

kirjoitustaito 
RT kirjoittaminen 

 lukutaito 

 



kirjolohi 
LT lohikalat 

 

kirjonta 
 KT   brodeeraus 

       kirjailu 

       koruompelu 

LT käsityöt 

 

kirkko 
RT seurakunta 

 

kirkkoherrat 
RT papit 

 

kirkkokuorot 
RT kirkkomusiikki 

 kirkkomuusikot 

 

kirkkokuri 
 KT   kirkonkirous 

      kirkosta erottaminen 

       pannaanjulistaminen 

LT  kuri 

kirkkokäsikirjat 

 

kirkkolait 
LT lait 

 

kirkkomaalaukset 
LT  maalaukset 

RT kirkkotaide 

 

kirkkomusiikki 
LT hengellinen musiikki 

ST gregoriaaninen laulu 

 koraalit 

 ortodoksinen  

      kirkkomusiikki 

vesperit 

vigiliat 

virret 

RT kantaatit 

liturgia 

 kirkkokuorot 

 kirkkomuusikot 

 liturginen musiikki 

 motetit 

 

kirkkomuusikot 
LT muusikot 

ST kanttorit 

RT kirkkokuorot 

 kirkkomusiikki 

 

kirkkoneuvostot 

LT seurakuntahallinto 

 

kirkkorakennukset 

 KT   kirkot : rakennukset 

       pyhäköt 

LT julkiset rakennukset 

ST  kivikirkot 

 Turun tuomiokirkko 

RT kappelit 

 kellotapulit 

 kirkkotaide 

 moskeijat 

 rukoushuoneet 

 seurakuntatalot 

 

kirkkoslaavi 
 KT   muinaiskirkkoslaavi 

LT slaavilaiset kielet 

 

kirkkotaide 
RT alttarit 

 alttaritaulut 

 ikonostaasit 

 kirkkomaalaukset 

 kirkkotekstiilit 

 kirkolliset esineet 

 saarnatuolit 

 sarkofagit 

 

kirkkotekstiilit 
 KT   messukasukat 

RT kirkkotaide 

 

kirkkovaltuustot 

LT seurakuntahallinto 

 

kirkkoveneet 
 

kirkkovuosi 
RT kirkolliset juhlat 

 paastonaika 

 pyhäpäivät 

 vuotuisjuhlat 

 

kirkollinen kansanperinne 
RT kansanhurskaus 

 kansanperinne 

 

kirkolliset esineet 
 KT   sakraaliesineet 

LT esineet 

RT kirkkotaide 

 

kirkolliset juhlat 
 KT   kirkolliset vuotuisjuhlat 

LT juhlat 

 uskonnolliset juhlat 

RT kirkkovuosi 

 pyhäpäivät 

 vuotuisjuhlat 

 

kirkolliset toimitukset 
ST ehtoollinen 

 kaste 

 konfirmaatio 

 rippi 

 

kirkolliset vaalit 
 KT   seurakuntavaalit 

LT vaalit 

 

kirkolliset vuotuisjuhlat 

KÄ   kirkolliset juhlat   

tai   vuotuisjuhlat 

 

kirkollisvero 
LT verotus 

 

kirkon henkilökunta 

 KÄ   kirkon työntekijät 

 

kirkon kasvatustoiminta 
ST kinkerit 

 kirkon nuorisotyö 

 pyhäkoulu 

 päiväkerhot 

 rippikoulu 

RT kristillinen kasvatus 

 seurakuntatyö 

 uskontokasvatus 

 

kirkon nuorisotyö 
LT  kirkon kasvatustoiminta 

 nuorisotyö 

 

kirkon työntekijät 
 KT   kirkon henkilökunta 

      kirkon viranhaltijat 

ST arkkipiispat 

 diakonissat 

 diakonit 

 kanttorit 

 lehtorit 

 lukkarit 

 lähetystyöntekijät 

 papisto 

 piispat 

 suntiot 

 

kirkonkellot 
LT kellot 

 

kirkonkirjat 
 Käytetään vain 

historiallisessa yhteydessä, 

muissa tapauksissa käytä 

väestökirjat 

 KT   kastekirjat 

       rippikirjat 

RT väestökirjat 

 

kirkonkirous 

 KÄ   kirkkokuri 

 



kirkonkylät 
RT kylät 

 

kirkon maanomistajat 

 

kirkon viranhaltijat 

KÄ   kirkon työntekijät 

 

kirkosta eroaminen 
LT eroaminen 

RT uskonnollisuus 

 

kirkosta erottaminen 

 KÄ   kirkkokuri 

 

kiroilu 
RT  kielenkäyttö 

 

kiroukset 
RT loitsut 

 rukoukset 

 sanamagia 

 toivotukset 

 

kirpputorit 
RT kierrätyskeskukset 

myyjäiset 

 

kirurginen hoito 

 KÄ   leikkaushoito 

 

kirveet 

 

kirvesmiehet 

 

kiskoautot 

LT junat 

 

kissa 
LT lemikkieläimet 

 

kisällilaulut 
LT laulut 

 poliittiset laulut 

RT työväenlaulut 

 

kisällit 
RT käsityöläiset 

 

kitara 
LT näppäilysoittimet 

ST bassokitara 

 

kitaristit 
LT muusikot 

 

kiukaat 
LT lämmityslaitteet 

 

kiusaaminen 

ST    koulukiusaaminen 

RT  simputus 

 

kiusoitteluperinne 
RT huumori 

 liikanimet 

 köllit 

 pilailu 

 pilkkalaulut 

 

kivenjalostus 
 KT   kiviteollisuus 

LT kaivannaisteollisuus 

 

kivenlouhinta 
LT louhinta 

 

kiveys 

LT rakennustyöt 

RT kivityöt 

 

kivi 
RT kiviaines 

 luonnonkivi 

 

kiviaines 
RT kivi 

 

kivihiili 
RT koksi 

 

kivikautiset kulttuurit 

Kaikkia kulttuurien nimiä 

voi käyttää asiasanoina, 

esim. nauhakeraaminen 

kulttuuri 

LT kulttuurit 

 

kivikirkot 
LT kirkkorakennukset 

 

kivilajit 
 Kivilajien nimiä voi käyttää 

asiasanoina, esim. diabaasi, 

dioriitti 

RT kallioperä 

 maalajit 

 

kiviteollisuus 

 KÄ   kivenjalostus 

 

kivituotteet 

 

kivityöt 

LT käsityöperinne 

 käsityöt 

RT kiveys 

 

klarinetti 
LT puhallinsoittimet 

 puupuhaltimet 

 

klassinen musiikki 

 KÄ   taidemusiikki 

 

klinkkerilaatat 

 KÄ   keraamiset laatat 

 

klubit 
RT  kerhot 

 

know-how 

 KÄ   osaaminen 

 

kodat 

LT  asumukset 

  rakennusperinne 

 

kodinhoitajat 
RT kodinhoitoapu 

 

kodinhoito 
ST pyykinpesu 

 siivous 

RT hygienia 

 kotitalous 

kotityö 

 

kodinhoitoapu 
 KT   kotiapu 

RT kodinhoitajat 

 

kodintekstiilit 
 Kodintekstiilien nimiä voi 

käyttää asiasanoina, esim. 

pöytäliinat, käspaikat 

 KT   taloustekstiilit 

LT tekstiilit 

ST käspaikat 

 liinavaatteet 

 pöytäliinat 

 vuodevaatteet 

RT sisustustekstiilit 

 

kohokuvat 

KÄ reliefit 

 

kohtalo 
LT uskonnolliset käsitykset 

RT onni 

 

koira 
 Asiasanoina voi käyttää 

joko ryhmänimiä, esim. 

terrierit, tai yksittäistä 

rotunimeä, esim. 

kettuterrieri 

LT lemmikkieläimet 

ST englanninbulldoggi 

lintukoirat 



pystykorvat 

terrierit 

 vinttikoirat 

RT metsästyskoirat 

 

koirankopit 

RT eläinsuojat 

 

koivu 
LT puulajit 

 

kokeilu 

 

kokemuskerronta 
LT kertomusperinne 

 memoraatit 

RT kerronta 

 

kokit 
 

kokoelmat 
 Käytetään lisämääreenä 

ST kuvakokoelmat 

 taidekokoelmat 

 

kokoomateokset 
LT teokset 

 

koko 

 

kokot 
 KT   juhannuskokot 

LT kalendaariperinne 

RT juhannus 

 juhlatulet 

 pääsiäinen 

 

kokoukset 
 KT  konferenssit 

        kongressit 

        symposiumit 

ST luokkakokoukset 

puoluekokoukset 

RT neuvottelut 

seminaarit 

 

kokoustekniikka 

 

koksi 
RT kivihiili 

 

kolehtihaavit 

LT kirkolliset esineet 

 

kolera 
LT tartuntataudit 

 

kolhoosit 

RT maatilat 

 

kollaasit 

 

kolmikymmenvuotinen sota 
 KT   30-vuotinen sota 

LT sodat 

 

kolmiloikka 

LT hyppylajit 

 

kolmiomittaus 

 KT triangulaatio : geodesia 

LT mittaus 

 

koltat 

 KÄ   kolttasaamelaiset 

 

kolttasaamelaiset 
 KT   koltat 

LT saamelaiset 

 

komeetat 
 KT   pyrstötähdet 

RT tähdet 

 

komissiot 

 KÄ   toimikunnat 

 

komit 

 KT    syrjäänit 

 

kommandiittiyhtiöt 

 KÄ   henkilöyhtiöt 

 

kommunikaatio 

 KÄ   tiedonvälitys 

 tai   tiedotus 

 tai   viestintä 

 

kommunismi 
LT ideologiat 

RT kommunistit 

vasemmistoliikkeet 

 

kommunistipuolueet 

 KÄ   kommunistiset 

puolueet 

 

kommunistiset puolueet 
 KT   kommunistipuolueet 

LT  vasemmistopuolueet 

 

kommunistit 

RT kommunismi 

 

kommuunit 
LT yhteisöt 

RT yhteisöasuminen 

 

kompassit 

 

komppaniat 

LT joukko-osastot 

 

kondiittorit 
LT leipurit 

 

konditoriatuotteet 
ST kakut 

 leivokset 

RT leipomotuotteet 

 leivonnaiset 

 

konduktöörit 

 

koneellistaminen 

 KÄ   koneistaminen 

 

koneellistuminen 

 KÄ   koneistuminen 

 

koneenasentajat 

 

koneenrakennusteollisuus 

 KÄ   koneteollisuus 

 

koneet 
ST työkoneet 

RT koneistot 

 laitteet 

 

koneistaminen 
 KT   koneellistaminen 

RT koneistuminen 

 

koneistot 
RT koneet 

 vaihteet 

 

koneistuminen 
 KT   koneellistaminen 

RT koneistaminen 

 

konekirjoitus 
RT kirjoittaminen 

 

konekiväärit 
LT ampuma-aseet 

 

konemestarit 

 

konepajat 
 KT   verstaat 

LT pajat 

RT valimot 

 

konepajateollisuus 
RT metalliteollisuus 

ST koneteollisuus 

 kulkuneuvoteollisuus 

 metallituoteteollisuus 



 

koneportaat 

 KÄ liukuportaat 

 

konetekniikka 

 

koneteollisuus 
 KT   koneenrakennus-

teollisuus 

LT konepajateollisuus 

 metalliteollisuus 

 

Konevitsan luostari 

LT luostarit 

 

konferenssit 

 KÄ   kokoukset 

 

konfirmaatio 
LT kirkolliset toimitukset 

 

konfliktit 

 KT   kansainväliset konfliktit 

       kansainväliset 

selkkaukset 

RT riidat 

 rikokset 

 ristiriidat 

 sota 

 tappelut 

 työtaistelut 

 vainot 

 verikosto 

 

kongressit 

 KÄ   kokoukset 

 

konjakki 
LT alkoholijuomat 

 

konkurssi 
 KT   vararikko 

 

konsertit 
LT musiikkiesitykset 

RT esitykset 

 konserttiohjelmat 

 kulttuuritapahtumat 

 musiikkielämä 

 ohjelmistot 

 

konserttimusiikki 

 KÄ   taidemusiikki 

 

konserttiohjelmat 
RT konsertit 

 

konserttitoiminta 
RT orkesteritoiminta 

 

konservatoriot 

 KÄ    

musiikkioppilaitokset 

 

konsulentit 

RT    myyntiedustajat 

 

konsulit 

 

kontaktit 
 KT   yhteydet 

RT kulttuurikosketukset 

 vuorovaikutus 

 

kontrabasso 
LT jousisoittimet 

 

konttorikoneet 

ST kassakoneet 

 kirjoituskoneet 

 laskukoneet 

 

koomikot 
LT näyttelijät 

 

kopiokoneet 
 KT   monistuskoneet 

 

koraalikirjat 

 KÄ koraalivirsikirjat 

 

koraalit 
LT kirkkomusiikki 

RT virret 

 

koraalivirsikirjat 

 KT koraalikirjat 

LT nuottijulkaisut 

 virsikirjat 

 

Koraani 

LT islam 

 

korintekijät 

LT  käsityöläiset 

 

koriste-esineet 
LT esineet 

RT koristeet 

 

koristeet 
LT sisustus 

ST joulukoristeet 

 pääsiäiskoristeet 

RT askartelu 

 koriste-esineet 

 

koristekasvit 

 Koristekasvien nimiä voi 

käyttää asiasanoina, esim. 

joulutähti. Ks. YSA:n 

kasviluettelo 

LT kasvi 

ST  huonekasvit 

 ruukkukasvit 

 ruusut 

 kukat 

RT koristepensaat 

 

koristelu 
ST marmorointi 

RT somistus 

tatuointi 

 

koristemaalaus 

LT koristetaide 

ST sablonimaalaus 

 

koristepensaat 

LT pensaat 

RT koristekasvit 

 

koristetaide 

ST koristemaalaus 

 ornamentiikka 

 

koristeveisto 

LT veisto 

 

koristeveistäjät 

 

korit 

 

korityöt 
LT käsityöperinne 

käsityöt 

 

korjaaminen 

 KÄ   korjaus 

 

korjaamot 
 KT   korjauspajat 

 

korjaus 
 KT   korjaaminen 

RT huolto 

 kunnossapito 

 kunnostus 

 paikkaus 

 remontti 

 

korjausluku 
 KT   oikoluku 

 

korjauspajat 

 KÄ   korjaamot 

 

korjausrakentaminen 
 KT   rakennussaneeraus 

       rakennuskorjaus 



LT rakentaminen 

RT remontti 

 

korkeakouluopetus 

 KT yliopisto-opetus 

LT opetus 

ST kesäyliopistot 

 

korkeakouluopiskelu 
 KT   yliopisto-opiskelu 

LT opiskelu 

 

korkeushyppy 

LT hyppylajit 

 

korkki 

 

korkokuvat 

KÄ reliefit 

 

kornetti 
LT puhallinsoittimet 

 vaskipuhaltimet 

 

korppi 
 

korput 
RT leivonnaiset 

 

korroosio 
 

korruptio 
RT lahjonta 

 

korsetit 

LT alusvaatteet 

 

korteista ennustaminen 
LT ennustaminen 

 

kortit 
ST  nimikortit 

 onnittelukortit 

 pelikortit 

 postikortit 

 

korttipelit 
 KT   pasianssit 

LT pelit 

RT pelikortit 

 

korundi 

LT    mineraalit 

 

koruompelu 

 KÄ   kirjonta 

 

korut 
ST korvakorut 

sormukset  

RT helmet 

 

Korvakorut 

LT korut 

 

korvasienet 

LT sienet 

 

korvataudit 

LT    taudit 

 

korvaukset 
ST sotakorvaukset 

RT vahingonkorvaus 

 

korvikkeet 
 

kosinta 
RT avioliitto 

kihlaus 

 

koskelot 
LT  sorsat 

 

koskenlaskijat 
RT koskenlasku 

 tukkilaiset 

 

koskenlasku 
LT tukkilaiskisat 

RT koskenlaskijat 

 

koskenperkaus 
 KT   joenperkaus 

RT ruoppaus 

 vesistöjärjestelyt 

 

kosket 

LT vesistöt 

 virtavedet 

RT vesiputoukset 

 

koskivoima 

 KÄ   vesivoima 

 

kosmeettiset tuotteet 

 KT kosmetiikka 

ST hajuvedet 

RT hajusteet 

 kauneudenhoito 

 voiteet 

 

kosmetiikka 

 KÄ kauneudenhoito 

 KÄ kosmeettiset tuotteet   

 

koti 

 

kotiapu 

 KÄ   kodinhoitoapu 

 

kotiapulaiset 
RT palvelusväki 

 

kotieläimet 
 Kaikkia kotieläinlajien 

nimiä voi käyttää 

asiasanoina 

LT eläimet 

ST hevonen 

 lammas 

 nautakarja 

 poro 

 siipikarja 

 sika 

 vuohi 

RT karjanhoito 

lemmikkieläimet 

 lihakarja 

 lypsykarja 

 siitoseläimet 

 turkiseläimet 

 vetoeläimet 

 

kotieläinhoito 
ST hevosenhoito 

karjanhoito 

 lampaanhoito 

 mehiläishoito 

 poronhoito 

 sianhoito 

 siipikarjanhoito 

 turkistarhaus 

 vuohenhoito 

 

kotieläinjalostus 
KT  eläinten jalostus 

        karjanjalostus 

LT jalostus 

RT kantakirja 

 

 

kotieläinrakennukset 

 KÄ   eläinsuojat 

 

kotieläintalous 
ST hevostalous 

 karjatalous 

lammastalous 

 mehiläistalous 

 porotalous 

 siipikarjatalous 

 sikatalous 

 turkistalous 

 vuohitalous 

 

kotieläintuotteet 
LT maataloustuotteet 

ST hunaja 

 kananmunat 



 liha 

 lihavalmisteet 

 maito 

 maitovalmisteet 

 villa 

 vuohenmaito 

 

kotikasvatus 
LT kasvatus 

RT koulukasvatus 

 laitoskasvatus 

 

kotikoulutus 

 KÄ   kotiopetus 

 

kotikäynnit 

 

kotileipomot 

 KÄ   leipomot 

 

kotileivonta 

 KÄ   leipominen 

 

kotilot 

 

kotimuseot 
LT museot 

RT taiteilijakodit 

 

kotiopetus 
 KT   kotikoulutus 

LT opetus 

 

kotipaikkarekisteri 

 KÄ   väestökirjat 

 

kotipoltto 

 KÄ   viinanpoltto 

 

kotiseutu 
 

kotiseutujuhlat 

LT juhlat 

 

kotiseutuoppi 
LT oppiaineet 

 

kotiseutukuvaukset 

RT kotiseutututkimus 

 perimätieto 

 

kotiseutulaulut 

 Lauluja, jotka on sävelletty 

ja/tai sanoitettu kuvaamaan 

myönteisesti tiettyä 

rajallista aluetta tai 

paikkakuntaa. Yleensä termi 

liittyy harrastusluonteiseen 

musisointiin. 

 

LT laulut 

RT maakuntalaulut 

 

kotiseutututkimus 

RT kotiseutukuvaukset 

kotiseututyö 

 

kotiseututyö 

RT kotiseutututkimus 

 

kotiseutuyhdistykset 
LT järjestöt 

RT asukasyhdistykset 

 

kotisäilöntä 

 KÄ   säilöntä 

 

kotitalous 
LT oppiaineet 

RT kodinhoito 

 

kotitalousopettajat 

LT opettajat 

 

kotitalousoppilaitokset 
 Koti- ja laitostalousoppi-

laitoksista v:een 1987 

käytetty nimitys 

LT ammatilliset oppilaitokset 

ST talouskoulut 

 

kotitaloustyö 

 KÄ   kotityö 

 

kotitapaturmat 
LT tapaturmat 

 

kotitehtävät 
 KT   läksyt 

 

kotiteollisuus 
LT elinkeinot 

 teollisuus 

RT käsityöläiset 

käsityöteollisuus 

käsityöperinne 

 

kotiteollisuusoppilaitokset 
 Käsi- ja taideteollisuusoppi-

laitoksista v:een 1987 

käytetty nimitys 

LT ammatilliset oppilaitokset 

 

kotityö 
 KT   kotitaloustyö 

LT työ 

ST kodinhoito 

 kotivalmistus 

 lastenhoito 

 

kotivalmistus 
LT valmistus 

RT kotityö 

 

kotiviini 

LT alkoholijuomat 

 viinit 

RT kotivalmistus 

 

kotiväkivalta 

 KÄ   perheväkivalta 

 

kotkat 
ST maakotka 

 

koukkukalastus 
LT kalastus 

 

koulu 
RT koululaitos 

 koulut 

 

koulu-uudistus 

 KÄ   koulunuudistus 

 

kouludemokratia 

 

kouluhallinto 

 

kouluhistoriikit 
 

koulujuhlat 
LT juhlat 

 

koulukasvatus 
LT kasvatus 

RT kotikasvatus 

 

koulukiusaaminen 

LT kiusaaminen 

 

koulukuljetus 

LT kuljetus 

RT koulumatkat  

 

koulukuraattorit 

 

koulukuri 
LT kuri 

 

koululaiset 

 KT   peruskoululaiset 

ST abiturientit 

RT koulutulokkaat 

opiskelijat 

 oppilaat 

 

koululaitos 
RT koulu 

 



koululaivat 
LT laivat 

 sota-alukset 

 

koululautakunnat 
LT kunnalliset lautakunnat 

 

koululiikunta 
LT liikunta 

 

koulumatkat 
LT matkat 

RT koulukuljetus 

 

kouluneuvokset 
LT arvonimet 

 

koulunjohtajat 
LT johtajat 

RT opettajat 

 rehtorit 

 

koulunkäynti 
RT opiskelu 

 

koulunuudistus 
 KT   koulu-uudistus 

LT  uudistukset 

 

koulurakennukset 
 KT   koulut : rakennukset 

LT julkiset rakennukset 

 

kouluruokailu 
LT joukkoruokailu 

 

koulusaavutukset 

 

koulut 
LT oppilaitokset 

ST harjoittelukoulut 

 kansakoulu 

 kansalaiskoulu 

 keskikoulu  

 kiertokoulu 

lukio 

 lyseot 

 oppikoulu 

 peruskoulu 

 Steiner-koulut 

 tyttökoulut 

 ulkomaankoulut 

 valmistava koulu 

 yhteiskoulut 

RT kasvatus 

koulu 

opetus 

 

kouluterveydenhuolto 

LT terveydenhuolto 

 

kouluttajat 

RT luennoitsijat 

 opettajat 

 

koulutulokkaat 
RT koululaiset 

 

koulutus 
ST ammattikoulutus 

 henkilöstökoulutus 

 jatkokoulutus 

 opettajankoulutus 

RT sotilaskoulutus 

 

koulutuspolitiikka 

ST oppivelvollisuus 

 

kouluyhteisö 
LT yhteisöt 

RT luokkayhteisö 

 

kranaatit 
LT ammukset 

 

kreikan kieli 

 

kreikkalaiskatolinen kirkko 

 KÄ   ortodoksinen kirkko 

 

kreikkalaiskatolinen 

kirkkomusiikki 

 KÄ   ortodoksinen  

      kirkkomusiikki 

 

Krimin sota 

 KT   itämainen sota 

       Oolannin sota 

LT sodat 

 

kristallilasi 

LT lasi 

 

kristillinen kasvatus 
LT  kasvatus 

 uskontokasvatus 

RT kirkon kasvatustoiminta 

 

kristillinen sosiaalityö 

 KÄ   diakonia 

 

kristillinen sosialismi 

RT setlementtiliike 

sosialismi 

 

kristilliset järjestöt 

 KÄ   uskonnolliset 

järjestöt 

 

kristillisyys 

RT uskonnollisuus 

 

kristinusko 
LT uskonnot 

 

kristityt 

 

kristosofia 

 KÄ   teosofia 

 

kroketti 
LT joukkuepelit 

 

kronikaatit 
LT kertomusperinne 

RT historialliset tarinat 

 memoraatit 

 muistitieto 

 

kronikat 

 

kronometrit 

 KÄ   kellot 

 

krouvit 
LT ravitsemisliikkeet 

 

kruunajaiset 

RT seremoniat 

 

kruunarit 
LT virkamiehet 

RT tervanpoltto 

 

kruunuhäät 
LT häät 

ST morsiantaivas 

 morsiuskruunu 

 

kruununmaat 
RT maanomistus 

 yhteismaa 

 

kruununmakasiinit 
LT varastot 

RT pitäjänmakasiinit 

 viljavarastot 

 

kruununtilat 
RT maatilat 

 perinnöksiostot 

 ratsutilat 

 rälssitilat 

 

kruununvilja 

 KÄ   verovilja 

 

kruununvoudit 

 

kruunut 



 

ksylofoni 
LT lyömäsoittimet 

 

kudonta 
 KT   kutominen 

LT käsityöt 

ST kankaankudonta 

 

kudontateollisuus 

 KÄ   kutomateollisuus 

 

kuha 

 

kuiskaajat 
RT esiintyjät 

 

kuistit 
 KT   verannat 

       vilpolat 

LT rakennusperinne 

RT eteistilat 

 

kuivaamot 

 

kuivatus 

 KÄ   kuivaus 

 

kuivatut elintarvikkeet 
RT elintarvikkeet 

 

kuivaus 
 KT   kuivatus 

 

kuivikkeet 

 

kukat 
 KT   leikkokukat 

RT koristekasvit 

 kukkien sidonta 

 

kukkakaupat 
LT  myymälät 

 

kukkarot 

 

kukkien sidonta 

RT kukat 

 seppeleet 

 

kukkotappelut 

 

kulissit 

 KÄ   lavastus 

 

kuljettajaopetus 

 KÄ   ajo-opetus 

 

kuljettajat 
ST kuorma-autonkuljettajat 

 linja-autonkuljettajat 

 metsäkoneenkuljettajat 

 raitiovaununkuljettajat 

 taksinkuljettajat 

 veturinkuljettajat 

 

kuljetus 
 KT   rahtaus 

ST koulukuljetus 

maakuljetus 

 postinkuljetus 

 sairaankuljetus 

 vesikuljetus 

RT jakelu 

 kantovälineet 

 kauppa 

 kyyditys 

 liikenne 

 rahti 

 uitto 

 

kuljetusala 

 

kuljetuslaitteet 

KÄ   kuljetusvälineet 

 

kuljetusliikkeet 
LT  yritykset 

RT huolintaliikkeet 

 

kuljetuspalvelut 
LT palvelut 

RT sairaankuljetus 

 sosiaalipalvelut 

 

kuljetusvälineet 
 Kuljetusvälineiden nimiä voi 

käyttää asiasanoina esim. 

kottikärryt 

 KT   kuljetuslaitteet 

RT kulkuneuvot 

 

kulkueet 
ST uskonnolliset kulkueet 

RT paraatit 

 

kulkukauppa 
LT kauppa 

 

kulkuneuvot 
 Kaikkia kulkuneuvojen 

nimiä voi käyttää 

asiasanoina, esim. rekka-

autot, katamaraanit 

 KT   kulkuvälineet 

       liikennevälineet 

ST kalastusalukset 

maakulkuneuvot 

vesikulkuneuvot 

RT kuljetusvälineet 

 

kulkuneuvoteollisuus 
 KT   liikennevälineteollisuus 

LT konepajateollisuus 

 metalliteollisuus 

ST autoteollisuus 

 lentokoneteollisuus 

 telakkateollisuus 

 

kulkurit 
RT asunnottomuus 

 irtolaiset 

 irtolaisuus 

 sosiaaliset ongelmat 

 

kulkutaudit 

 KÄ   tartuntataudit 

 

kulkuvälineet 

 KÄ   kulkuneuvot 

 

kulkuväylät 
RT liikenne 

 sillat 

 

kullanhuuhdonta 

RT kullankaivu 

 

kullankaivajat 

 

kullankaivu 

RT kullanhuuhdonta 

 

kulot 

 KÄ   metsäpalot 

 

kulotus 
RT kaskiviljely 

 metsänviljely 

 

kulta 

LT metallit 

 

kulta- ja kelloliikkeet 

 KÄ   kello- ja 

kultasepänliikkeet 

 

kultaaminen 

 KÄ   kultaus 

 

kultasepänliikkeet 

 KÄ   kello- ja 

kultasepänliikkeet 
 

kultasepät 

RT hopeasepät 

 

kultaus 
 KT  kultaaminen 

 



kulttuuri 
ST alakulttuurit 

alkoholikulttuuri 

 elokuvakulttuuri 

 kansankulttuuri 

 lastenkulttuuri 

 maaseutukulttuuri 

 osakulttuurit 

 porvarillinen kulttuuri 

 ruokakulttuuri 

 talonpoikaiskulttuuri 

 tapakulttuuri 

 työpaikkakulttuuri 

 työväenkulttuuri 

 yläluokan kulttuuri 

RT kulttuurin muutokset 

 kulttuuriperintö 

kulttuurit 

 perinne 

 sivistys 

 

kulttuurielämä 
ST musiikkielämä 

 taide-elämä 

RT kulttuuritapahtumat 

 

kulttuuriesineet 
LT esineet 

RT antiikkiesineet 

 

kulttuurierot 
RT kulttuurikosketukset 

 kulttuurit 

 kulttuurivaikutukset 

 ryhmien väliset suhteet 

 

kulttuuriharrastukset 
LT harrastukset 

ST taideharrastukset 

 

kulttuurihistoria 
LT historia 

 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaat 

rakennukset 

KÄ   kultuurihistorialliset  

rakennukset 

 

kulttuurihistorialliset museot 
LT museot 

 

kulttuurihistorialliset 

rakennukset 

 KT   kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaat rakennukset 

LT  rakennukset 

RT kulttuurihistorialliset 

suojelukohteet 

rakennussuojelu 

 

kulttuurihistorialliset 

suojelukohteet 

RT kulttuurihistorialliset 

rakennukset 

 maailmanperintökohteet 

 

kulttuurijärjestelmät 

 KÄ   kulttuurit 

 

kulttuurijärjestöt 
LT  järjestöt 

 

kulttuurikontaktit 

 KÄ   kulttuurikosketukset 

 

kulttuurikosketukset 
 KT   kulttuurikontaktit 

RT akkulturaatio 

 kontaktit 

 kulttuurierot 

 kulttuurin välittyminen 

 kulttuurivaikutukset 

 perinnealueet 

 ryhmien väliset suhteet 

 vuorovaikutus 

 

kulttuurilehdet 
LT aikakauslehdet 

 

kulttuurimaisema 

LT maisema 

RT luonnonmaisema 

 rakennettu ympäristö 

 

kulttuurimuodot 

 

kulttuurikontaktit 

 KÄ   kulttuurit 

 

kulttuurin muutokset 
ST akkulturaatio 

 innovaatiot 

 uudenaikaistuminen 

 

kulttuurin välittyminen 
ST perinteen välittyminen 

RT kulttuurikosketukset 

 kulttuurin muutokset 

 

kulttuuripaikan haltijat 
LT haltijat 

 

kulttuuriperintö 

RT kulttuuri 

 maailmanperintökohteet 

 perinne 

 traditio 

 

kulttuurit 

 Kaikkia kulttuurien nimiä 

voi käyttää asiasanoina, 

esim. nauhakeraaminen 

kulttuuri 

 KT   kulttuurijärjestelmät 

       kulttuurimuodot 

RT kulttuuri 

 kulttuurierot 

ST  kivikautiset kulttuurit 

 

kulttuuritalot 

LT julkiset rakennukset 

 

kulttuuritapahtumat 
LT tapahtumat 

RT juhlat 

 konsertit 

 kulttuurielämä 

 musiikkijuhlat 

 näyttelyt 

 taidenäyttelyt 

 tanssitapahtumat 

 teatteritapahtumat 

 

kulttuurivaikutukset 
LT vaikutukset 

RT akkulturaatio 

 kulttuurierot 

 kulttuurikosketukset 

 

kuluttajakasvatus 

LT kasvatus 

 

kuluttajakäyttäytyminen 
 KT   kulutuskäyttäytyminen 

LT  käyttäytyminen 

RT kulutus 

 

kulutus 
RT kuluttajakäyttäytyminen 

 ostaminen 

 rahankäyttö 

 

kulutushyödykkeet 

 KT   kulutustavarat 

RT päivittäistavarat 

 tuotteet 

 

kulutuskäyttäytyminen 

 KÄ   

kuluttajakäyttäytyminen 

 

kumi 
 KT   kautsu 

 

kumina 
LT kuminat 

 

kuminat 

ST kumina 



 

kumiteollisuus 
LT kemianteollisuus 

 

kumituotteet 

 

kummit 

LT roolit 

RT kaste 

 

kummitukset 
LT yliluonnolliset olennot 

 

kuninkaalliset 

 

kuninkaat 

LT   hallitsijat 

 kuninkaalliset 

 

kunnallinen itsehallinto 

 KÄ   kunnallishallinto 

 

kunnalliset lautakunnat 
 Kaikkia kunnallisten 

lautakuntien nimiä voi 

käyttää asiasanoina 

ST kirjastolautakunnat 

 koululautakunnat 

  palolautakunnat 

 rakennuslautakunnat 

 sosiaalilautakunnat 

 tielautakunnat 

 

kunnalliset palokunnat 

 KÄ   palokunnat 

 

kunnalliset palvelut 

 KÄ   julkiset palvelut 

 

kunnallishallinto 
 KT   kunnallinen itsehallinto 

RT kunnallispolitiikka 

 kunnallistalous 

 kunnan toimialat 

 

kunnallishallitukset 

 KÄ   kunnanhallitukset 

 

kunnalliskodit 
 Käytetään vain 

historiallisessa yhteydessä, 

muuten käytä vanhainkodit 

LT vanhustenhuoltolaitokset 

RT vaivaistalot 

 vanhainkodit 

 

kunnallislautakunnat 
 Kunnanhallituksista v:een 

1949 käytetty nimitys 

RT kunnanhallitukset 

 

kunnallisneuvokset 
LT arvonimet 

 

kunnallisoikeus 
 

kunnallispalvelut 

 KÄ   julkiset palvelut 

 

kunnallispoliitikot 
LT poliitikot 

 

kunnallispolitiikka 
RT kunnallishallinto 

 

kunnallistalous 
 KT   kuntatalous 

RT kunnallishallinto 

 

kunnallistekniikka 
 KT   saniteettitekniikka 

       yhdyskuntatekniikka 

ST jätehuolto 

 puhtaanapito 

 tienpito 

 vesihuolto 

RT kunnan toimialat 

 viemäröinti 

 

kunnallisvaalit 
 KT   kuntavaalit 

LT vaalit 

 

kunnallisvaltuustot 

 KÄ   kunnanvaltuustot 

 

kunnallisvero 
LT verotus 

 

kunnan toimialat 

ST    kaavoitus 

         palotoimi 

         pelastustoimi 

         sosiaalitoimi 

         terveydenhuolto 

RT    kunnallishallinto 

         kunnallistekniikka 

 

 

kunnan virkamiehet 

 KÄ   viranhaltijat 

 

kunnanhallitukset 
 Nimitys käytössä v:sta 1949, 

aiemmat ks. 

kunnallislautakunnat 

 KT   kunnallishallitukset 

RT kaupunginhallitukset 

kunnallislautakunnat 

 

kunnanjohtajat 
LT johtajat 

RT kaupunginjohtajat 

 

kunnanvaltuustot 
 KT   kunnallisvaltuustot 

RT kaupunginvaltuustot 

 

kunnat 
LT hallinto 

julkisyhteisöt 

RT kuntamuodot 

 valtio 

 

kunniamerkit 
RT ansiomerkit 

 mitalit 

 

kunniatohtorit 

LT arvonimet 

 

kunnossapito 
RT huolto 

 korjaus 

 kunnostus 

 

kunnostus 

RT huolto 

 korjaus 

 kunnossapito 

 remontti 

 

kuntainliitot 
 Kuntayhtymistä v:een 1993 

käytetty nimitys 

LT julkisyhteisöt 

 

kuntajako 
RT alueliitokset 

 kuntaliitokset 

 

kuntaliitokset 
RT alueliitokset 

 kuntajako 

 

kuntamuodot 
ST kauppalat 

kaupungit 

RT kunnat 

 

kuntatalous 

 KÄ   kunnallistalous 

 

kuntavaalit 

 KÄ   kunnallisvaalit 

 

kuntien keskusjärjestöt 

LT keskusjärjestöt 

 

kuntoharjoittelu 



 KÄ   kuntoliikunta 

 

kuntoliikunta 

 KT   kuntoharjoittelu 

       kuntourheilu 

       kuntovoimistelu 

LT liikunta 

ST juoksu 

 kävely 

RT kilpaurheilu 

 

kuntourheilu 

 KÄ   kuntoliikunta 

 

kuntovoimistelu 

 KÄ   kuntoliikunta 

 

kuoharit 

LT käsityöläiset 

 maataloustyöntekijät 

 

Kuolan niemimaa 

 

kuolema 
LT elämänkaari 

ST hautajaiset 

 itsemurha 

 murha 

 vainajat 

RT elämä 

 jälleensyntyminen 

 kuolemakäsitykset 

 

kuolemakäsitykset 
LT kuolema 

 

kuolemanrangaistus 
LT rangaistukset 

RT teloitus 

 

kuolinpesät 
RT perinnönjako 

 pesänselvitys 

 

kuolleet 

 KÄ   vainajat 

 

kuore 

LT lohikalat 

 

kuorinta 

 

kuorma-autonkuljettajat 
LT kuljettajat 

RT autoilijat 

 

kuorma-autot 
LT autot 

 

kuormaimet 

KÄ kuormauslaitteet 

 

kuormat 

 

kuormaus 
 KT   lastaus 

ST ahtaus 

 

kuormauslaitteet 

 KT kuormaimet, 

lastauslaitteet 

 

kuoromusiikki 
RT motetit 

 

kuoronjohtajat 
LT johtajat 

 

kuorot 

ST    kirkkokuorot 

         mieskuorot 

         naiskuorot 

         nuorisokuorot 

         sekakuorot 

 

kupari 
LT metallit 

 

kuparityöt 

 

kupletit 
LT laulut 

RT iskelmät 

laulelmat 

 

kuppa 
 KT   syfilis 

LT sukupuolitaudit 

 

kupparit 
LT parantajat 

 

kuppaus 
LT kansanlääkintä 

 parannustavat 

 

kuppikivet 

 KÄ   uhrikivet 

 

kuri 
ST kirkkokuri 

 koulukuri 

 sotilaskuri 

 

kurinpitorangaistus 
LT rangaistukset 

 

kurjet 
ST kurki 

 

kurki 
LT kurjet 

 

kurkku : vihannekset 
LT vihannekset 

 

kurkkusyöpä 
LT syöpätaudit 

 

kurkkutaudit 

 

kurpitsa 

LT vihannekset 

 

kurssit 

 

Kustaa III:n sota 

LT sodat 

 

kustannukset 

ST elinkustannukset 

 

kustantajat 
 KT   kustantamot 

 

kustantamot 

 KÄ   kustantajat 

 

kutojat 

 

kutomakoneet 
LT tekstiilikoneet 

 

kutomateollisuus 
 KT   kudontateollisuus 

LT tekstiiliteollisuus 

 

kutominen 

 KÄ   kudonta 

 

kutomot 

 

kutsunnat 
RT asevelvollisuus 

 

kutsut 
LT juhlat 

ST lastenkutsut 

RT  hootenanny 

huvit 

pidot 

 

kutu 
RT mäti 

 

Kuu 

 

kuukaudet 
 Kuukausien nimiä voi 

käyttää asiasanoina 



 

kuukautiset 

 

kuulantyöntö 

LT heittolajit 

 

kuulonsuojaimet 

 

kuulustelu 
RT poliisitutkinta 

 

kuulutukset 
 KT   julkiset kuulutukset 

RT julistukset 

 tiedotteet 

 

kuumailmapallot 
RT ilmapallot 

 

kuulennot 

 KÄ   avaruuslennot 

 

kuulijat 

 KÄ   yleisö 

 

kuume 

 

kuuntelulaitteet 

 KÄ   äänentoistolaitteet 

 

kuuntelutottumukset 
RT musiikkimaku 

 radio-ohjelmat 

 vastaanotto 

 yleisö 

 

kuurot 
 

kuusi 
LT puulajit 

 

kuvaamataidonopettajat 
 Kuvataideopettajista v:een 

1999 asti käytetty nimitys 

LT opettajat 

 

kuvaamataiteet 

 KÄ   kuvataide 

 

kuvaamataiteilijat 

 KÄ   kuvataiteilijat 

 

kuvaamataito 
 Oppiaineen nimi v:een 

1999. Myöhemmin 

kuvataide 

LT oppiaineet 

 

kuvaelmat 
RT näytelmät 

 

kuvajournalismi 
LT journalismi 

RT lehtikuvat 

 

kuvakokoelmat 
LT kokoelmat 

 

kuvamanipulaatio 

LT kuvankäsittely 

 

kuvankäsittely 
 KT   automaattinen 

kuvankäsittely 

ST kuvamanipulaatio 

RT retusointi 

 valokuvaus 

 

kuvanveisto 

LT kuvataide 

 

kuvanveistäjät 
LT kuvataiteilijat 

 

kuvat 
ST kiiltokuvat 

RT valokuvat 

 

kuvataide 
 Kuvataide on myös 

oppiaineen nimi v:sta 1999, 

aiemmat ks. kuvaamataito 

 KT   kuvaamataiteet 

ST grafiikka 

 kuvanveisto 

maalaukset 

maalaustaide 

valokuvataide 

veistokset 

 

kuvataidearvostelut 

 KÄ   taidearvostelut 

 

kuvataideoppilaitokset 
 KT   taidekoulut 

LT taideoppilaitokset 

 

kuvataiteilijat 
 KT   kuvaamataiteilijat 

LT taiteilijat 

ST ikonimaalarit 

kuvanveistäjät 

kuvittajat 

 taidemaalarit 

 valokuvaajat 

 

kvartetit 
LT lauluyhtyeet 

 yhtyeet 

 

kvartsi 

 

kvintetit 
LT yhtyeet 

 

Kydönpoltto 

LT  maanparannus 

 maanviljely 

 

kylmyys 

RT    pakkanen 

 

kylmähuoneet 

 KÄ   kylmätilat 

 

kylmäsäilytystilat 

 KÄ   kylmätilat 

 

kylmätilat 
 KT   kylmähuoneet 

       kylmäsäilytystilat 

       kylmävarastot 

LT tilat 

 

kylmävarastot 

 KÄ   kylmätilat 

 

kylpeminen 
RT pesu 

 saunominen 

 

kylpyhoito 
 KT   kylvyt 

       vesihoito 

 

kylpylät 
 KT   terveyskylpylät 

RT luontaishoitolat 

 parantolat 

 

kylvyt 

KÄ   kylpyhoito 

 

kylvö 
LT maanviljely 

RT istutus 

 sadonkorjuu 

 

kylvökoneet 
LT maatalouskoneet 

 

kylähullut 

RT poikkeava käyttäytyminen 

 poikkeavuus 

 

kyläily 
RT matkailu 

naapuruus 

 sosiaaliset suhteet 

 vierailut 



 vuorovaikutus 

 

kyläkaupat 
LT myymälät 

RT kauppakuolemat 

 

kylät 

ST kalastajakylät 

RT kirkonkylät 

 paikallisyhteisöt 

 

kylätoiminta 

 

kyläyhteisöt 

LT paikallisyhteisöt 

 

kymmenen käskyä 

 KÄ   käskyt 

 

kymmenottelijat 

LT urheilijat 

 

kynttilänjalat 

 

kynttilänpitäjä 

 

kynttilät 

 

kyntö 
LT  maanmuokkaus 

 

kynät 

 

kypärät 
 KT   päänsuojaimet 

       suojakypärät 

 

Kyrönjoki 

 

kyselytutkimus 

LT    tutkimus 

 

kysyntä 

 

kyyditys 
RT kuljetus 

kyytilaitos 

 

kyytilaitos 
 KT   hollikyyti 

       reservikyyti 

RT kestikievarit 

 kyyditys 

 

kädet 
ST sormet 

 

käet 
ST käki 

 

käki 
LT käet 

 

kämpät 
 KT   metsäkämpät 

       tukkikämpät 

RT rakennusperinne 

 

kännykät 

 KÄ matkapuhelimet 

 

kärppä 
 

kärpäset 

 

käräjäkunnat 
LT tuomiokunnat 

 

käräjät 
LT oikeuskäytäntö 

 

käsiala 
LT kirjoittaminen 

 

käsienhoito 
RT kauneudenhoito 

 

käsikirjoitukset 

 

käsilaukut 
LT laukut 

 

käsineet 
 KT   lapaset 

LT asusteet 

 

käsiteollisuus 
RT kotiteollisuus 

 

käsittely 
RT muokkaus 

 

käsityö 
LT  oppiaineet 

ST tekstiilityö 

RT käsityöt 

 

käsityölangat 

 KÄ   langat 

 

käsityöläiset 
LT perinteentaitajat 

RT kisällit 

 kotiteollisuus 

 käsityöperinne 

ST    kankurit 

         kehrääjät 

         korintekijät 

         kuoharit 

         köydenpunojat 

          vaatturit 

 

käsityönopettajat 
LT opettajat 

 

käsityöperinne 

 KT   kansanomaiset käsityöt 

LT perinne 

RT kansanperinne 

 käsityöt 

 käspaikat 

 

käsityöt 
ST höyhentyöt 

kirjonta 

kivityöt 

 korityöt 

 kudonta 

lastutyöt 

makramee 

metallityöt 

 nahkatyöt 

 neuletyöt 

 neulonta 

 niinityöt 

 nimikointi 

 nukkaryijyt 

 nypläys 

 olkityöt 

 ompelu 

 ompelutyöt 

 pitsit 

 puutyöt 

 raanut 

 revinnäistyöt 

 ristipistotyöt 

 ryijyt 

 sarvityöt 

 savityöt 

 solmeilu 

 tilkkutyöt 

 tuohityöt 

 turkistyöt 

 täkänät 

 vanutus 

 virkkaus 

 vällyt 

RT askartelu 

 kotiteollisuus 

 käsityö 

 käsityöläiset 

 käsityöperinne 

 

käskyt 
 KT   kymmenen käskyä 

 

käspaikat 
 Pitkä, kapea karjalainen 

kodintekstiili, jonka päissä 

on leveä punainen tai 



valkoinen kirjonta- tai 

kudontakoristelu.  

LT kodintekstiilit 

RT käsityöperinne 

 

käteisraha 
LT raha 

 

kätilöt 

 

kävely 
LT kuntoliikunta 

 

kävelytiet 

LT kevyen liikenteen väylät 

 

kävyt 

 

käyntikortit 

 KÄ   nimikortit 

 

käymälät 
 KT   saniteettitilat 

 

käytännön harjoittelu 

 KÄ   harjoittelu 

 

käytännön opiskelu 

 KÄ   harjoittelu 

 tai   työharjoittelu 

 

käyttäytyminen 
ST kuluttajakäyttäytyminen 

 poikkeava käyttäytyminen 

 poliittinen käyttäytyminen  

 puhelinkäyttäytyminen 

 ryhmäkäyttäytyminen 

 seksuaalinen 

käyttäytyminen 

sosiaalinen käyttäytyminen 

uskonnollinen 

 käyttäytyminen 

 

käyttöoikeus 

 

käytännöllinen teologia 

ST       homiletiikka 

 saarnat 

 

käytöstavat 

 KÄ   tavat 

 

käännöstyö 

 KÄ   kääntäminen 

 

kääntyminen 
 KT   hengellinen herätys 

       herätys 

       kääntymys 

       parannus 

       uskonnollinen 

herääminen 

       uudestisyntyminen 

RT pelastus 

 uskonnolliset kokemukset 

 

kääntymys 

 KÄ   kääntyminen 

 

käyttöesineet 
LT esineet 

 

kääntäjät 
 KT   kielenkääntäjät 

RT kääntäminen 

 

kääntäminen 
 KT   kielenkääntäminen 

       käännöstyö 

RT kääntäjät 

 

kääpiöt 

 KÄ   lyhytkasvuiset 

 

käärmeet 

 

köllit 
RT kiusoitteluperinne 

 liikanimet 

 

körttiläisyys 

 KÄ   herännäisyys 

 

köydenpunojat 

LT käsityöläiset 

 

köydet 
RT narut 

 

köyhyys 
LT sosiaaliset ongelmat 

RT elinolot 

 elintaso 

 elämänlaatu 

 huono-osaisuus 

 kerjäläiset 

 nälkä 

 rikkaus 

 tuloerot 

 varallisuus 

 vähävaraisuus 

 

köyhäinapu 
 Käytetään vain 

historiallisessa yhteydessä, 

muuten käytä 

hyväntekeväisyys tai 

vapaaehtoistyö 

RT hyväntekeväisyys 

 köyhäinhoito 

 

köyhäinhoito 
 Käytetään vain 

historiallisessa yhteydessä, 

muuten käytä sosiaalihuolto 

 KT   vaivaishoito 

RT köyhäinapu 

 sosiaalihuolto 

 sosiaaliturva 

 

köyhät 
RT sosiaalinen kerrostuneisuus 

 

la chaconnet 
LT seuratanssit 

 

laborantit 

 

laboratoriot 

ST valokuvauslaboratoriot 

 

laadunvarmistus 

 

laakamadot 

 

laasti 
LT rakennusaineet 

 

laatat 
LT rakennustarvikkeet 

ST keraamiset laatat 

 

Laatokka 

 

laava 
LT vulkaaninen toiminta 

 

laboratoriot 

ST valokuvauslaboratoriot 

 

ladonta 
 KT   latominen 

 

ladot 
LT maatalousrakennukset 

 

lahjat 
ST morsiuslahjat 

RT lahjoitukset 

 vaihto 

 

lahjoittajat 

RT taiteen tukeminen 

 

lahjoitukset 
RT avustukset 

 lahjat 

 taiteen tukeminen 

 

lahjoitusmaat 



 

lahjominen 

 KÄ   lahjonta 

 

lahjonta 
 KT   lahjominen 

RT korruptio 

 

lahkot 

 KÄ   uskonnolliset yhteisöt 

 

lahna 

 

lahoaminen 

 

laiduntaminen 
LT karjanhoito 

RT laitumet 

 poronhoito 

 

laillisuus 

 

lainsäädäntö 
 Eri alojen lainsäädäntö 

indeksoidaan yhdistämällä, 

esim. pankit : lainsäädäntö 

RT lait 

 

lainasanat 
LT sanat 

RT svetisismit 

 

lainat 
 KT   aravalainat 

ST opintolainat 

RT luotot 

 velat 

 

lainrikkojat 

 KÄ   rikoksentekijät 

 

lainvoima 

RT tuomiot 

 

lait 

Lakien nimiä voi käyttää  

asiasanoina, esim.  

vapaakappalelaki. Lisäksi  

voi indeksoida     yhdistämällä, 

ks. YSA. Lakien nimet tulee  

tarkistaa Suomen laista tai  

Suomen säädöskokoelmasta 

ST    kieltolait 

         kirkkolait 

         maanlait 

         pelastustoimilaki 

         torpparilaki 

         työaikalaki 

RT    hallinto 

         lainsäädäntö 

        oikeuskäytäntö 

 

laitokset 
 

laitoskasvatus 
LT kasvatus 

RT kasvatuslaitokset 

kotikasvatus 

 

 

laitoskeittiöt 

 KÄ suurkeittiöt 

 

laitteet 
RT koneet 

 tarvikkeet 

 varusteet 

 välineet 

 

laitumet 
RT aitaukset 

 jaloittelutarhat 

 

laiturit 

 

laivaliikenne 
 KT   lauttaliikenne 

LT vesiliikenne 

 

laivamatkailu 
LT matkailu 

 

laivameklarit 

 

laivanrakennus 
RT telakat 

 telakkateollisuus 

 veneenrakennus 

 

laivanrakennusteollisuus 

 KÄ   telakkateollisuus 

 

laivanvarustajat 

 

laivanvarustus 

RT telakkateollisuus 

 varustamot 

 

laivaonnettomuudet 

 KÄ   haaksirikot 

 

laivastotukikohdat 
 KT   sotasatamat 

RT satamat 

 

laivasto 
ST sotalaivasto 

 

laivat 
 KT   matkustajalaivat 

LT vesikulkuneuvot 

ST höyrylaivat 

 jäänmurtajat 

 kalastusalukset 

 kauppalaivat 

 koululaivat 

 moottorilaivat 

 purjelaivat 

 puulaivat 

 rahtilaivat 

 ruoppaajat 

 sota-alukset 

RT lautat 

 

laivaväylät 

 KÄ   vesiväylät 

 

laivurit 

 

lajit 

 

lakat 

LT  pintakäsittelyaineet 

 

lakiasiaintoimistot 

LT toimistot 

 yritykset 

 

lakimiehet 

 KÄ   juristit 

 

lakinaiset 

 KÄ   juristit 

 

lakka 
 KT   hilla 

       suomuurain 

LT luonnonmarjat 

 marjat 

 

lakkaus 
 

lakkauttaminen 
 KT   lopettaminen 

RT keskeyttäminen 

 

lakot 
 KT   yleislakot 

LT työtaistelut 

ST suurlakko 

 

lakritsi 
RT makeiset 

 

lama 

 

lammas 
LT kotieläimet 

 

lammastalous 



LT kotieläintalous 

 

lammet 
LT vesistöt 

 

lampaanhoito 
LT  kotieläinhoito 

 

lampaanliha 

LT    liha 

 

lampaanmaito 

LT    maito 

 

lampolat 
LT eläinsuojat 

 

lampuodit 

LT tilaton väestö 

 

lamput 
ST sähkölamput 

öljylamput 

RT valaisimet 

 

langat 
 KT   käsityölangat 

 

lannoiteteollisuus 
LT kemianteollisuus 

 

lannoitteet 
 KT   karjanlanta 

ST eloperäiset lannoitteet 

 väkilannoitteet 

 

lannoitus 
RT maanparannus 

 metsänparannus 

 

lanta 
LT eloperäiset lannoitteet 

 

lantalat 
LT maatalousrakennukset 

 

lanttu 
LT juurekset 

 

lapaset 

 KÄ   käsineet 

 

lapin kieli 

 KÄ   saamen kieli 

 

Lapin sota 

LT sodat 

RT jatkosota 

 toinen maailmansota 

 välirauha 

 

lappalaiset 

 KÄ   saamelaiset 

 

lappilaiset 

 KÄ   saamelaiset 

 

lapsen asema 
 KT   lasten asema 

RT elatus 

 holhous 

 

lapsen elatus 

 KÄ  elatus 

 

lapsen huolto 
 Tarkoittaa lapsen 

huoltajuutta. 

Sosiaalihuollon alaa 

tarkoitettaessa käytä 

lastenhuolto 

 

lapsen kehitys 

 KÄ   lasten kehitys 

 

lapsenmurha 
LT murha 

 

lapset 

 KT   imeväisikäiset 

LT  omaiset 

 perheenjäsenet 

 sukulaiset 

ST ainoa lapsi 

 aviottomat lapset 

 kaksoset 

 kasvattilapset 

 orvot 

 ottolapset 

 pojat 

 tyttäret 

 tytöt 

 vauvat 

RT lastenhoito 

 lastenperinne 

sisarukset 

 

lapsettomuus 

 

lapsi-vanhempisuhde 

 KÄ   vanhempi-lapsisuhde 

 

lapsihalvaus 

 KÄ   polio 

 

lapsikuolleisuus 

 

lapsikuorot 

 KÄ    nuorisokuorot 

 

lapsilisät 

 

lapsiperheet 
LT perheet 

 

lapsityövoima 
LT työvoima 

 

lapsuus 
RT elämänkaari 

 

Lapuanjoki 

 

Lapuan liike 

 KÄ   lapuanliike 

 

lapuanliike 
 KT   Lapuan liike 

 

lasi 
ST kristallilasi 

taidelasi 

 

lasiesineet 
LT esineet 

RT lasituotteet 

 

lasimaalaus 
LT maalaustaide 

 

lasinpuhallus 

 

lainpuhaltajat 

 

lasiteollisuus 

RT rakennusaineteollisuus 

 

lasitiilet 

LT  rakennustarvikkeet 

 

lasituotteet 
RT lasiesineet 

 

laskeminen 

 KT  laskenta 

 

laskettelu 
 KT   rinnehiihto 

       slalom 

 

laskiainen 
LT vuotuisjuhlat 

RT karnevaalit 

 paastonaika 

 

laskimet 
 KT   elektroniset laskimet 

RT laskukoneet 

 

laskukoneet 



LT konttorikoneet 

RT laskimet 

 

laskutus 

 

lastaus 

 KÄ   kuormaus 

 

lastauslaitteet 

KÄ kuormauslaitteet 

 

lasten asema 

 KÄ   lapsen asema 

 

lasten kehitys 

 KT   lapsen kehitys 

 

lastenhoitajat 

 

lastenhoito 
RT kasvatus 

kotityö 

lapset 

 päivähoito 

 

lastenhuolto 
 Tarkoittaa sosiaalihuollon 

alaa. Lapsen huoltajuutta 

tarkoitettaessa käytä lasten 

huolto 

LT sosiaalihuolto 

RT lastensuojelu 

 

lastenkirjallisuus 

LT kirjallisuus 

ST aapiset 

 lastenrunot 

 poikakirjat 

RT kaunokirjallisuus 

 nuortenkirjallisuus 

 sadut 

 

lastenkodit 

 

lastenkulttuuri 
LT  kulttuuri 

ST lastenperinne 

 

lastenkutsut 
LT kutsut 

 

lastenlaulut 
LT kansanlaulut 

 lastenperinne 

laulut 

RT kehtolaulut 

 laululeikit 

 leikkilaulut 

 lorut 

 

lastenleikit 

 KÄ   leikit 

 

lastenlorut 

 KÄ   lorut 

 

lastenneuvolat 

RT äitiysneuvolat 

 

lastenperinne 
LT kansanperinne 

 lastenkulttuuri 

ST lastenlaulut 

 lorut 

RT lapset 

leikit 

 

lastenrattaat 

RT lastenvaunut 

 

lastenrunot 
LT lastenkirjallisuus 

runot 

RT lorut 

 

lastenruoat 
 KT   vauvanruoka 

LT ruoat 

 

lastensairaalat 
LT sairaalat 

 

lastensuojelu 
RT huostaanotto 

 lastenhuolto 

 

lastentarhat 

 KT  lastenseimet 

 Käytetään vain 

historiallisessa yhteydessä, 

muissa tapauksissa käytä 

päiväkodit 

RT päivähoito 

 päiväkodit 

 

lastentaudit 

LT taudit 

 

lastenteatterit 

LT teatterit 

RT nuorisoteatterit 

 

lastenvaatteet 
LT vaatteet 

 

lastenvalvojat 

 

lastenvaunut 

RT lastenrattaat 

 

lastuava työstö 
ST hionta 

 kaiverrus 

 poraus 

 sorvaus 

 

lastutyöt 

LT käsityöt 

 

lastuvilla 

LT rakennusaineet 

 

latinan kieli 

 

latominen 

 KÄ   ladonta 

 

latomot 
RT kirjapainot 

 

lattiat 
LT runkorakenteet 

 

Laukon kartano 

LT kartanot 

 

laukut 
LT kantovälineet 

ST käsilaukut 

 matkalaukut 

RT reput 

 

laulajat 

LT perinteentaitajat 

ST runonlaulajat 

RT esittäjät 

 kansansoittajat 

 laulaminen 

muusikot 

viihdetaiteilijat 

äänialat 

 

laulaminen 
 KT   laulutekniikka 

LT musiikki 

RT esittäminen 

 laulajat 

 laulukirjat 

 puhelaulu 

 yhteislaulu 

 äänenmuodostus 

 

laulelmat 
LT laulut 

RT chansonit 

kupletit 

 

laulujuhlat 

LT musiikkijuhlat 

 



laulukilpailut 
LT musiikkikilpailut 

 

laulukirjat 
LT nuottijulkaisut 

RT laulaminen 

 

laululeikit 
LT leikit 

RT lastenlaulut 

 piirileikkilaulut 

 

laulumusiikki 

RT romanssit 

 

laulunopettajat 

LT opettajat 

 

laulunäytelmät 
LT musiikkinäytelmät 

 

laulut 
 KT   liedit 

ST chansonit 

hengelliset laulut 

 iskelmät 

 joululaulut 

 juomalaulut 

 kansallislaulut 

 kansanlaulut 

 kehtolaulut 

 kisällilaulut 

 kotiseutulaulut 

 kupletit 

 lastenlaulut 

 laulelmat 

 leikkilaulut 

 maakuntalaulut 

 merimieslaulut 

 pilkkalaulut 

 poliittiset laulut 

 protestilaulut 

 rekilaulut 

 työlaulut 

 työväenlaulut 

 yksinlaulut 

 

laulutekniikka 

 KÄ   laulaminen 

 

lauluyhtyeet 
LT yhtyeet 

ST duot 

 kvartetit 

 tertsetit 

 

lauluäänet 

 KÄ   äänialat 

 

Lauritsalan kartano 

LT kartanot 

 

lausujat 
RT esittäjät 

 

lausunta 
RT esittäminen 

 

lautamiehet 
LT luottamushenkilöt 

RT maallikot 

 

lautasliinat 

RT kattaus 

 

lautat 
LT  vesikulkuneuvot 

ST lossit 

RT laivat 

 

lauttaliikenne 

 KÄ   laivaliikenne 

 

lavantauti 
LT tartuntataudit 

 

lavastajat 

 

lavastus 
 KT   kulissit 

       rekvisiitta 

RT lavastus 

 

lavastus 
RT lavasteet 

 näyttämötekniikka 

 puvustus 

 

lavatanssit 
RT huvit 

 tanssilavat 

 

legendat 
 KT   pyhimystarinat 

LT kertomusperinne 

tarinat 

RT pyhimykset 

 

lehdenjakajat 
 KT   sanomalehdenjakajat 

 

lehdet 

 KÄ   aikakauslehdet 

 

lehdistötyö 
RT journalismi 

 

lehmus 

 

lehmänkellot 

 

lehmät 
LT nautakarja 

ST vasikat 

RT lypsykarja 

 

lehti-ilmoitukset 
RT lehtimainonta 

 

lehtikuolemat 

 

lehtikuvaajat 
LT valokuvaajat 

RT toimittajat 

 

lehtikuvat 
 KT   lehtivalokuvat 

LT valokuvat 

RT kuvajournalismi 

 

lehtimainonta 
LT mainonta 

RT lehti-ilmoitukset 

 

lehtimetsät 
LT metsät 

 

lehtimiehet 

 KÄ   toimittajat 

 

lehtipuut 
RT puut 

 

lehtivalokuvat 

 KÄ   lehtikuvat 

 

lehtorit 
LT kirkon työntekijät 

opettajat 

 

leikit 

Leikkien nimiä voi käyttää 

asiasanoina. 

 KT lastenleikit 

ST laululeikit 

 liikuntaleikit 

 mielikuvitusleikit 

 piirileikit 

 roolileikit 

 seuraleikit 

 ulkoleikit 

RT lastenperinne 

 leikki 

 leikkikalut 

 leikkilaulut 

 pelit 

 sanaleikit 

 

leikkaus 



 

leikkaushoito 
 KT   kirurginen hoito 

LT hoitomenetelmät 

 

leikki 
RT leikit 

 

leikkikalut 

 KT   lelut 

ST kiiltokuvat 

 lennokit 

 nuket 

 pehmolelut 

RT leikit 

 

leikkikaluteollisuus 

 

leikkikentät 

 KÄ   leikkipuistot 

 

leikkilaulut 
LT laulut 

ST piirileikkilaulut 

RT leikit 

 

leikkimökit 

 

leikkipaikat 
RT leikkipuistot 

 

leikkipuistot 

 KT   leikkikentät 

RT leikkipaikat 

 

leikkokukat 

 KÄ   kukat 

 

leikkuupuimurit 
LT maatalouskoneet 

 

leimat 

RT sinetit 

 

leipominen 
 KT   kotileivonta 

       leivonta 

RT ruoanvalmistus 

 

leipomot 
 KT   kotileipomot 

 

leipomoteollisuus 

LT elintarviketeollisuus 

 

leipomotuotteet 
RT konditoriatuotteet 

 leipä 

 leivonnaiset 

 

leipurimestarit 

LT leipurit 

 

leipurit 
ST kondiittorit 

 leipurimestarit 

 

leipä 
LT ruoat 

RT leivonnaiset 

 

leirielämä 
RT eräretkeily 

 leirintä 

 ulkoilu 

 vaellus 

 

leirintä 
 KT   camping 

RT leirielämä 

 retkeily 

 ulkoilu 

 vaellus 

 

leirintäalueet 

 

leirit 

ST musiikkileirit 

 

leivokset 
LT konditoriatuotteet 

 leivonnaiset 

 

leivonnaiset 
LT ruoat 

ST  kakut 

 leivokset 

 piirakat 

 pikkuleivät 

 pullat 

RT konditoriatuotteet 

 korput 

 leipomotuotteet 

 leipä 

 

leivonta 

 KÄ   leipominen 

 

lejeeringit 

 KÄ   metalliseokset 

 

leksikografia 

 KT sanakirjan kirjoitus 

       sanakirjatyö 

RT sanakirjat 

 

lelut 

 KÄ   leikkikalut 

 

lemmikkieläimet 

 Kaikkia lemmikkieläinten 

lajinimiä voi käyttää 

asiasanoina 

LT eläimet 

ST kissa 

 koira 

 papukaijat 

RT kotieläimet 

 

lempinimet 
LT  nimet 

 

lennokit 
LT leikkikalut 

 

lennätin 
RT posti 

 puhelin 

 

lennätinliikenne 
LT tietoliikenne 

RT sähkeet 

 

lentokentät 

 

lentokoneet 
 KT   suihkukoneet 

ST potkurilentokoneet 

vesilentokoneet 

 

lentokoneteollisuus 
LT kulkuneuvoteollisuus 

 

lentoliikenne 

LT    liikenne 

 

lento-onnettomuudet 
LT liikenneonnettomuudet 

RT pakkolaskut 

 

lentopallo 
LT joukkuepelit 

 palloilu 

 

lentoyhtiöt 

LT yritykset 

 

lentäminen 

 

lentävät lautaset 

 KÄ   ufot 

 

lepo 

RT uni 

 

lepokodit 

 KÄ   lomakodit 

 

leppä 
LT puulajit 



 

leppäpilli 

 

leppätorvi 
LT luonnontorvet 

 

lesket 
RT aviopuolisot 

 

leskeys 

 

lestadiolaisuus 
 KT   esikoislestadiolaisuus 

       uusiherätys 

       uuslestadiolaisuus 

       vanhalestadiolaisuus 

       vanhoillislestadiolaisuus 

LT herätysliikkeet 

 

levikki 

 

levinneisyys 

 

levymerkit 

 

levymerkit 
 

levysoittimet 
 KT   gramofonit 

LT äänentoistolaitteet 

 

levyt 
LT rakennustarvikkeet 

 

levytys 

LT äänentallennus 

 

levytyö 
 KT   peltisepäntyö 

 

liedet 

ST kaasuliedet 

RT uunit 

 

liedit 

KÄ laulut 

 yksinlaulut    
 

liettualaiset 
 

liftaus 
 KT   peukalokyyti 

LT matkailu 

 

liha 

       Lihalajien nimiä voi                      

käyttää asiasanoina, esim. 

         lampaanliha 

ST    hirvenliha 

         jäniksenliha 

         karhunliha 

         poronliha 

         sianliha 

RT    liharuoat 

         lihavalmisteet 

 

lihajalosteet 

 KÄ   lihavalmisteet 

 

lihakarja 
LT nautakarja 

RT kotieläimet 

 

lihantuotanto 
 

liharuoat 
LT ruoat 

RT liha 

 lihavalmisteet 

 

lihasäilykkeet 

 KÄ   lihavalmisteet 

 

lihateollisuus 
RT teurastamot 

 

lihatuotteet 

 KÄ   lihavalmisteet 

 

lihavalmisteet 
 KT   lihajalosteet 

       lihasäilykkeet 

       lihatuotteet 

LT kotieläintuotteet 

ST makkarat 

RT elintarvikkeet 

 liha 

 liharuoat 

 

lihavuus 
RT ruokahalu 

 

lihdat 

LT tekstiilikoneet 

 

lihtaus 

LT käsityöperinne 

 

liikanimet 
 KT   lisänimet 

LT nimet 

RT kiusoitteluperinne 

 köllit 

 nimittely 

 

liikehuoneistot 

 

liikekirjanpito 

 KÄ   kirjanpito 

 

liikekirjeenvaihto 
 KT   kauppakirjeenvaihto 

       liikeviestintä 

LT kirjeenvaihto 

 

liikelaitokset 
RT yritykset 

 

liikemerkit 
 KT   liiketunnukset 

RT tunnukset 

 

liikemiehet 
LT yrittäjät 

RT liikenaiset 

 

liikenaiset 
LT yrittäjät 

RT liikemiehet 

 

liikenne 

ST    henkilöliikenne 

         jääliikenne 

         kaukoliikenne 

         lentoliikenne 

         paikallisliikenne 

         tavaraliikenne 

         tilausliikenne 

         ulkomaanliikenne 

         vesiliikenne 

         yksityisliikenne 

RT kuljetus 

 kulkuväylät 

 

liikennejuopumus 
 KT   rattijuopumus 

       ruorijuopumus 

LT juopumus 

 

liikennekasvatus 

 KT liikenneopetus 

 KT liikennevalistus 

LT kasvatus 

RT ajo-opetus 

 

liikenneluvat 
LT luvat 

 

liikennemaksut 
LT maksut 

RT matkaliput 

 

liikennemerkit 

 KT tienviitat 

RT merimerkit 

 opasteet 

 opastimet 

 

liikenneonnettomuudet 
 KT   auto-onnettomuudet 



        liikennetapaturmat 

LT onnettomuudet 

ST haaksirikot 

 lento-onnettomuudet 

RT liikenneturvallisuus 

 

liikenneopetus 

 KÄ liikennekasvatus 

 

liikennetapaturmat 

 KÄ   

liikenneonnettomuudet 
 

liikenneturvallisuus 
 KT   tieturvallisuus 

RT liikenneonnettomuudet 

 merimerkit 

 näkyvyys 

 suojatiet 

 

liikennevalistus 

 KÄ liikennekasvatus 

 

liikennevälineet 

 KÄ   kulkuneuvot 

 

liikennevälineteollisuus 

 KÄ   kulkuneuvoteollisuus 

 

liikenneyhteydet 
 

liikennöitsijät 
LT  yrittäjät 

 

liikepankit 

LT pankit 

 

liikerakennukset 
LT rakennukset 

ST kauppahallit 

 myymälät 

RT liikehuoneistot 

 

liiketavat 

 KÄ   kauppatavat 

 

liiketoiminta 
RT yritystoiminta 

 

liiketunnukset 

 KÄ   liikemerkit 

 

liiketyöntekijät 
LT  työntekijät 

ST  myyjät 

 

liikevaihtovero 
LT verotus 

 

liikeviestintä 

 KÄ   liikekirjeenvaihto 

 

liikevoitto 

 KÄ   voitot 

 

liikkuminen 

LT  liikunta 

RT matkustaminen 

 

liikkuvuus 

ST työvoiman liikkuvuus 

 

liikunnan koulutuskeskukset 

 KÄ   urheiluopistot 

 

liikunnanohjaajat 

 

liikunta 
 Liikuntalajien nimiä voi 

käyttää asiasanoina 

ST koululiikunta 

 kuntoliikunta 

 perinneliikunta 

 työpaikkaliikunta 

 

liikunta-alueet 
 KT   urheilualueet 

LT virkistysalueet 

RT liikuntatilat 

 

liikuntaleikit 
LT leikit 

 

liikuntaopistot 

 KÄ   urheiluopistot 

 

liikuntaseurat 
LT järjestöt 

ST urheiluseurat 

RT urheilujärjestöt 

 

liikuntatapahtumat 

 KT urheilutapahtumat 

LT tapahtumat 

RT urheilukilpailut 

 

liikuntatilat 

 KT  urheilutilat 

LT tilat 

ST  ampumaradat 

 golfkentät 

 hyppyrimäet 

 luistinradat 

 ratsastuskentät 

 raviradat 

 uimalat 

 urheiluhallit 

 urheilukentät 

 voimistelusalit 

RT liikunta-alueet 

 

liikuntavammaiset 

RT  pyörätuolit 

 

liikuntavammat 
LT vammat 

 

liikuntavälineet 
 Kaikkia liikuntavälineiden 

nimiä voi käyttää 

asiasanoina 

 KT   urheiluvälineet 

ST jouset 

kiekot 

luistimet 

lumikengät 

mailat 

 pallot 

 sukset 

 

liikuntavälineteollisuus 

 

liimapuurakenteet 

 KÄ   puurakenteet 

 

liimat 
 KT   liisterit 

 

liimateollisuus 
LT kemianteollisuus 

 

liinavaatteet 
 Liinavaatteiden nimiä voi 

käyttää asiasanoina, esim. 

lakanat, pyyheliinat 

LT kodintekstiilit 

RT vuodevaatteet 

 

liisterit 

 KÄ   liimat 

 

liito-orava 
LT oravat 

 

liitostekniikka 

 KÄ   liittäminen 

 

liittymät 

RT risteykset 

 tiet 

 

liittäminen 
 KT   kiinnitystekniikka 

       liitostekniikka 

ST hitsaus 

 juotto 

 niittaus 

 saumaus 

RT kiinnitys 

 



liitu 
 

liitännäiselinkeinot 
 KT   sivuelinkeinot 

       tukielinkeinot 

LT elinkeinot 

 

likaantuminen 

RT roskaantuminen 

saastuminen 

 

linja-autoasemat 

 

linja-autoliikenne 

 

linja-autonkuljettajat 
LT kuljettajat 

RT autoilijat 

 

linja-autot 
 KT   bussit 

LT autot 

RT johdinautot 

 

linnavuoret 
RT muinaislinnat 

 

linnoittaminen 

 

linnoitukset 
RT muinaislinnat 

 

linnunpesät 

RT linnunpöntöt 

 

linnunpöntöt 

RT linnunpesät 

 

linnunrata 
 

linnut 

 Kaikkia lintujen nimiä voi  

 käyttää asiasanoina. Ks.  

 YSA:n liitteenä oleva 

 eläinsystematiikka 

ST     ulappalinnut 

RT    muuttolinnut 

         petolinnut 

         riistalinnut 

        vesilinnut 

 

lintukoirat 
LT  koira 

 

Lintulan luostari : Kivennapa 

LT luostarit 

 

lintuvedet 

 KÄ   lintuvesialueet 

 

lintuvesialueet 
 KT   lintuvedet 

 

lionsjärjestöt 
LT hyväntekeväisyysjärjestöt 

 järjestöt 

 

lipastot 

LT huonekalut 

 

lipeä 
 

liput 
LT heraldiikka 

ST kansallisliput 

RT pääsyliput 

tunnukset 

 viirit 

 

liputus 
 KT   juhlaliputus 

 

lisensiaatintyöt 

 KÄ   opinnäytteet 

 

lisenssit 

 

lisäkoulutus 

 KÄ   jatkokoulutus 

 

lisänimet 

 KÄ   liikanimet 

 

liturgia 
LT jumalanpalvelus 

RT kirkkomusiikki 

 

liturginen musiikki 
RT kirkkomusiikki 

 

liukuportaat 

 KT koneportaat 

 KT rullaportaat 

LT portaat 

 

liuottimet 

 

lohi 
LT lohikalat 

 

lohikalat 
ST hauki 

 kirjolohi 

 kuore 

 lohi 

 muikku 

 siika 

 

lohkominen 

 KÄ   maanjako 

 

loiset 
RT syöpäläiset 

ST heisimadot 

 

loistot 

 KÄ   merimerkit 

 

loisväki 
LT tilaton väestö 

 

loitsut 

LT kalevalamittaiset runot 

 riittirunous 

RT kansanlääkintä 

 kansanusko 

 kiroukset 

 magia 

 sanamagia 

 taiat 

 

lokakuun vallankumous 
LT vallankumoukset 

 

lokit 
 

loma 
ST vuosiloma 

RT matkailu 

työvuosi 

vapaa-aika 

 

loma-asunnot 
 KT   kesäasunnot 

       vapaa-ajanasunnot 

LT  asunnot 

RT huvilat 

 kesämökit 

 

loma-asutus 
LT asutus 

 

lomailu 
RT matkailu 

 vapaa-ajantoiminnat 

 

lomakodit 
 KT   kesäkodit 

       lepokodit 

 

lomaraha 
RT palkat 

 vuosiloma 

 

lomittaminen 

 KÄ   lomitus 

 

lomitus 
 KT   lomittaminen 

       lomitusapu 



       maatalouslomitus 

 

lomitusapu 

 KÄ   lomitus 

 

lonkkaviat 

 

lopettaminen 

 KÄ   lakkauttaminen 

 

loppiainen 
LT vuotuisjuhlat 

RT vuodenvaihde 

 

lorut 
 KT   lastenlorut 

LT kansanrunous 

RT hokemat 

lastenrunot 

luonnonäänen jäljittelyt 

 

lossinkuljettajat 

 

lossit 
LT lautat 

RT vesiliikenne 

 

lotat 
LT naisjärjestöt 

 

louhinta 
 KT   avolouhinta 

       maanalainen louhinta 

ST kivenlouhinta 

 malminlouhinta 

RT kalliorakentaminen 

 räjäytystyöt 

 

louhokset 
 KT   avolouhokset 

RT kaivokset 

 

loukutus 

LT käsityöperinne 

 

lounaismurteet 
LT länsimurteet 

 

Lucian päivä 

LT vuotuisjuhlat 

 

luennoitsijat 

RT kouluttajat 

opettajat 

 

luennot 
 

luistelu 
LT talviurheilu 

ST pikaluistelu 

 retkiluistelu 

 

luistimet 
LT liikuntavälineet 

 

luistinradat 
LT liikuntatilat 

 

lukeminen 
 KT   lukutekniikka 

RT kirjoittaminen 

 lukutaito 

 

lukijat 
RT vastaanotto 

 yleisö 

 

lukio 
LT koulut 

 oppikoulu 

 

lukkarit 
LT kirkon työntekijät 

 

lukkosepät 
 

lukot 
 KT   varmuuslukot 

RT avaimet 

 

lukujärjestelmät 

 

lukukinkerit 

 KÄ   kinkerit 

 

lukukirjat 
LT oppikirjat 

 

lukumystiikka 

 KÄ   numerologia 

 

lukusalit 
LT kirjastot 

 

lukusanat 
 KT   numeraalit 

 

lukusymboliikka 

 KÄ   numerologia 

 

lukutaito 
RT kirjoitustaito 

 lukeminen 

 

lukutekniikka 

 KÄ   lukeminen 

 

lumi 
 

lumikengät 

LT liikuntavälineet 

 

lunastus 
ST pakkolunastus 

 

luodikot 
 KT   metsästyskiväärit 

LT metsästysaseet 

 

luokanopettajat 
LT opettajat 

 

luokitukset 

 

luokkakokoukset 

LT kokoukset 

 

luokkakuvat 

LT valokuvat 

 

 

luokkarakenne 

 KÄ   yhteiskuntaluokat 

 

luokkaretket 
LT matkat 

RT opintomatkat 

 opintoretket 

 

luokkatyöskentely 
RT opetustilanne 

 

luokkayhteiskunta 

 KÄ   yhteiskuntaluokat 

 

luokkayhteisö 
LT yhteisöt 

RT kouluyhteisö 

 

luolamaalaukset 

 KÄ kalliotaide 

 

luolat 
LT pinnanmuodot 

 

luonne 

 KÄ   luonteenpiirteet 

 

luonnonhaltijat 
LT haltijat 

RT maahiset 

 

luonnonilmiöt 

 

luonnonkalenteri 
RT ajanlasku 

 

luonnonkasvit 
 KT   luonnonvaraiset kasvit 

LT kasvit 



RT keräilytuotteet 

 

luonnonlääkkeet 
 KT   luontaislääkkeet 

LT lääkkeet 

 lääkekasvit 

 

luonnonkivi 
 KT   raakakivi 

LT rakennusaineet 

ST graniitti 

RT kivi 

 

luonnonkuvaus 
 Käytetään kirjallisuuden 

yhteydessä. Valokuvauksen 

yhteydessä käytä 

luonnonvalokuvaus 

 

luonnonlääkkeet 
 KT   luontaislääkkeet 

LT lääkkeet 

RT lääkekasvit 

 

luonnonmaisema 
LT maisema 

RT kulttuurimaisema 

 

luonnonmarjat 
 KT   metsämarjat 

ST juolukka 

 karpalo 

 lakka 

 mansikka 

 mesimarja 

 mustikka 

 pihlaja 

 puolukka 

 vadelma 

RT keräilytuotteet 

 marjat 

 

luonnonnimistö 

 KÄ   luontonimet 

 

luonnonsilkki 

 KÄ   silkki 

 

luonnonsuojelu 

ST eläimistön suojelu 

 

luonnontieteelliset museot 

LT museot 

 

luonnontuotteet 
LT tuotteet 

 

luonnontorvet 

 Kaikkia luonnonpuhaltimien 

nimiä voi käyttää 

asiasanoina 

LT puhallinsoittimet 

ST leppätorvi 

 

luonnonvaraiset eläimet 
LT eläimet 

 

luonnonvaraiset kasvit 

 KÄ   luonnonkasvit 

 

luonnonympäristö 
RT rakennettu ympäristö 

 

luonnonäänen jäljittelyt 

RT lorut 

 

luonnonäänet 
LT äänet 

 

luontaishoitolat 
RT kylpylät 

 parantolat 

 

luontaislääkkeet 

 KÄ   luonnonlääkkeet 

 

luontaistalous 

 KÄ   luontoistalous 

 

luonteenlaatu 

 KÄ   temperamentti 

 

luonteenpiirteet 
 KT   luonne 

RT temperamentti 

 

luonto 

ST revontulet 

 sateenkaaret 

 sää 

 taivaankappaleet 

 ukkonen 

RT ympäristö 

 

luontoisedut 
 Tarkoittaa veronalaisia 

etuja, kun taas 

henkilöstöedut ovat 

verotuksesta vapaita etuja 

ST työsuhdeasunnot 

 virkatalot 

RT palkat 

 

luontoistalous 
 KT   luontaistalous 

LT talous 

RT omavaraisuus 

 

luontokohteet 

RT maailmanperintökohteet 

 matkailukohteet 

 nähtävyydet 

 näköalapaikat 

 

luontonimet 
 KT   luonnonnimistö 

LT nimet 

 paikannimet 

 

luostarilaitos 
 Nunna- ja munkkijärjestöjen 

nimiä voi käyttää 

asiasanoina, esim. 

karmeliitat, kapusiinit 

RT luostarit 

 

luostarit 

ST       Lintulan luostari :  

Kivennapa 

 Petsamon luostari 

 Solovetskin luostari 

Valamon luostari : 

Heinävesi 

 Valamon luostari : Valamo 

RT luostarilaitos 

 

luotaus 

 

luotot 

RT lainat 

 velat 

 

luotsaus 

 

luotsiasemat 

 

luotsit 
 

luottamushenkilöt 
ST kansanedustajat 

 kaupunginvaltuutetut 

 lautamiehet 

 luottamusmiehet 

RT luottamustoimet 

 päättäjät 

 

luottamusmiehet 
LT luottamushenkilöt 

RT ammattiyhdistystoiminta 

 

luottamustoimet 
RT luottamushenkilöt 

 

luottokauppa 
LT kauppa 

RT osamaksukauppa 

 

luova kirjoittaminen 



LT kirjoittaminen 

 

luovutus 

 

luteet 

 

luterilaisuus 

 

luudat 

 

luulöydöt 

RT muinaisjäännökset 

 

luuttu 
LT näppäilysoittimet 

 

luvat 

ST  elinkeinoluvat 

 kalastusluvat 

 liikenneluvat 

 metsästysluvat 

 työluvat 

RT lisenssit 

 

LVI-ala 

 KT   lämpö-, vesi- ja 

ilmastointiala 

 

LVI-työt 

LT rakennustyöt 

 

lyhdyt 
RT valaisimet 

 

lyhytaaltokuuntelu 

 KÄ   DX-kuuntelu 

 

lyhytkasvuiset 

 KT   kääpiöt 

 

lypsy 

 

lypsykarja 
LT nautakarja 

RT kotieläimet 

 lehmät 

 

lypsykoneet 
LT maatalouskoneet 

 

lyriikka 
 KT   runous 

LT kaunokirjallisuus 

 sanataide 

ST runot 

 

lyseot 
LT koulut 

RT oppikoulu 

 tyttökoulut 

 yhteiskoulut 

 

lyyrikot 

 KÄ   runoilijat 

 

lyyriset runot 
LT kalevalamittaiset runot 

 runomuotoinen perinne 

RT Kanteletar 

 

lyömäsoittimet 
LT soittimet 

ST ksylofoni 

 rummut 

 triangeli 

 

lähdevesi 
LT vesi 

RT lähteet 

 

lähetystyö 
ST sisälähetys 

RT kääntyminen 

 

lähetystyöntekijät 
LT kirkon työntekijät 

 

lähialueet 

 

lähiliikenne 

 KÄ   paikallisliikenne 

 

lähteet 
LT vesistöt 

ST mineraalilähteet 

RT lähdevesi 

 

läksiäiset 

LT juhlat 

 

läksyt 

 KÄ   kotitehtävät 

 

lämmittimet 

 KÄ   lämmityslaitteet 

 

lämmittäjät 

 

lämmitys 
 KT   lämmitystekniikka 

RT energia 

 lämmitysjärjestelmät 

 tulenteko 

 tulisijat 

 turve 

 uunit 

 

lämmitysjärjestelmät 
ST keskuslämmitys 

 sähkölämmitys 

öljylämmitys 

RT lämmitys 

 

lämmityslaitteet 
 KT   lämmittimet 

ST kiukaat 

 takat 

 uunit 

 

lämmitystekniikka 

 KÄ   lämmitys 

 

lämpö-, vesi- ja ilmastointiala 

 KÄ   LVI-ala 

 

lämpömittarit 

LT mittauslaitteet 

 

länsimurteet 
 Käytetään vain suomen 

kielen yhteydessä 

LT murteet 

 suomen kieli 

ST hämäläismurteet 

 lounaismurteet 

 pohjalaismurteet 

 

lääkeainekasvit 

 KÄ   lääkekasvit 

 

lääkehiili 
LT lääkkeet 

 

lääkehoito 
LT hoitomenetelmät 

 

lääkehuolto 

 

lääkekaapit 

Sanalla on kaksi merkitystä. 

1. Lääkkeiden 

säilytyskaappi.  

2. Apteekin 

käsikauppalääkkeiden 

myyntipiste syrjäseudulla 

 

lääkekasvit 

 KT   lääkeainekasvit 

      rohdoskasvot 

  yrttikasvit 

LT kasvit 

 yrttilääkintä 

RT luonnonlääkkeet 

 lääkkeet 

 yrtit 

 

lääkemääräykset 
 KT   reseptit 

LT määräykset 

 



lääketyöntekijät 

 

lääkkeet 
 Lääkkeiden ja lääkeaineiden 

nimiä voi käyttää 

asiasanoina, esim. 

tetrasykliini 

LT parannustavat 

ST kipulääkkeet 

luonnonlääkkeet 

 lääkehiili 

 särkylääkkeet 

RT huumeet 

 lääkekasvit 

 yrttilääkintä 

 

lääkärit 
 Kaikkia erikoislääkäreiden 

nimikkeitä voi käyttää 

asiasanoina 

 KT   erikoislääkärit 

ST silmälääkärit 

 työterveyslääkärit 

RT eläinlääkärit 

 hammaslääkärit 

 välskärit 

 

lääninrovastit 

LT rovastit 

 

läänit 

 

läänityslaitos 

RT aateli 

 

löydökset 

 

maagiset esineet 

 KÄ   taikaesineet 

 

maahanmuuttajat 
ST siirtolaiset 

RT emigrantit 

 pakolaiset 

 siirtotyöläiset 

 

maahanmuutto 
LT muuttoliike 

RT siirtolaisuus 

 

maahantuonti 

 KÄ   tuonti 

 

maaherrat 

 

maahiset 
LT taruolennot 

 yliluonnolliset olennot 

RT luonnonhaltijat 

 

maailma 

 

maailmankartat 

LT kartat 

RT pallokartat 

 

maailmankatsomus 
 Yksilön arvoväritteinen 

kokonaiskäsitys maailmasta 

ja ihmisistä 

RT aatteet 

elämänkatsomus 

ideologiat 

 

maailmanloppu 
RT eskatologia 

 

maailmanmusiikki 
LT musiikki 

 populaarimusiikki 

RT  perinnemusiikki 

 popmusiikki 

 viihdemusiikki 

 

maailmannäyttelyt 
LT näyttelyt 

 

maailmanperintökohteet 

RT kulttuurihistorialliset 

suojelukohteet 

 kulttuuriperintö 

 luontokohteet 

 

maailmanuskonnot 

 KÄ   uskonnot 

 

maakauppa 
LT kauppa 

RT maanhankinta 

 

maakotka 
LT kotkat 

 

maakuljetus 
LT kuljetus 

ST rautatiekuljetus 

 tiekuljetus 

 

maakulkuneuvot 

LT    kulkuneuvot 

ST    ajoneuvot 

         hevosajoneuvot 

         junat 

         kelkat 

         moottoriajoneuvot 

          polkupyörät 

          pulkat 

          raitiovaunut 

          reet 

          sotilasajoneuvot 

          tiekoneet 

 

maakuntalaulut 
LT laulut 

RT kotiseutulaulut 

 

maakuntamuseot 
LT museot 

 

maalaamot 

 

maalaiset 

 KÄ   maaseutuväestö 

 

maalaistalot 
RT asuinrakennukset 

 

maalarimestarit 
LT maalarit 

 

maalarit 
ST automaalarit 

 maalarimestarit 

 

maalaukset 
LT kuvataide 

ST ikonit 

 kattomaalaukset 

 kirkkomaalaukset 

 muotokuvat 

 seinämaalaukset 

 

maalaus 
ST ruiskumaalaus 

RT maalaustaide 

 

maalausala 

 

maalaustaide 
LT kuvataide 

ST akvarellimaalaus 

 kalkkimaalaus 

lasimaalaus 

 öljymaalaus 

RT maalaus 

maisemamaalaus 

 

maalaustarvikkeet 

 KÄ   maalausvälineet 

 

maalausvälineet 
 KT   maalaustarvikkeet 

 

maaliskuun vallankumous 
 1) Saksassa, Italiassa ja 

Itävallassa Ranskan 

helmikuun vallankumousta 

seurannut vallankumousliike 

 2) Venäjän vallankumous 

maaliskuussa 1917 



(juliaanisen kalenterin 

mukaan helmikuussa) 

LT vallankumoukset 

 

maalit 
LT  pintakäsittelyaineet 

ST punamulta 

 

maaliteollisuus 
LT kemianteollisuus 

 

maallikkosaarnaajat 

 KÄ   saarnaajat 

 

maallikot 
RT lautamiehet 

 saarnaajat 

 

maallistuminen 

 KT   sekularisaatio 

RT uudenaikaistuminen 

 

maamieskoulut 

 KÄ   

maatalousoppilaitokset 

 

maamiesseurantalot 

 KÄ   seurantalot 

 

maanalainen louhinta 

 KÄ   louhinta 

 

maanalainen toiminta 

RT partisaanit 

 

maanhankinta 
RT maakauppa 

 

maanjako 

 KT    halkominen 

          jakotoimitus 

         lohkominen 

ST    isojako 

         sarkajako 

         uusjako 

RT    maanmittaus 

 

maanjäristykset 
 KT   maanvärähtelyt 

 

maankaivu 
 KT   kaivu 

 

maankohoaminen 

 

maanlait 
LT lait 

 

maanmittarit 

 

maanmittaus 

 KT    halkominen 

                     jakotoimitus   

                    lohkominen                                                                      

        maanmittaustoimitus 

RT maanjako 

 

maanmittausinsinöörit 
 

maanmuokkaus 
ST kyntö 

RT auraus 

 muokkaus 

 

maanmuokkauskoneet 
LT maatalouskoneet 

ST aurat 

 äkeet 

 

maanomistajat 
LT  omistajat 

RT metsänomistajat 

 

maanomistus 
LT   omistus 

RT kruununmaat 

 metsänomistus 

 valtionmaat 

 yhteismaa 

 yhteismetsät 

 

maanpako 
RT emigrantit 

 pako 

 pakolaiset 

 

maanparannus 
LT maanviljely 

ST kalkitus 

 kydönpoltto 

 lannoitus 

 ojitus 

 

maanpetos 

RT vakoilu 

 

maanpuolustus 
 KT   sotilaallinen 

maanpuolustus 

ST taloudellinen maanpuolustus 

RT maanpuolustustyö 

 väestönsuojelu 

 

maanpuolustustyö 
 KT   vapaaehtoinen 

maanpuolustustyö 

RT maanpuolustus 

 

maansiirto 

 

maantiekuljetus 

 KÄ   tiekuljetus 

 

maantiet 

 KÄ   tiet 

 

maantieteelliset nimet 

 KÄ   paikannimet 

 

maanviljelijät 
 KT   viljelijät 

ST pienviljelijät 

RT emännät 

 isännät 

 talonpojat 

 

 

maanviljely 

LT     maatalous 

ST     kaskiviljely 

          kydönpoltto 

          kylvö 

          maanparannus 

          osa-aikaviljely 

          rehunkäsittely  

          sadonkorjuu 

RT    maataloustekniikka 

         maataloustyökalut 

         puutarhaviljely 

 viljely 

 

maanviljelysneuvokset 
LT arvonimet 

 

maanvuokra 
RT maanvuokraus 

 vuokrasopimukset 

 vuokrat 

 vuokraus 

 

maanvuokraus 

LT vuokraus 

RT maanvuokra 

 torpat 

 

maanvyörymät 

 

maanvärähtelyt 

 KÄ   maanjäristykset 

 

maaoikeus 
 

maaperä 
 KT   maa : geologia 

RT kallioperä 

 

maaperäkemia 

 

maaseutu 

 



maaseutukulttuuri 
LT  kulttuuri 

 

maaseutuväestö 
 KT   maalaiset 

LT yhteiskuntaluokat 

RT talonpojat 

 tilaton väestö 

 työväestö 

 

maassamuutto 
 KT   sisäinen muuttoliike 

LT muuttoliike 

 

maastamuutto 
LT muuttoliike 

RT maanpako 

 siirtolaisuus 

 

maastohiihto 

 KÄ   hiihto 

 

maastopalot 

 KT  pensaspalot 

  ruohikkopalot 

LT tulipalot 

ST metsäpalot 

 

maatalouden ammattikoulut 

 KÄ   

maatalousoppilaitokset 

 

maatalouden vesirakennus 

LT vesirakennus 

RT ojitus 

 

maatalous 
LT elinkeinot 

ST karjanhoito 

 kasvinviljely 

 maanviljely 

RT karja 

 

maatalousala 

 

maatalousjärjestöt 
 KT   maamiesseurat 

LT järjestöt 

 

maatalouskoeasemat 
 

maatalouskoneet 
ST haravakoneet 

kylvökoneet 

 leikkuupuimurit 

 lypsykoneet 

 maanmuokkauskoneet 

 traktorit 

 

maatalouskoulut 

 KÄ   

maatalousoppilaitokset 
 

maatalouslomitus 

 KÄ   lomitus 

 

maatalousmaa 
 KT   viljelymaa 

RT metsätalousmaa 

 

maatalousneuvojat 

 

maatalousneuvonta 

LT neuvonta 

 

maatalousnäyttelyt 
LT näyttelyt 

 

maatalousoppilaitokset 
 KT   emäntäkoulut 

       maamieskoulut 

       maatalouden 

ammattikoulut 

       maatalouskoulut 

 

maatalouspolitiikka 

 

maatalousrakennukset 
LT rakennukset 

ST aitat 

 eläinsuojat 

 ladot 

 lantalat 

 

maataloustekniikka 
RT maanviljely 

 maataloustyökalut 

 

maataloustuotteet 
ST kasvituottteet 

kotieläintuotteet 

 puutarhatuotteet 

 vilja 

RT elintarvikkeet 

 

maataloustyö 

 

maataloustyökalut 
LT työkalut 

ST aurat 

RT maataloustekniikka 

 

maataloustyöntekijät 
LT työntekijät 

ST  kuoharit 

 

maatalousverotus 
LT verotus 

 

maatilanemännät 

 KÄ   emännät 

 

maatilat 
 KT   maatilayritykset 

       tilat : maanomistus 

ST pientilat 

RT asutustilat 

 kartanot 

 kruununtilat 

 perintötilat 

 ratsutilat 

 torpat 

 sukutilat 

 uudistilat 

 

maatilatalous 

 

maatilayritykset 

 KÄ   maatilat 

 

maauimalat 

 KÄ   uimalat 

 

maaöljy 

 KÄ   öljy 

 

magia 
 KT   taikuus 

LT kansanusko 

ST amuletit 

musta magia 

paha silmä 

parannusmagia 

sanamagia 

RT loitsut 

 noituus 

 taiat 

 taikausko 

 uskomukset 

 väki 

 

magnetofonit 

 KÄ   nauhurit 

 

mahataudit 
 KT   vatsataudit 

 

mahla 
LT keräilytuotteet 

 

maidontarkastus 

LT elintarvikevalvonta 

 tarkastus 

 

maidontuotanto 

 

mailat 

LT liikuntavälineet 

 

maine 



 

mainokset 

 

mainonta 
LT kauppa 

ST lehtimainonta 

 piilomainonta 

 poliittinen mainonta 

 televisiomainonta 

RT markkinointi 

 

maisema 
ST kulttuurimaisema 

 luonnonmaisema 

äänimaisema 

RT ympäristö 

 

maisemamaalaus 
RT maalaustaide 

 

maissi 

LT viljakasvit 

 

maito 

LT    juomat 

         kotieläintuotteet 

ST    lampaanmaito 

         ternimaito 

        vuohenmaito 

RT maitovalmisteet 

 

maitotalous 
RT elintarvikeala 

 karjatalous 

 meijeriteollisuus 

 

maitoteknologia 

 

maitoteollisuus 

 KÄ   meijeritalous 

 

maitotuotteet 

 KÄ   maitovalmisteet 

 

maitovalmisteet 
 KT   maitotuotteet 

LT kotieläintuotteet 

 ruoat 

ST hapanmaitovalmisteet 

 hera 

 juusto 

 jäätelö 

 kerma 

 piimä 

 voi 

RT elintarvikkeet 

 maito 

 meijerituotteet 

 

majakat 

 

majat 
LT asumukset 

ST metsästysmajat 

 ulkoilumajat 

 

majatalot 
LT majoitusliikkeet 

 liikenne 

RT hotellit 

kestikievarit 

 

majavat 

 

majoitus 
ST täysihoito 

 

majoitusliikkeet 
LT  yritykset 

ST hotellit 

 kestikievarit 

 majatalot 

 matkustajakodit 

 yömajat 

RT ravitsemisliikkeet 

 

makaronit 

 KÄ   pasta 

 

make-up 

 KÄ   meikkaus 

 

makeiset 
RT lakritsi 

 marsipaani 

 suklaa 

 

makeisteollisuus 
 

makeutusaineet 
ST hunaja 

 sokeri 

 

makkarat 
LT lihavalmisteet 

 

makramee 

LT käsityöt 

 solmeilu 

 

makrillit 

 

maksasyöpä 
LT syöpätaudit 

 

maksuehdot 

 

maksut 
ST jäsenmaksut 

 liikennemaksut 

 palvelumaksut 

 sosiaaliturvamaksut 

 vuokrat 

 

maksuvälineet 
LT kauppa 

RT raha 

 

maksuvälinerikokset 
LT rikokset 

 

makuuhuoneet 
LT huoneet 

 

maljakot 

 

mallasjuomat 
LT alkoholijuomat 

 juomat 

ST olut 

 sahti 

 

mallasjuomateollisuus 

 KÄ   panimoteollisuus 

 

mallistot 

 

mallit 
RT esikuvat 

 

malmiesiintymät 
 KT   malmiot 

RT malminetsintä 

 

malminetsintä 
LT etsintä 

RT malmiesiintymät 

 

malminlouhinta 

LT louhinta 

 

malmiot 

 KÄ   malmiesiintymät 

 

malmit 
ST järvimalmit 

 

maltaat 

 

mandoliini 
LT näppäilysoittimet 

 

mankelit 

 

Mannerheim-linja 

LT kenttälinnoitukset 

 

mansardikatot 

LT katot 

 



mansikka 
LT luonnonmarjat 

 marjat 

 

mansin kieli 
 KT   vogulin kieli 

 

mantelimassa 

 KÄ   marsipaani 

 

manttaali 

 

marakatit 

 

margariini 

 

marjanpoiminta 
 KT   marjastus 

LT sadonkorjuu 

RT keräily 

 poiminta 

 

marjanviljely 
 KT   marjojen viljely 

LT kasviviljely 

 puutarhaviljely 

 

marjastus 

 KÄ   marjanpoiminta 

 

marjat 
 Kaikkia marjojen nimiä 

voidaan käyttää asiasanoina 

ST herukat 

 juolukka 

 karpalo 

 karviainen 

 lakka 

 mansikka 

 mesimarja 

 mustikka 

 pihlajanmarja 

puolukka 

vadelma 

RT hedelmät 

 keräilytuotteet 

 luonnonmarjat 

 

marjojen viljely 

 KÄ   marjanviljely 

 

marketit 

 KÄ   valintamyymälät 

 

markkinat 
LT kauppa 

RT kilpailu 

 

markkinointi 
RT jakelu 

 mainonta 

 

Mars (planeetta) 
LT planeetat 

 

marmorointi 

LT koristelu 

 värjäys 

 

marsipaani 
 KT   mantelimassa 

RT makeiset 

 

marssit 
ST häämarssit 

surumarssit 

RT sotilasmusiikki 

 

martat 
LT järjestöt 

 naisjärjestöt 

 

marttyyrit 

RT pyhimykset 

 

maskeeraus 
RT meikkaus 

 naamiointi 

 

massa- ja paperiteollisuus 
 KT   kemiallinen 

metsäteollisuus 

LT metsäteollisuus 

ST kartonkiteollisuus 

 paperiteollisuus 

 selluteollisuus 

 

massateollisuus 

 KÄ   selluteollisuus 

 

mastot 

 

masturbaatio 

 KÄ   itsetyydytys 

 

masurkat 
LT tanssimusiikki 

 tanssit 

 

masuunit 
LT uunit 

 

matematiikka 

 

materiaalit 

RT aineistot 

 

matkailijat 

 

matkailu 

 KT   turismi 

ST laivamatkailu 

 opintomatkat 

 ulkomaanmatkailu 

RT hotellit 

 kyläily 

liftaus 

loma 

 lomailu 

 matkustaminen 

 vapaa-ajantoiminnat 

 

matkailukeskukset 
 

matkailukohteet 

 KT matkakohteet 

RT luontokohteet 

 nähtävyydet 

 näköalapaikat 

 

matkailunähtävyydet 

KÄ nähtävyydet 

 

matkailuyritykset 
LT yritykset 

 

matkakertomukset 
 KT   matkakuvaukset 

       matkapäiväkirjat 

       matkaraportit 

LT kertomukset 

 

matkakohteet 

 KÄ matkailukohteet 

 

matkakuvaukset 

 KÄ   matkakertomukset 

 

matkalaukut 
LT laukut 

 

matkaliput 
RT liikennemaksut 

 

matkamuistot 

RT muistoesineet 

 

matkaoppaat 

LT oppaat 

 

matkapuhelimet 

 KT kännykät 

LT puhelimet 

 

matkapäiväkirjat 

 KÄ   matkakertomukset 

 

matkaraportit 

 KÄ   matkakertomukset 

 



matkat 
ST koulumatkat 

merimatkat 

 opintomatkat 

RT kiertueet 

 

matkatavarat 
LT tavarat 

 

matkatoimistot 

LT toimistot 

 yritykset 

 

matkustajakodit 

LT majoitusliikkeet 

 

matkustajalaivat 

 KÄ   laivat 

 

matkustajat 

 

matkustaminen 

 KT matkustus 

RT liikkuminen 

 matkailu 

 

matkustus 

 KÄ matkustaminen 

 

matot 
LT sisustustekstiilit 

ST itämaiset matot 

 

mausteet 
 KT   yrttimausteet 

RT elintarvikkeet 

 lääkekasvit 

 nautintoaineet 

 sinappi 

 

maustekasvit  

LT kasvit 

 vihannekset 

ST humalat 

 tilli 

RT mausteet 

 yrtit 

 

mehiläiset 

LT hyönteiset 

 

mehiläishoito 
 KT   mehiläisten hoito 

LT elinkeinot 

kotieläinhoito 

 

mehiläistalous 
LT kotieläintalous 

 

mehiläisten hoito 

 KÄ   mehiläishoito 

 

mehut 

LT juomat 

 

meijerioppilaitokset 

 

meijeristit 

 

meijerit 
 KT   osuusmeijerit 

 

meijeritalous 
 KT   maitoteollisuus 

RT maitotalous 

 

meijerituotteet 
RT elintarvikkeet 

 maitovalmisteet 

 

meijeriteknikot 
 

meikkaus 
 KT   ehostus 

       make-up 

RT kauneudenhoito 

 maskeeraus 

 

mekaanikot  

 

mekaaninen metsäteollisuus 

 KÄ   puuteollisuus 

 

mekaaniset soittimet 

 KÄ   automaattisoittimet 

 

mellakat 

RT mielenosoitukset 

 

melodiat 
 KT   melodiikka 

 

melodiikka 

 KÄ   melodiat 

 

melodraamat 
LT elokuvat 

 näytelmät 

 näyttämömusiikki 

RT oopperat 

 

memoraatit 
LT kansankertomukset 

 kertomusperinne 

 uskomusperinne 

RT jutut 

 kokemuskerronta 

 kronikaatit 

 uskomustarinat 

 uskonnolliset kokemukset 

 

menuetit 
LT tanssimusiikki 

 tanssit 

 

merenkulkijat 
 KT   merenkävijät 

RT merikapteenit 

 merimiehet 

 

merenkulku 
LT vesiliikenne 

ST kauppamerenkulku 

 meriliikenne 

 talvimerenkulku 

RT jääliikenne 

 merikuljetus 

 navigointi 

 

merenkulkuhallinto 
 Merenkulkuhallinto siirtyi 

1.9.1989 liikennehallinnon 

alaisuuteen 

 

merenkulkuoppilaitokset 
LT ammatilliset oppilaitokset 

 

merenkävijät 

 KÄ   merenkulkijat 

 

merenneidot 
 KT   vedenneidot 

LT taruolennot 

 yliluonnolliset olennot 

 

meret 
 KT   valtameret 

LT vesistöt 

RT merialueet 

 

merialueet 

LT vesialueet 

RT meret 

 

merikalastus 
LT  kalastus 

 

merikalat 
RT kalat 

 

merikapteenit 
RT merenkulkijat 

 merimiehet 

 

merikartat 
 KT   merikortit 

LT kartat 

 

merikortit 

 KÄ   merikartat 



 

merikuljetus 
LT vesikuljetus 

RT merenkulku 

 meriliikenne 

 

meriliikenne 
 KT   valtameriliikenne 

LT  merenkulku 

 vesiliikenne 

RT jääliikenne 

 merikuljetus 

 navigointi 

 

merimatkat 
LT matkat 

 

merimerkit 
 KT   loistot 

RT liikennemerkit 

liikenneturvallisuus 

 opasteet 

 

merimiehet 
RT merenkulkijat 

 merikapteenit 

 

merimieskirkot 
RT kirkot 

 

merimieslaulut 
 KT   shanties 

LT laulut 

 

merimieslähetys 
LT sisälähetys 

 

merioikeus 
LT kauppaoikeus 

 

merionnettomuudet 

 KÄ   haaksirikot 

 

meripelastus 

 

merirosvot 

 

merisodankäynti 

 KÄ   merisota 

 

merisota 
 KT   merisodankäynti 

LT sota 

RT meritaistelut 

 

meritaistelut 
LT taistelut 

RT merisota 

 

meritiet 

 KÄ   meriväylät 

 

meritähdet 
 

merivahingot 
 KT   haverit 

RT haaksirikot 

 

merivartiostot 
 KT   rannikkovartiostot 

RT rajavartiostot 

 

merivoimat 
LT puolustusvoimat 

ST sotalaivasto 

RT aselajit 

 

meriväylät 
 KT   meritiet 

LT vesiväylät 

 

merkintä 

 

merkit 
RT ornamentiikka 

symbolit 

 

merkitys 
RT tulkinta 

 

merkkaus 

 KÄ   nimikointi 

 

merkkihenkilöt 
 KT   kansalliset suurmiehet 

       suurmiehet 

LT henkilöt 

 

merkkikielet 

 

merkkipäivät 

LT juhlat 

RT juhlapäivät 

 nimipäivät 

 perhejuhlat 

 syntymäpäivät 

 toivotukset 

 

merrat 
LT  pyyntivälineet 

 

mesimarja 
LT luonnonmarjat 

 marjat 

 

messinki 
LT metalliseokset 

 

messinkityöt 

 

messukasukat 

 KÄ   kirkkotekstiilit 

 

metallirahat 
LT rahat 

 

metalliseokset 

 KT   lejeeringit 

ST messinki 

 teräs 

RT metallit 

 

metallisulatot 

 KÄ   sulatot 

 

metallit 

 Kaikkia metallien nimiä voi 

käyttää asiasanoina 

ST elohopea 

 hopea 

 kulta 

 kupari 

 nikkeli 

         platina 

 rauta 

 sinkki 

 tina 

RT metalliseokset 

 

metalliteollisuus 
ST konepajateollisuus 

 koneteollisuus 

 kulkuneuvoteollisuus 

 metallituoteteollisuus 

 

metallituoteteollisuus 
LT konepajateollisuus 

 metalliteollisuus 

 

metallituotteet 

 

metallityöntekijät 

 

metallityöt 
LT käsityöperinne 

 

metallivalimot 

 KÄ   valimot 

 

meteoriitit 
RT meteorit 

 

meteorit 
 KT   tähdenlennot 

RT meteoriitit 

 

metodismi 
LT vapaakirkot 

 

metodiikka 



 KÄ   tutkimusmenetelmät 

 

metsittäminen 

 KÄ metsitys 

 

metsitys 

 KT metsittäminen 

 

metso 

 

metsurit 
LT metsätyöntekijät 

RT metsätyö 

 

metsä 

 

metsähallinto 

 

metsäkauris 
LT hirvieläimet 

 

metsäkoneenkuljettajat 

LT kuljettajat 

RT metsäkoneurakoitsijat 

 

metsäkoneet 

ST hakkuukoneet 

moottorisahat 

 traktorit 

 

metsäkoneurakoitsijat 

LT urakoitsijat 

RT metsäkoneenkuljettajat 

 

metsäkämpät 

 KÄ   kämpät 

 

metsälautakunnat 
 Metsäkeskuksista v:een 

1994 käytetty nimitys 

 

metsälehmus 

 

metsämarjat 

 KÄ   luonnonmarjat 

 

metsänhakkuut 

 KÄ   hakkuut 

 

metsänhoitajat 

 

metsänhoito 

 

metsänhoitoyhdistykset 

LT järjestöt 

 

metsänistutus 

 KÄ   metsänviljely 

 

metsänkylvö 

 KÄ   metsänviljely 

 

metsänomistajat 
LT omistajat 

RT maanomistajat 

 

metsänomistus 
LT omistus 

RT metsänomistus 

 yhteismetsät 

 

metsänparannus 
RT lannoitus 

 ojitus 

 

metsäntuotteet 
 KT   metsätuotteet 

RT keräilytuotteet 

 

metsänvartijat 

 

metsänviljely 

 KT   metsänistutus 

       metsänkylvö 

RT kulotus 

 viljely 

 

metsäpalot 
 KT   kulot 

LT maastopalot 

 

metsäpeura 
LT hirvieläimet 

 

metsästys 
 KT   erätaidot 

ST hylkeenpyynti 

RT erätalous 

 metsästysvälineet 

 pyynti 

 riistatalous 

 saaliit 

 salametsästys 

 talvipyynti 

 

metsästysajat 
 

metsästysaseet 
LT aseet 

ST haulikot 

 luodikot 

 

metsästyskiväärit 

 KÄ   luodikot 

 

metsästyskoirat 

RT koira 

 

metsästysluvat 

LT luvat 

RT kalastusluvat 

 

metsästysmajat 
LT majat 

 

metsästysseurat 
LT järjestöt 

 

metsästysvälineet 
LT pyyntivälineet 

RT räikkä 

RT aseet 

 kalastusvälineet 

 metsästys 

 

metsästäjät 
 

metsät 
ST lehtimetsät 

 valtionmetsät 

 

metsätalous 
LT elinkeinot 

ST metsänhoito 

 metsätyö 

 miilunpoltto 

 potaskankeitto 

 tervanpoltto 

 

metsätalousmaa 
RT maatalousmaa 

 

metsäteollisuus 

 KT   puunjalostusteollisuus 

ST massa- ja paperiteollisuus 

 puuteollisuus 

 

metsätiet 
LT tiet 

 

metsätulot 
LT tulot 

 

metsätuotteet 

 KÄ   metsäntuotteet 

 

metsätyö 
LT metsätalous 

ST uitto 

RT metsurit 

 metsänhoito 

 savotat 

 tukkilaiset 

 

metsätyönjohtajat 
LT johtajat 

 

metsätyöntekijät 
 KT   jätkät : metsätyö 

        tukkijätkät 



LT  työntekijät 

ST  metsurit 

 tukkilaiset 

 

miehet 
RT naiset 

pojat 

 

miehistö 

 

miehitys 
RT sotatoimet 

 valtaus 

 

mielenosoitukset 
RT mellakat 

poliittinen osallistuminen 

  

 

mielenterveyden häiriöt 

 KÄ   mielenterveyshäiriöt 

 

mielenterveyshäiriöt 
 KT   mielenterveyden häiriöt 

       psyykkiset häiriöt 

LT taudit 

ST harha-aistimukset 

 

mieliala 
RT tunteet 

 

mielikuvitusleikit 

LT leikit 

 

mielipiteet 
RT arvot 

 asenteet 

 

mielisairaalat 
 Käytetään vain 

historiallisessa yhteydessä, 

muuten käytä psykiatriset 

sairaalat 

LT sairaalat 

 

mielisairaanhoitajat 
 Käytetään vain 

historiallisessa yhteydessä, 

muuten käytä 

mielenterveyshoitajat 

 

mielisairaanhoito 
 Käytetään vain 

historiallisessa yhteydessä, 

muuten käytä psykiatrinen 

hoito 

LT sairaanhoito 

 

mielisairaat 

 KÄ    psyykkisesti sairaat 

 

mieskuorot 

 

mietelauseet 

 KÄ   aforismit 

 

mietelmät 

 KÄ   aforismit 

 

miilunpoltto 
LT metsätalous 

RT potaskankeitto 

 tervanpoltto 

 

miinanraivaus 

 

miinat 
LT aseet 

 

mikkelinpäivä 

LT vuotuisjuhlat 

 

miljöörakentaminen 
LT rakentaminen 

 

minareetit 

 KÄ   moskeijat 

 

mineraalilähteet 
LT lähteet 

 

 

mineraalit 

Mineraalien nimiä voi 

käyttää asiasanoina 

ST  granaatti 

 kipsi 

 korundi 

 kvartsi 

 savukvartsi 

 

 

ministerit 
ST pääministerit 

 

miniät 

LT omaiset 

RT perheenjäsenet 

 sukulaiset 

 

minkki 
LT turkiseläimet 

 

missit 

RT kauneuskuningattaret 

LT kauneuskilpailut 

 

mitalit 

ST muistomitalit 

RT ansiomerkit 

 juhlarahat 

 reliefit 

 

mittajärjestelmät 

 KT   mittayksikkö-

järjestelmät 

RT mittayksiköt 

 

mitat 
RT mittauslaitteet 

 mittayksiköt 

 painot 

 

mittaaminen 

 KÄ   mittaus 

 

mittaamismenetelmät 

 KÄ   mittausmenetelmät 

 

mittalaitteet 

 KÄ   mittauslaitteet 

 

mittaus 
 KT   mittaaminen 

ST ajanmittaus 

 etäisyydenmittaus 

 kolmiomittaus 

 pituudenmittaus 

 punnitus 

 

mittauslaitteet 
 KT   mittalaitteet 

ST vaa'at 

 lämpömittarit 

 vesimittarit : mittauslaitteet 

RT mitat 

 

mittausmenetelmät 
 Mittausmenetelmien nimiä 

voi käyttää asiasanoina 

 KT   mittaamismenetelmät 

 

mittayksikköjärjestelmät 

 KÄ   mittajärjestelmät 

 

mittayksiköt 
 KT   painomitat 

RT mitat 

 mittajärjestelmät 

 

moderni 

 

modernisaatio 

 KÄ   uudenaikaistuminen 

 

monarkia 
RT poliittiset järjestelmät 

 

monikansalliset joukot 

 



moniottelut 

 

monitorit 

 

monistuskoneet 

 KÄ   kopiokoneet 

 

montaasi 

 

monumentit 

 KÄ   muistomerkit 

 

moottoriajoneuvot 
LT ajoneuvot 

 maakulkuneuvot 

ST autot 

 moottorikelkat 

 moottoripyörät 

 mopot 

 traktorit 

 

moottorikelkat 
LT kelkat 

 moottoriajoneuvot 

 

moottorilaivat 

LT laivat 

 

moottoripolttoaineet 
LT polttoaineet 

ST bensiini 

 petroli 

 

moottoripyöräilijät 
LT urheilijat 

 

moottoripyöräily 
RT moottoripyöräurheilu 

 

moottoripyörät 
LT moottoriajoneuvot 

 

moottoripyöräurheilu 

LT moottoriurheilu 

RT moottoripyöräily 

 

moottorisahat 

LT metsäkoneet 

 

moottorit 
ST perämoottorit 

 polttomoottorit 

 sähkömoottorit 

RT voimakoneet 

 

moottoriurheilu 

ST autourheilu 

moottoripyöräurheilu 

 

moottoriveneet 

 

mopedit 

 KÄ   mopot 

 

mopot 
 KT   mopedit 

LT moottoriajoneuvot 

 

moraali 
ST sukupuolimoraali 

 työmoraali 

 

morsian 
LT häät 

RT sulhanen 

 

morsiantaivas 
LT kruunuhäät 

RT morsiuskruunu 

 

morsiamenhinta 
RT myötäjäiset 

 

morsiuslahjat 
 Morsiamen jakamat lahjat 

LT lahjat 

RT häät 

 kihlaus 

 morsiamenhinta 

 myötäjäiset 

 

morsiuskukat 

 

morsiuskruunu 
LT kruunuhäät 

RT morsiantaivas 

 

morsiusneidot 

 

morsiuspuvut 

 KÄ   hääpuvut 

 

moskeijat 

 KT   minareetit 

LT kirkkorakennukset 

 pyhät paikat 

 

Moskovan rauha 

 Tarkoittaa Suomen ja 

Neuvostoliiton välisiä 

Moskovassa solmittuja 

rauhansopimuksia 

 1) 12.3.1940 talvisodan 

päättänyt rauhansopimus. 

 2) 19.9.1944 jatkosodan 

päättänyt ns. Moskovan 

välirauha 

 KT   Moskovan välirauha 

RT jatkosota 

 talvisota 

 välirauha 

 

Moskovan välirauha 

 KÄ   Moskovan rauha 

 

motetit 
RT kirkkomusiikki 

 kuoromusiikki 

 

motivaatio 
 KT   suoritusmotivaatio 

 

muhamettilaisuus 

 KÄ   islam 

 

muikku 
LT lohikalat 

 

muinaisesineet 
LT esineet 

 muinaisjäännökset 

ST aarrelöydöt 

 rahalöydöt 

 

muinaishaudat 
 KT   hautalöydöt 

LT haudat 

 muinaisjäännökset 

ST hiidenkiukaat 

 polttohaudat 

RT kalmistot 

 

muinaisjäännökset 
 KT   arkeologiset löydöt 

       kiinteät 

muinaisjäännökset 

       muinaislöydöt 

       muinaismuistot 

ST muinaisesineet 

 muinaishaudat 

 muinaislinnat 

 muumiot 

 obeliskit 

RT kaivaukset 

 kalliotaide 

 kalmistot 

 luulöydöt 

 rauniot 

 uhripaikat 

 

muinaiskansat 

 Kaikkien muinaiskansojen 

nimiä voidaan käyttää 

asiasanoina. 

ST germaanit 

 

muinaiskirkkoslaavi 

 KÄ   kirkkoslaavi 

 

muinaislinnat 



LT muinaisjäännökset 

RT linnavuoret 

 linnoitukset 

 

muinaislöydöt 

 KÄ   muinaisjäännökset 

 

muinaismuistot 

 KÄ   muinaisjäännökset 

 

muinaispuvut 
LT vaatteet 

RT kansallispuvut 

 kansanpuvut 

 

muistelmat 
 KT   omaelämäkerrat 

RT elämäkerrat 

 elämänhistoria 

 henkilöhistoria 

 muistitieto 

 

muisti 
RT oppiminen 

 

muistitieto 

 KT   suullinen perinne 

RT historialliset tarinat 

jutut 

kansanperinne 

kronikaatit 

 muistelmat 

 paikallistarinat 

 perimätieto 

 

muistoesineet 

LT esineet 

RT matkamuistot 

 

muistokirjat 
RT muistorunot 

 

muistokirjoitukset 

 KÄ   nekrologit 

 

muistolaatat 

RT muistomerkit 

 

muistomerkit 
 KT   monumentit 

ST hautamuistomerkit 

 rakennusmuistomerkit 

RT muistolaatat 

patsaat 

 

muistomitalit 

LT mitalit 

RT juhlarahat 

 

muistorahat 

 KÄ   juhlarahat 

 

muistorunot 
LT runot 

RT muistokirjat 

 

muistot 
 

multa 

 

munat 
RT kananmunat 

 

munkit 
 

muodonvaihdos 

 

muokkaus 
RT käsittely 

 maanmuokkaus 

 

muonitus 
 Käytetään vain 

historiallisessa yhteydessä, 

muuten käytä 

joukkoruokailu 

LT elintarvikehuolto 

 ruokailu 

RT joukkoruokailu 

 

muoti 
RT pukeutuminen 

 pukineet 

 vaatteet 

 

muoti-ilmaukset 
 KT   muotisanat 

LT ilmaukset 

RT fraasit 

 

muotisanat 

 KÄ   muotisanat 

 

muotit 

RT mallit 

 

muotoilu 

 KT design 

 

muotokuvat 
LT maalaukset 

 veistokset 

RT henkilövalokuvaus 

 valokuvat 

 

muovituotteet 
 

murha 
LT henkirikokset 

 kuolema 

ST lapsenmurha 

poliittinen murha 

tappo 

RT itsemurha 

 murhapaikat 

 

murhaajat 
LT rikoksentekijät 

 

murhapaikat 
RT murha 

 murhapoltto 

 

murhapoltto 
 Murhapoltosta ja eräistä 

muista rikoksista käytetään 

lakitekstissä 21.4.1995 

alkaen nimitystä tuhotyö 

 KT   tuhopoltto 

LT rikokset 

RT murha 

 murhapaikat 

 pyromaanit 

 tuhotyö 

 

murrekirjallisuus 

LT kaunokirjallisuus 

 kirjallisuus 

 

murresanat 
LT sanat 

 

murrosikä 
 KT   puberteetti 

RT aikuistuminen 

 elämänkaari 

 nuoruus 

 

murskaimet 

 KT murskauskoneet 

 

murskauskoneet 

 KÄ murskaimet 

 

murskaus 

RT jauhatus 

 

murskauslaitokset 

 

murteet 
 Termejä itämurteet ja 

länsimurteet käytetään vain 

suomen kielen yhteydessä 

 KT   dialektologia 

ST itämurteet 

 länsimurteet 

RT kirjakieli 

 

murtomaahiihto 

KÄ   hiihto 



 

murtumat 

 

museoesineet 

LT esineet 

RT kulttuuriesineet 

 

museorakennukset 

LT julkiset rakennukset 

 

museot 
 Indeksoi eri alojen museot 

yhdistämällä, esim. museot : 

nuket 

ST henkilömuseot 

kansallismuseot 

kotimuseot 

 kulttuurihistorialliset museot 

 luonnontieteelliset museot 

 maakuntamuseot 

 ulkomuseot 

RT arkistot 

 kirjastot 

 kokoelmat 

 näyttelyt 

 

museotiet 

LT tiet 

ST Hämeen härkätie 

 

museoveturit 

LT veturit 

 

musiikinhistoria 
LT historia 

 

musiikinopettajat 
LT opettajat 

 

musiikki 
 Musiikin eri lajeja voi 

käyttää asiasanoina 

ST elokuvamusiikki 

 harrastemusiikki 

 hengellinen musiikki 

 isänmaallinen musiikki 

 juhlamusiikki 

 kansanmusiikki 

 katumusiikki 

 lastenmusiikki 

 laulaminen 

 laulumusiikki 

 maailmanmusiikki 

 mustalaismusiikki 

 perinnemusiikki 

 populaarimusiikki 

 soitinmusiikki 

 soittaminen 

sotilasmusiikki 

sävelmät 

taidemusiikki 

tanssimusiikki 

työväenmusiikki 

voimistelumusiikki 

 

musiikkidraamat 

 KÄ   musiikkinäytelmät 

 

musiikkielämä 
LT kulttuurielämä 

RT konsertit 

 musiikkijuhlat 

 

musiikkiesitykset 
ST konsertit 

 

musiikkifestivaalit 

 KÄ   musiikkijuhlat 

 

musiikkifolklorismi 
RT maailmanmusiikki 

 perinnemusiikki 

 

musiikkijuhlat 
 KT musiikkifestivaalit 

LT juhlat 

ST Kaustisen 

kansanmusiikkijuhlat 

 laulujuhlat 

 Pispalan Sottiisi 

 Pori Jazz 

RT kulttuuritapahtumat 

musiikkielämä 

 

musiikkikilpailut 
LT kilpailut 

ST laulukilpailut 

 soittokilpailut 

 sävellyskilpailut 

 

musiikkikoulut 

 KÄ   musiikkioppilaitokset 

 

musiikkilehdet 
LT aikakauslehdet 

 

musiikkileirit 

LT leirit 

 

musiikkiliikkeet 

 KT   levykaupat 

        musiikkikaupat 

         äänilevykaupat 

LT myymälät 

 

musiikkiluokat 
 

musiikkimaku 
RT kuuntelutottumukset 

 vastaanotto 

 

musiikkinäytelmät 
 KT   musiikkidraamat 

LT näytelmät 

 näyttämömusiikki 

ST laulunäytelmät 

RT oopperat 

 operetit 

 

musiikkikirjastot 

LT kirjastot 

 

musiikkikorkeakoulut 

 

musiikkiopistot 

 KÄ   musiikkioppilaitokset 

 

musiikkioppilaitokset 
 KT   konservatoriot 

         musiikkikoulut 

       musiikkiopistot 

LT taideoppilaitokset 

 

musiikkiteollisuus 
RT ääniteteollisuus 

 

musikaalisuus 
RT taiteellinen lahjakkuus 

 

musta magia 
LT magia 

RT noituus 

 

musta pörssi 

 KÄ   salakauppa 

 

mustaherukka 
LT herukat 

 

mustalaiset 
 KT   romaanit : etniset 

ryhmät 

LT etniset ryhmät 

RT romanit 

 

mustalaiskieli 

 KÄ   romanikieli 

 

mustalaismusiikki 
LT musiikki 

perinnemusiikki 

 

mustasukkaisuus 
LT tunteet 

 

mustikka 
LT luonnonmarjat 

 marjat 

 

muta 



 

muumiot 
LT muinaisjäännökset 

 

muunnelmat 
 KT   variaatiot 

 

muuraaminen 

 KÄ   muuraus 

 

muurahaiset 

 

muurarit 

 

muuraus 
 KT   muuraaminen 

LT rakennustyöt 

 

muurit 
 

muusikot 
LT taiteilijat 

ST basistit 

 hanuristit 

 kansansoittajat 

 kanttorit 

 kirkkomuusikot 

 kitaristit 

 pianistit 

 sellistit 

 tanssimuusikot 

 urkurit 

RT esittäjät 

 kapellimestarit 

 katusoittajat 

 laulajat 

 soittajat 

 säveltäjät 

 

muutos 
RT kehitys 

 uudistukset 

 

muutto 
RT muuttoliike 

 siirtolaisuus 

 

muuttoliike 
ST maahanmuutto 

 maassamuutto 

 maastamuutto 

paluumuutto 

siirtolaisuus 

RT muutto 

 työvoiman liikkuvuus 

 väestönmuutokset 

 

muuttolinnut 

RT    linnut 

 

myllyt 
LT talousrakennukset 

RT jauhinkivet 

vesimyllyt 

 

myllärit 

 

myrkkysienet 
RT sienet 

 

myrkyt 
ST ympäristömyrkyt 

 

myrkytykset 
ST ruokamyrkytys 

 

myrskyt 
LT sääilmiöt 

ST pyörremyrskyt 

 

myrskytuhot 
 

myyjäiset 
RT kirpputorit 

 

myyjät 
LT liiketyöntekijät 

 

myymäläautot 
 KT   kauppa-autot 

LT autot 

 myymälät 

 

myymälät 
 KT   kaupat : 

liikerakennukset 

       liikkeet : 

liikerakennukset 

LT  liikerakennukset 

ST antiikkiliikkeet 

autoliikkeet 

 elintarvikeliikkeet 

 erikoisliikkeet 

 huonekaluliikkeet 

 kangaskaupat 

 kello- ja kultasepänliikkeet 

 kenkäkaupat 

kirjakaupat 

kukkakaupat 

kyläkaupat 

musiikkiliikkeet 

myymäläautot 

optikkoliikkeet 

osto- ja myyntiliikkeet 

 rautakaupat 

 sähköliikkeet 

 tavaratalot 

 vaatetusliikkeet 

 valintamyymälät 

valokuvausliikkeet 

RT apteekit 

 kauppakeskukset 

 kioskit 

 myyntikojut 

 ostoskeskukset 

 

myymälävarkaus 
RT varkaus 

 

myynti 
ST alennusmyynti 

 

myyntiedustajat 

 KT   kauppaedustajat 

             myyntimiehet 

RT   agentuurit 

        konsulentit 

 

myyntikojut 
RT myymälät 

 

myyntimiehet 

 KÄ   myyntiedustajat 

 

myyntivoitot 

LT    voitot 

 

myyrätuhot 

 

myytit 

 KT   jumalaistarut 

LT kansankertomukset 

 kertomusperinne 

ST eläinten herra 

 elämänpuu 

RT riitit 

 syntykertomukset 

 uskomukset 

 

myöhäiskeskiaika 

 

myöhäisromantiikka 

 KÄ   romantiikka 

 

myötäjäiset 
RT avioliitto 

 morsiamenhinta 

 morsiuslahjat 

 kapiot 

 

mäenlasku 

 KÄ   mäkihyppy 

 

mäet 

LT pinnanmuodot 

 

mäkihyppy 
 KT   mäenlasku 

 

mäkitupalaiset 



LT tilaton väestö 

 

Mäntsälän kapina 

LT  kapinaliikkeet 

 

mänty 
LT  puulajit 

 

mäntypilli 
 

mäti 
RT  kutu 

 

mäyrä 
 

määrärahat 

 

määräykset 
ST  lääkemääräykset 

 

naakka 

 

naamiaiset 

RT huvit 

 juhlat 

 

naamioiminen 

 KÄ   naamiointi 

 

naamiointi 
 KT   naamioiminen 

RT maskeeraus 

 

naamiaiset 
RT huvit 

 juhlat 

 

naapuruus 
RT asuinympäristö 

 kyläily 

 sosiaaliset suhteet 

 

nahka 
 

nahkateollisuus 
RT turkisteollisuus 

 

nahkatuotteet 
RT turkikset 

 turkistuotteet 

 

nahkatyöt 
LT  käsityöperinne 

käsityöt 

ST parkitus 

RT turkistyöt 

 

nahkavaatteet 

LT     vaatteet 

 

nahkiainen 

 

nahkurit 
 

naimattomuus 
RT avioituvuus 

 avioliitto 

 avoliitto 

 seksuaalinen 

      käyttäytyminen 

 selibaatti 

 yksineläjät 

 

naisasialiikkeet 
LT poliittiset liikkeet 

RT naisen asema 

 

naisen asema 
 KT   naisten asema 

LT sukupuoliroolit 

 naisasialiikkeet 

 tasa-arvo 

RT naiset 

 

naiset 
RT miehet 

 naisen asema 

tytöt 

 

naisjärjestöt 
LT järjestöt 

ST lotat 

 martat 

RT ompeluseurat 

 

naiskuorot 

 

 

 

naiskuva 
 KT   naiskäsitys 

RT ihmiskuva 

 

naiskäsitys 

 KÄ    naiskuva 

 

naisten asema 

 KÄ   naisen asema 

 

naisurheilu 

LT    urheilu 

 

naisvoimistelu 
LT voimistelu 

 

nallet 

 KT teddykarhut 

LT pehmolelut 

 

napatanssi 

 KÄ   itämainen tanssi 

 

napit 

 

narut 
RT köydet 

 

nationalismi 
 KT   kansallismielisyys 

LT ideologiat 

RT isänmaallisuus 

 kansallisuus 

 kansallisuusaate 

 kansallisuuskysymykset 

 ruotsinmielisyys 

 suomalaisuus 

 

naturalismi 

 

nauhat 

LT tekstiilit 

ST pirtanauhat 

RT punokset 

 

nauhurit 
 KT   magnetofonit 

LT äänentallennuslaitteet 

 äänentoistolaitteet 

 

naulat 

 

nauris 
LT juurekset 

 

nautakarja 
LT kotieläimet 

ST härät 

 lehmät 

 lihakarja 

 lypsykarja 

 sonnit 

 vasikat 

 

nautakarjatalous 

 KÄ   karjatalous 

 

nautintoaineet 
ST alkoholi 

 kaakao 

 kahvi 

 tee 

 tupakka 

 

navetat 
LT eläinsuojat 

RT karjanhoito 

 

navigointi 

RT merenkulku 

 meriliikenne 



 purjehdus 

 

nekrologit 
 KT   muistokirjoitukset 

 

nenä 

 

neulasepät 

 

neulat 

 

neuleet 

 KÄ   neuletyöt 

 

neulekoneet 
 KT   trikookoneet 

LT tekstiilikoneet 

 

neuletyöt 
 KT   neuleet 

LT käsityöt 

ST pitsineuleet 

 

neulokset 

 KÄ   kankaat 

 

neulonta 
LT  käsityöt 

 

neurologiset taudit 

 KÄ   hermoston taudit 

 

neuvonta 
RT opastus 

ST maatalousneuvonta 

 

Neuvosto-Karjala 

Neuvosto-Karjalan 

virallinen nimi  

muuttui 14.11.1991 

Karjalan tasavallaksi 

LT Neuvostoliitto 

RT Itä-Karjala 

 Karjala 

Karjalan työkansan 

kommuuni 

Seur:  Karjalan tasavalta 

 

Neuvostoliitto 

Neuvostoliitto ennen v. 

1917 ks. Venäjä. 

Neuvostoliitto hajosi v. 

1992 eri valtioiksi 

ST Neuvosto-Karjala 

 

neuvottelut 

RT kokoukset 

 

NGO 

 KÄ   kansalaisjärjestöt 

 

niemet 

LT pinnanmuodot 

 

niinityöt 
LT  käsityöt 

 

niittaus 

LT liittäminen 

 

niitto 
RT heinänkorjuu 

 

niittykasvit 
LT kasvit 

 

niityt 

ST kedot 

RT pellot 

 

nikkeli 

LT metallit 

 

nimenanto 
RT kaste 

 ristiäiset 

 

nimenhuutajat 

 

nimet 
 KT   nimistö 

ST arvonimet 

 etunimet 

 lempinimet 

 liikanimet 

 luontonimet 

 nimimerkit 

 paikannimet 

 sukunimet 

 taiteilijanimet 

 

nimikirjoitukset 

RT puumerkit 

 

nimikointi 
 KT   merkkaus 

LT käsityöt 

 

nimikortit 
 KT   käyntikortit 

LT kortit 

 

nimimerkit 

LT nimet 

 

nimipäivät 
LT juhlat 

RT merkkipäivät 

 praasniekat 

 

nimismiehet 

 

nimismiespiirit 

 

nimistö 

 KÄ   nimet 

 

nimittely 
RT liikanimet 

 

nimitykset 
RT terminologia 

 

nivelreuma 
LT reumataudit 

 

niveltulehdus 

 

noidat 
 KT   trullit 

RT kansanusko 

 noitavainot 

 parantajat 

 tietäjät 

 

noitarummut 

 

noitavainot 
LT vainot 

RT noidat 

 

noituus 

 KT   taikuus 

RT magia 

 musta magia 

 taikausko 

 

noki 
RT tuhka 

 

novellisadut 
LT kansansadut 

 

nokkahuilu 
LT huilusoittimet 

 puhallinsoittimet 

 puupuhaltimet 

RT huilu 

 

nokkoset 

 

nopeus 

 

norjalaiset 

 

norjan kieli 

 

normaalikoulut 

 KÄ   harjoittelukoulut 

 



nostaminen 

 

nostolaitteet 

ST hissit 

 nosturit 

 

nostoväki 

 

nosturit 
LT nostolaitteet 

 

notaatio 

 Musiikin yhteydessä 

KÄ nuottikirjoitus 

 

notetit 
LT yhtyeet 

 

nudismi 

 

nuijasota 
LT sodat 

 

nukenvaatteet 

LT vaatteet 

 

nuket 
LT leikkikalut 

 

nukkaryijyt 

LT käsityöt 

ryijyt 

tekstiilit 

 

nukkuminen 

 KÄ   uni 

 

numeraalit 

 KÄ   lukusanat 

 

numerologia 
 KT   lukumystiikka 

       Lukusymboliikka 

 

numismatiikka  

 KT   mitalitiede 

         rahatiede 

RT heraldiikka 

 sinetit 

ST juhlarahat 

 mitalit  

 rahalöydöt 

 

nunnat 

 

nuohoojat 

 

nuoret 
 KT   nuoriso 

       teini-ikäiset 

RT aikuistuminen 

 

nuoriso 

 KÄ   nuoret 

 

nuorisojärjestöt 
ST nuorisoseurat 

 partio 

 poliittiset nuorisojärjestöt 

RT nuorisotyö 

 

nuorisokirjallisuus 

 KÄ   nuortenkirjallisuus 

 

nuorisokuorot 

 KT   lapsikuorot 

LT  kuorot 

 

nuorisoseurantalot 

 KÄ   seurantalot 

 

nuorisoseurat 
LT  järjestöt 

 nuorisojärjestöt 

 

nuorisoteatterit 

LT teatterit 

 harrastajateatterit 

RT lastenteatterit 

 

nuorisotilat 
LT tilat 

 

nuorisotyö 
ST kirkon nuorisotyö 

RT nuorisojärjestöt 

 

nuorsuomalaisuus 
LT autonomian aika 

 

nuortenkirjallisuus 
 Ks. genret termin 

kaunokirjallisuus yhteydestä 

 KT   nuorisokirjallisuus 

LT kirjallisuus 

ST poikakirjat 

RT kaunokirjallisuus 

 lastenkirjallisuus 

 

nuortenlehdet 
LT aikakauslehdet 

 

nuoruus 
RT aikuistuminen 

 elämänkaari 

 

nuotat 
LT kalastusvälineet 

RT nuottakalastus 

 

nuotinluku 
RT notaatio 

 

nuotit 

 KÄ   nuottijulkaisut 

 

nuottakalastus 
LT kalastus 

RT nuotat 

 troolikalastus 

 

nuottijulkaisut 

 KT   nuotit 

ST koraalivirsikirjat 

RT laulukirjat 

 soitonoppaat 

 

nuottikirjoitus 

 KT  notaatio 

RT nuotinluku 

 

nurmirehut 
LT rehut 

ST heinä 

RT rehukasvit 

 

Nurmonjoki 

 

nuuska 
LT tupakka 

RT tupakointi 

 

nuuvemiehet 
LT häät 

 

nypläys 
 KT   pitsinnypläys 

LT käsityöt 

 

nyrkkeilijät 
LT urheilijat 

 

nyrkkeily 

 

nähtävyydet 

 KT matkailunähtävyydet 

RT luontokohteet 

 matkailukohteet 

 näköalapaikat 

 

näkijät 

 KÄ   tietäjät 

 

näkyvyys 
RT liikenneturvallisuus 

 

näkyvyysalueet 

 

näköalapaikat 

RT luontokohteet 



 matkailukohteet 

 nähtävyydet 

 

näkökulma 

 

näkösuojaimet 

 KÄ   silmiensuojaimet 

 

nälkä 
RT aliravitsemus 

 köyhyys 

 nälänhätä 

 

nälänhätä 
RT aliravitsemus 

 nälkä 

 

näppäilysoittimet 
 KT   kielisoittimet 

LT soittimet 

ST balalaikka 

 banjo 

 bassokitara 

 harppu 

 harppusoittimet 

 kantele 

 kitara 

 luuttu 

 mandoliini 

 sitra 

 sitrasoittimet 

 

närhi 
 

näyt 
 KT   ilmestykset 

LT uskonnolliset kokemukset 

RT enteet 

harha-aistimukset 

ihmeet 

unet 

 

näyteikkunat 

LT ikkunat 

RT somistus 

 

näytelmäkirjailijat 
LT kirjailijat 

 

näytelmämusiikki 

 KÄ   näyttämömusiikki 

 

näytelmät 
 Näytelmätyypit, joita ei ole 

YSA:ssa, indeksoidaan 

yhdistämällä esim. 

jännityskirjallisuus : 

näytelmät. Ks. genret termin 

kaunokirjallisuus yhteydestä 

 KT   draama 

ST historialliset näytelmät 

 melodraamat 

musiikkinäytelmät 

satunäytelmät 

RT kuvaelmat 

 näyttämömusiikki 

 

näytteet 

 

näytteleminen 
RT esittäminen 

 

näyttelijät 
ST elokuvanäyttelijät 

 esittäjät 

 koomikot 

 

näyttelyt 
ST eläinnäyttelyt 

maailmannäyttelyt 

 maatalousnäyttelyt 

 taidenäyttelyt 

RT kokoelmat 

kulttuuritapahtumat 

museot 

 

näyttelytilat 

LT tilat 

RT taidegalleriat 

 

näyttämömusiikki 

 KT   näytelmämusiikki 

LT musiikki 

ST melodraamat 

 musiikkinäytelmät 

 oopperat 

 operetit 

RT elokuvamusiikki 

 näytelmät 

 roolit 

 

näyttämöpuvut 

 KT teatteripuvut 

LT vaatteet 

RT puvustus 

 

näyttämöt 

RT esiintymislavat 

 

näyttämötaide 

 KÄ   teatteri 

 

näyttämötekniikka 
RT lavastus 

 teatteritekniikka 

 valosuunnittelu 

 äänisuunnittelu 

 

näytökset 

 KÄ   esitykset 

 

näätä 
LT turkiseläimet 

 

näönsuojaimet 

 KÄ   silmiensuojaimet 

 

obeliskit 

LT muinaisjäännökset 

 

observatoriot 

 KT tähtitornit 

 

odotushuoneet 

 KÄ odotustilat 

 

odotustilat 

 KT odotushuoneet 

 

ohjaajat 
LT taiteilijat 

ST teatteriohjaajat 

 

ohjastajat 
LT urheilijat 

 

ohjaus 
ST teatteriohjaus 

 

ohjauslaitteet 

 

ohjeet 
 KT   ohjeistot 

ST ruokaohjeet 

RT määräykset 

 säännöt 

 

ohjeistot 

 KÄ   ohjeet 

 

ohjelmat 

ST    ajankohtaisohjelmat 

         opetusohjelmat 

         radio-ohjelmat 

         sarjaohjelmat 

         televisio-ohjelmat 

RT  ohjelmistot 

 

ohjelmatuotanto 

RT    radio-ohjelmat 

 televisio-ohjelmat 

 

ohjelmistot 
RT esitykset 

 konsertit 

 

ohjukset 

LT aseet 

 



ohra 

LT viljakasvit 

 

oikeakielisyys 

 

oikeistolaisuus 

LT ideologiat 

 

oikeistopuolueet 

 

oikeudenkäynti 

 

oikeudet 

ST    anniskeluoikeudet 

RT oikeusturva 

 

oikeushallinto 
ST vankeinhoito 

 

oikeuskäytäntö 
ST käräjät 

 rangaistukset 

RT lait 

 

oikeussuoja 

 KÄ   oikeusturva 

 

oikeustapaukset 

 

oikeustieteen tohtorit 

 

oikeustoimi 

 

oikeusturva 
 KT   oikeussuoja 

 

ojat 
RT ojitus 

 salaojitus 

 

ojitus 
ST salaojitus 

RT maanparannus 

 maatalouden vesirakennus 

 metsänparannus 

 ojat 

 

okariina 
LT huilusoittimet 

 

oktetit 
LT yhtyeet 

 

olallinen 
LT häät 

 

olki 

 

olkipilli 
 

olkityöt 
 KT   himmelit 

LT käsityöperinne 

käsityöt 

 

olut 
LT alkoholi 

juomat 

mallasjuomat 

 

olutteollisuus 

 KÄ   panimoteollisuus 

 

olympiakisat 

 KÄ   olympialaiset 

 

olympialaiset 
 KT   olympiakisat 

ST olympiavoittajat 

 

olympiavoittajat 

LT    olympialaiset 

 

omaelämäkerrat 

 KÄ   muistelmat 

 

omaiset 

ST appivanhemmat 

          aviopuolisot 

          isovanhemmat 

          lapset 

 miniät 

          sisarukset 

          vanhemmat 

RT     esivanhemmat 

          perheenjäsenet 

          sukulaiset 

 

omaisuus 

RT    köyhyys 

         rikkaus 

         vakavaraisuus 

         varallisuus 

         vähävaraisuus 

 

omakotialueet 

 KÄ   pientaloalueet 

 

omakotiyhdistykset 

 KÄ asukasyhdistykset 

 

omatunto 

RT synti 

 

omavaraisuus 
RT luontoistalous 

taloudellinen 

      maanpuolustus 

 

omena 

LT hedelmät 

 

omenaviini 

LT viinit 

 

omistajat 
ST maanomistajat 

 metsänomistajat 

RT osakkaat 

 

omistaminen 

 KÄ   omistus 

 

omistus 
 KT   omistaminen 

ST maanomistus 

 metsänomistus 

 yhteisomistus 

RT varallisuus 

 

omistusoikeus 
RT hallintaoikeus 

 kalastusoikeus 

 

ompelijat 
RT vaatturit 

 

ompelu 
LT käsityöt 

 

ompelukoneet 
LT tekstiilikoneet 

  

ompeluseurat 
RT hyväntekeväisyysjärjestöt 

 naisjärjestöt 

 

ompelutyöt 
LT käsityöt 

 

onania 

 KÄ   itsetyydytys 

 

onget 
LT kalastusvälineet 

RT onginta 

 

onginta 
LT kalastus 

RT onget 

 

onnettomuudet 
ST haaksirikot 

 hukkuminen 

 kaivosonnettomuudet 

 kemikaalionnettomuudet 

 liikenneonnettomuudet 

 räjähdysonnettomuudet 

 suuronnettomuudet 

 tulipalot 



RT tapaturmat 

 

onni 
RT kohtalo 

 para 

 varallisuuden kartuttajat 

 

onnittelukortit 

LT kortit 

 

onnittelut 

 KÄ   toivotukset 

 

Oolannin sota 

 KÄ   Krimin sota 

 

ooppera 
RT oopperat 

 

oopperat 
LT näyttämömusiikki 

RT melodraamat 

musiikkinäytelmät 

ooppera 

operetit 

 

opaskartat 

LT kartat 

 

opasteet 
 KT   tienviitat 

RT liikennemerkit 

 merimerkit 

 

opastimet 

 KT opastinlaitteet 

RT liikennemerkit 

 rautatieliikenne 

 

opastinlaitteet 

 KÄ opastimet 

 

opastus 
RT neuvonta 

 

operetit 
LT näyttämömusiikki 

RT musiikkinäytemät 

 oopperat 

 

opettajainkoulutus 

 KÄ opettajankoulutus 

 

opettajakoulutus 

 KÄ opettajankoulutus 

 

opettajankoulutus 

 KT opettajainkoulutus 

      opettajakoulutus 

LT  koulutus 

ST opetusharjoittelu 

 

 

opettajankoulutuslaitokset 
 KT   seminaarit : 

opettajaseminaarit 

ST ammattikoulujen  

      opettajaopistot 

 

opettajat 

ST aineenopettajat 

 historianopettajat 

 kotitalousopettajat 

 kuvaamataidonopettajat 

 käsityönopettajat 

 lehtorit 

 luokanopettajat 

 musiikinopettajat 

 tanssinopettajat 

 uimaopettajat 

 uskonnonopettajat 

 äidinkielenopettajat 

RT koulunjohtajat 

 kouluttajat 

 luennoitsijat 

 professorit 

 rehtorit 

 

opetus 
 Eri aineiden opetus 

indeksoidaan yhdistämällä, 

esim. kielet : opetus, uskonto 

: opetus 

ST aikuisopetus 

ajo-opetus 

 kansanopetus 

 korkeakouluopetus 

 kotiopetus 

 työnopetus 

RT kasvatus 

 koulut 

oppilasarviointi 

 

opetusharjoittelu 
LT  harjoittelu 

 opettajankoulutus 

 

opetusmenetelmät 
 Kaikkia opetusmenetelmien 

nimiä voi käyttää 

asiasanoina 

 

opetusryhmät 
LT ryhmät 

 

opetussuunnitelmat 
LT suunnitelmat 

 

opetustilat 

LT tilat 

 

opetusvälineet 

 

opinnäytteet 
 KT   diplomityöt 

       lisensiaatintyöt 

       pro gradu –tutkielmat 

       päättötyöt 

RT tutkielmat 

 

opintokerhot 
LT  järjestöt 

 kerhot 

RT vapaa sivistystyö 

 

opintolainat 
LT lainat 

 

opintomatkat 
 KT   ekskursiot 

LT matkailu 

 matkat 

ST opintoretket 

RT luokkaretket 

 

opintoretket 

LT opintomatkat 

RT luokkaretket 

 

opintovapaa 

 

opiskelijaelämä 

RT elämäntapa 

 

opiskelijajärjestöt 
 KT   ylioppilasjärjestöt 

LT järjestöt 

RT oppilasjärjestöt 

 osakunnat 

 ylioppilaskunnat 

 

opiskelijalehdet 
LT aikakauslehdet 

 

opiskelijat 
RT koululaiset 

 oppilaat 

 

opiskelijavaihto 
LT vaihto 

 

opiskelu 

ST aikuisopiskelu 

 itseopiskelu 

 korkeakouluopiskelu 

RT    koulunkäynti 

 

oppaat 
ST matkaoppaat 

soitonoppaat 



 

oppiaineet 
Kaikkia oppiaineiden nimiä 

voi käyttää asiasanoina. 

Oppiaineiden nimiä, jotka 

ovat myös tieteenalojen 

nimiä, ei ole koottu termin 

oppiaineet yhteyteen, mutta 

myös niitä voi käyttää 

asiasanoina 

ST kotiseutuoppi 

 kotitalous 

 kuvaamataito 

 tekstiilityö 

 äidinkieli 

 

oppikirjat 
ST lukukirjat 

 

oppikoulu 
LT koulut 

ST keskikoulu 

 lukio 

 lyseot 

 tyttökoulut 

 yhteiskoulut 

 

oppilaat 
RT  koululaiset 

 opiskelijat 

 

oppilaitokset 
ST ammatilliset oppilaitokset 

 kansalaisopistot 

 kansankorkeakoulut 

 kansanopistot 

 koulut 

 sisäoppilaitokset 

 taideoppilaitokset 

 työväenopistot 

 vapaaopistot 

 yliopistot 

 

oppilasarviointi 
 KT   oppilasarvostelu 

LT arvostelu 

RT opetus 

 

oppilasarvostelu 

 KÄ   oppilasarviointi 

 

oppilasasuntolat 

LT asuntolat 

 

oppilasjärjestöt 
LT  järjestöt 

RT opiskelijajärjestöt 

 

oppiminen 
ST oppimisprosessi 

RT muisti 

 

oppimisprosessi 
LT oppiminen 

 

oppiriidat 
LT riidat 

 

oppisopimuskoulutus 
RT ammattikoulutus 

 

oppitunnit 
RT luokkatyöskentely 

 

oppivelvollisuus 

LT koulutuspolitiikka 

 

optikkoliikkeet 

LT myymälät 

 

oravat 
ST liito-orava 

 

orgaaniset lannoitteet 

 KÄ   eloperäiset 

lannoitteet 

 

orkesterimusiikki 
LT soitinmusiikki 

 

orkesterit 
ST jousiorkesterit 

 kamariorkesterit 

 puhallinorkesterit 

 soittokunnat 

 tanssiorkesterit 

 viihdeorkesterit 

RT orkesteritoiminta 

 yhtyeet 

 

orkesteritoiminta 
RT konserttitoiminta 

 orkesterit 

 

ornamentiikka 
 KT   ornamentit 

RT koristetaide 

koristemaalaus 

 

ornamentit 

 KÄ   ornamentiikka 

 

ortodoksinen kirkko 
 KT   kreikkalaiskatolinen 

kirkko 

 

ortodoksinen kirkkomusiikki 
 KT   kreikkalaiskatolinen 

kirkkomusiikki 

LT kirkkomusiikki 

 

ortodoksisuus 
RT katolisuus 

 vanhauskoiset 

 

orvot 

LT lapset 

ST sotaorvot 

 

osa-aikaviljely 

LT    maanviljely 

 

osaaminen 
 KT   know-how 

       taitotieto 

       tietotaito 

RT ammattitaito 

 

osaamispääoma 

KÄ   henkinen pääoma 

 

osakeyhtiöt 
LT yhtiöt 

 

osakkaat 

 KT   osakkeenomistajat 

RT omistajat 

 

osakkeenomistajat 

 KÄ   osakkaat 

 

osakunnat 
LT opiskelijajärjestöt 

 

osamaksukauppa 

LT  kauppa 

RT luottokauppa 

 

osat 

ST varaosat 

 

ostajat 

 

ostaminen 
RT kulutus 

 ostot 

 rahankäyttö 

 

osto- ja myyntiliikkeet 

LT myymälät 

 yritykset 

RT antiikkiliikkeet 

 

ostokeskukset 

 KÄ ostoskeskukset 

 

ostoskeskukset 

 KT ostokeskukset 

LT keskukset 

RT kauppakeskukset 



 myymälät 

 

ostot 
ST perinnöksiostot 

 

osuuskassat 
 Osuuspankeista v:een 1970 

käytetty nimitys 

LT  osuuskunnat 

 pankit 

 

osuuskaupat 

 KÄ   osuusliikkeet 

 

osuuskunnat 
LT osuustoiminta 

 yritykset 

ST osuuskassat 

 osuusliikkeet 

 

osuusliikkeet 

 KT   osuuskaupat 

LT   osuuskunnat 

 

osuusmeijerit 

 KÄ   meijerit 

 

osuuspankit 

 Nimitys käytössä v. 1970  

 lähtien, ks. osuuskassat 

LT     osuuskunnat 

          pankit 

RT     osuuskassat 

 

osuustoiminta 
ST osuuskunnat 

 

ottelut 

LT urheilukilpailut 

 

ottolapset 
 KT   adoptiolapset 

LT lapset 

RT kasvattilapset 

 

ovet 
LT rakennusosat 

 rakennusperinne 

RT ikkunat 

 kuistit 

 

paahtimot 

 

paalaus 

 

paalutus 

 

paanukatot 

LT katot 

 

paanut 
LT katteet 

 

paasto 
RT paastonaika 

ruokavaliot 

 syöntikiellot 

 

paastonaika 
LT kalendaariperinne 

RT karnevaalit 

 kirkkovuosi 

 laskiainen 

 paasto 

 pääsiäinen 

 

paavit 
LT uskonnolliset johtajat 

 

padot 
RT vesirakennus 

 

paha silmä 
LT magia 

 

pahanlaatuiset kasvaimet 

 KÄ    syöpätaudit 

 

pahat henget 

 KÄ   demonit 

 

paheet 
RT arvot 

 

pahkat 

 

pahoinpitely 
LT rikokset 

RT kidutus 

 perheväkivalta 

 

pahoinvointi 
 

paholainen 
 KT   piru 

       saatana 

       sielunvihollinen 

 

paholaiset 
LT yliluonnolliset olennot 

RT demonit 

 poltergeist 

 

pahvi 

 

paikallishistoria 
 KT   pitäjänhistoriat 

RT historia 

 

paikallislehdet 

LT sanomalehdet 

 

paikallisliikenne 
 KT   lähiliikenne 

LT liikenne 

RT kaukoliikenne 

 

paikallisradio 

LT    radio 

 

paikallistarinat 
LT kansantarinat 

RT muistitieto 

 paikannimet 

 

paimenet 

 

paimenhuilu 
LT paimensoittimet 

 

paimenpilli 
LT paimensoittimet 

 

paimensoittimet 
LT soittimet 

ST paimenhuilu 

 paimenpilli 

 paimentorvi 

 

paimentorvi 
LT paimensoittimet 

 

paikallisyhteisöt 
LT yhteisöt 

ST kyläyhteisöt 

RT kylät 

 maaseutukulttuuri 

 

paikannimet 
 Paikannimistä johdettuja 

ryhmäsanoja voi käyttää 

asiasanoina, esim. 

kainuulaiset, helsinkiläiset. 

Myös kansallista tai 

alueellista identiteettiä 

ilmaisevia sanoja voi 

käyttää asiasanoina, esim. 

eurooppalaisuus, 

venäläisyys, helsinkiläisyys 

 KT   maantieteelliset nimet 

LT  nimet 

ST luontonimet 

RT paikallistarinat 

 

paikka 
RT tila 

 

paikkatiedot 

 

paikkaus 



RT korjaus 

 

paikoitus 

 KÄ   pysäköinti 

 

paikoitusalueet 

 KÄ pysäköintialueet 

 

paimenet 

 

painajainen 
LT yliluonnolliset olennot 

 taudinselitykset 

 

painantamenetelmät 

 KÄ   painomenetelmät 

 

painatteet 

 KÄ   painotuotteet 

 

paini 
 

painijat 
LT urheilijat 

 

painokoneet 

 

painomenetelmät 
 Kaikkia painomenetelmien 

nimiä voi käyttää 

asiasanoina 

 KT   graafiset menetelmät 

       painantamenetelmät 

RT kankaanpainanta 

väripainatus 

 

painomitat 

 KÄ   mittayksiköt 

 

painomusteet 

 KÄ   painovärit 

 

painonnosto 
LT voimailu 

 

painopaperi 
LT paperi 

 

painot 
RT mitat 

 

painotuotteet 
 KT   painatteet 

 

painovärit 
 KT   painomusteet 

LT värit 

 

paisetauti 

 

pajat 
LT talousrakennukset 

ST konepajat 

RT työpajat 

 

paju 
LT puulajit 

 

pajupilli 
 

pakastimet 

 

pakastus 

LT säilöntä 

 

pakettiautot 
LT autot 

 

pakinat 
 

pakkanen 
LT  sääilmiöt 

 

pakkaukset 
RT pullot 

 rasiat 

 tölkit 

 

pakkaus 

 

pakkohuutokauppa 
LT huutokauppa 

 

pakkolaskut 

 KT hätälaskut 

RT lento-onnettomuudet 

 

pakkolunastus 
LT lunastus 

 

pakkosiirrot 

 KÄ   väestönsiirrot 

 

pakkotyö 

LT rangaistukset 

 

pako 

RT karkaaminen 

maanpako 

 

pakolaiset 
RT emigrantit 

 etniset ryhmät 

 maahanmuuttajat 

 maanpako 

 siirtolaiset 

 siirtolaisuus 

 vainot 

 

palaute 

 

paliskunnat 
RT poronhoito 

 

palkanmuodostus 
RT palkat 

 palkkaus 

 

palkat 
ST urakkapalkka 

 ansiotaso 

 ansiotulot 

 lomaraha 

 luontoisedut 

 palkanmuodostus 

 palkkajärjestelmät 

 palkkaus 

 palkkiot 

 

palkinnot 
 Kaikkia palkintojen nimiä 

voi käyttää asiasanoina 

ST taidepalkinnot 

 

palkka-armeijat 
LT armeijat 

RT palkkasoturit 

 

palkkajärjestelmät 
ST urakkapalkka 

RT palkat 

 palkkaus 

 

palkkapolitiikka 

 

palkkasotilaat 

 KÄ   palkkasoturit 

 

palkkasoturit 
 Usein vieraan valtion 

palveluksessa oleva palkattu 

tai värvätty sotilas 

 KT   palkkasotilaat 

RT palkka-armeijat 

 sotilaat 

 

palkkataso 

 KÄ   ansiotaso 

 

palkkatyö 
LT työ 

RT ansiotyö 

 

palkkaus 
RT ansiotaso 

 palkanmuodostus 

 palkat 

 palkkajärjestelmät 

 

palkkiot 



ST tapporahat 

RT palkat 

 

palkolliset 
RT  tilaton väestö 

ST piiat 

 rengit 

RT palvelusväki 

 

palloilu 
 KT   pallopelit 

ST jalkapallo 

 lentopallo 

RT joukkuepelit 

 

pallokartat 

 KT karttapallot 

LT kartat 

RT maailmankartat 

 

pallopelit 

 KÄ   palloilu 

 

pallot 
LT liikuntavälineet 

 

paloasemat 
RT palokunnat 

 

paloautot 
LT autot 

 

palohälyttimet 

 

palokalusto 
 KT   alkusammutusvälineet 

       sammutuskalusto 

        sammutuslaitteistot 

       sammutusvälineet 

ST sammuttimet 

RT pelastuskalusto 

 

palokunnat 
 KT   kunnalliset palokunnat 

       palolaitokset 

       vapaaehtoiset 

palokunnat 

       vapaapalokunnat 

RT paloasemat 

 

palolaitokset 

 KÄ   palokunnat 

 

palolautakunnat 
LT kunnalliset lautakunnat 

 

palomestarit 

 

palomiehet 

 

palonehkäisy 
 KT   ehkäisevä 

palontorjunta 

LT ehkäisy 

RT palontorjunta 

 palotarkastus 

 paloturvallisuus 

 

palopäälliköt 

 

palosuojelu 

 KÄ   palontorjunta 

 

palontorjunta 
 KT   palosuojelu 

RT palonehkäisy 

 paloturvallisuus 

 sammutus 

 

palotarkastus 
LT tarkastus 

RT palonehkäisy 

 paloturvallisuus 

 

palotoimi 
LT kunnan toimialat 

RT pelastustoimi 

 

paloturvallisuus 
RT palonehkäisy 

 palontorjunta 

 palotarkastus 

 

palovakuutus 
LT vakuutus 

 

palovammat 
LT vammat 

 

paloöljy 

 KÄ   petroli 

 

palstaviljely 
RT viljely 

 

paluumuutto 
LT muuttoliike 

RT siirtolaisuus 

 

palvelijat 

 KÄ   palvelusväki 

 

palvelumaksut 
LT maksut 

 

palvelusväki 

 KT   palvelijat 

LT sosiaalinen kerrostuneisuus 

RT kotiapulaiset 

 palkolliset 

 

palvelut 

ST     hautauspalvelut 

         julkiset palvelut 

         kuljetuspalvelut 

         postipalvelut 

        sosiaalipalvelut 

 terveyspalvelut 

 

Panaman kanava 

LT kanavat 

 

panimoteollisuus 
 KT   mallasjuomateollisuus 

       olutteollisuus 

LT juomateollisuus 

 

pankinjohtajat 
LT johtajat 

 

pankit 
LT rahalaitokset 

ST liikepankit 

säästöpankit 

 osuuskassat 

 

pankkiautomaatit 

LT automaatit 

 

pankkitoimihenkilöt 

 KT   pankkivirkailijat 

LT toimihenkilöt 

 

pankkivirkailijat 

 KÄ   pankkitoimihenkilöt 

 

pannaanjulistaminen 

 KÄ   kirkkokuri 

 

panostajat 

 

panttaus 

 

paperi 
 KT   ensiöpaperi 

ST painopaperi 

 

paperijalosteet 

 KÄ   paperituotteet 

 

paperinvalmistus 

 

paperiteollisuus 
LT massa- ja paperiteollisuus 

 

paperituotteet 
 KT   paperijalosteet 

 

papisto 
LT kirkon työntekijät 



ST  papit 

RT pappissääty 

 

papit 
 KT   pastorit 

LT ammatit 

papisto 

ST sotilaspapit 

 vankilapapit 

RT kirkkoherrat 

 saarnaajat 

 

pappeus 

 

pappilat 
LT julkiset rakennukset 

 virkatalot 

RT kartanot 

 maatilat 

 

pappissääty 
RT papisto 

 

papukaijat 
LT lemmikkieläimet 

 

para 
LT haltijat 

 varallisuuden kartuttajat 

 

paraatit 
RT kulkueet 

 

paraneminen 

 KÄ   parantuminen 

 

parannus 

 KÄ   kääntyminen 

 

parannusmagia 
LT parannustavat 

 magia 

 

parannustavat 
LT kansanlääkintä 

ST henkiparannus 

 jäsenkorjaus 

 kuppaus 

 lääkkeet 

 parannusmagia 

 suoneniskeminen 

 yrttilääkintä 

RT ruokavaliot 

 terveydenhoito 

 

paranormaalit ilmiöt 
 KT   yliluonnolliset ilmiöt 

ST poltergeist 

 selvänäkö 

 telepatia 

RT rajatieto 

 selittämättömät ilmiöt 

 spiritismi 

 taikausko 

 ufot 

 

parantajat 
 KT   kansanparantajat 

LT perinteentaitajat 

ST hierojat 

 kupparit 

 verenseisauttajat 

RT kansanlääkintä 

tietäjät 

 

parantolat 

LT terveydenhuolto 

RT kylpylät 

 luontaishoitolat 

 sairaalat 

 

parantuminen 
 KT   paraneminen 

RT sairaus 

 taudit 

 

paritanssit 
LT kansantanssi 

 

parkitseminen 

 KÄ   parkitus 

 

parkitus 
 KT   parkitseminen 

LT nahkatyöt 

RT turkistyöt 

 

parlamentit 
RT kansanedustuslaitokset 

 

parodia 
RT huumori 

 pilasaarnat 

 pilkkalaulut 

 

paronit 

 

parta 

 

partio 
LT nuorisojärjestöt 

 

partisaanit 

RT maanalainen toiminta 

 sissit 

 sotilaat 

 vastarintaliikkeet 

 

partitat 

 

parturi-kampaamot 

 KT kampaamot 

LT yritykset 

RT kampaajat 

 parturit 

 

parturit 
RT kampaajat 

 parturi-kampaamot 

 

parvekkeet 
LT rakennusperinne 

runkorakenteet 

RT terassit 

 

pasianssit 

 KÄ   korttipelit 

 

passit 

RT henkilötodistukset 

 

pasta 
 KT   makaronit 

 

pastorit 

 KÄ   papit 

 

patenttijulkaisut 

 KÄ   patentit 

 

patentit 
 KT   patenttijulkaisut 

 

patespaanit 
LT tanssit 

 

patjat 
RT vuodevaatteet 

 

patoaltaat 

RT tekoaltaat 

 vesirakennus 

 vesistöjen säännöstely 

 

patsaat 
LT veistokset 

RT muistomerkit 

 

pavut 

LT vihannekset 

 

pedagogiikka 
 KT   kasvatusoppi 

 

pedot 

 KÄ   petoeläimet 

 

pehmoeläimet 

KÄ pehmolelut 

 



peikot 
LT taruolennot 

yliluonnolliset olennot 

 

peilit 

 

peitteet 

 KT   peitot 

RT    katteet 

         suojat 

         vuodevaatteet 

 

pelaajat 

RT urheilijat 

 

pelaaminen 
 KT   peluu 

 

pelastus 
RT kääntyminen 

 vanhurskauttaminen 

 

Pelastusarmeija 

LT hyväntekeväisyysjärjestöt 

 

pelastuskalusto 
RT palokalusto 

 

pelastustoimi 
LT kunnan toimialat 

RT palotoimi 

 

pelastustoimilaki 
LT lait 

 

pelastusveneet 

 

pelikortit 
LT kortit 

RT korttipelit 

 

pelimannimusiikki 
LT kansanmusiikki 

perinnemusiikki 

RT kansansoittajat 

 tanssimusiikki 

 

pelimannit 

 KÄ   kansansoittajat 

 

pelit 
 Pelien nimiä voi käyttää 

asiasanoina 

LT kansanhuvit 

ST korttipelit 

 lautapelit 

 uhkapelit 

RT leikit 

 urheilu 

 

pellava 
LT kasvit 

 tekstiilit 

RT kasvinviljely 

 

pellavaloukut 

LT tekstiilikoneet 

 

pellavateollisuus 
LT tekstiiliteollisuus 

 

pellonraivaus 
LT raivaus 

RT uudisraivaus 

 

pellot 
RT kedot 

niityt 

 

pelot 
LT  tunteet 

ST esiintymispelko 

 pimeänpelko 

RT pelotteet 

 turvattomuus 

 

pelotteet 
RT pelot 

 

pelti 

 

peltisepät 

LT ammatit 

 

peltisepäntyö 

 KÄ   levytyö 

 

peltokasvit 
LT kasvit 

 viljelykasvit 

RT puutarhakasvit 

 

peluu 

 KÄ   pelaaminen 

 

pengerrykset 

RT aallonmurtajat 

terassit 

 

penis 

 KÄ   siitin 

 

penkit 

LT huonekalut 

 

penkkiurheilu 
RT urheilijat 

 

pennalismi 

 KÄ   simputus 

 

pennihäät 
LT huvit 

RT häät 

 

pensaat 

ST koristepensaat 

 

pensasaidat 

LT aidat 

 

pensaspalot 

 KÄ maastopalot 

 

perhe 
RT avioliitto 

 avoliitto 

 perhe-elämä 

 perheet 

 suku 

 

perhe-eläkkeet 
LT eläkkeet 

 

perhe-elämä 
RT perhe 

vanhempi-lapsisuhde 

 

perheenemännät 

 KÄ   emännät 

 

perheenjäsenet 
ST isovanhemmat 

 lapset 

 sisarukset 

 vanhemmat 

RT appivanhemmat 

miniät 

omaiset 

 sukulaiset 

 

perheet 
ST lapsiperheet 

 suurperheet 

RT perhe 

 

perhejuhlat 
LT juhlat 

ST hautajaiset 

 häät 

 ristiäiset 

RT merkkipäivät 

 

perheväkivalta 
 KT   kotiväkivalta 

RT pahoinpitely 

 

perhoset 

 

perimätieto 



RT kotiseutukuvaukset 

muistitieto 

 perinne 

 traditio 

 

perinne 
ST ammattiperinne 

 kalendaariperinne 

 kansanperinne 

 käsityöperinne 

 perinneliikunta 

 perinnemusiikki 

 rakennusperinne 

 ruokaperinne 

 työväenperinne 

RT kulttuuri 

 kulttuuriperintö 

 perimätieto 

 traditio 

 

perinnealueet 

 

perinneliikunta 
 KT   perinneurheilu 

LT liikunta 

 perinne 

ST tukkilaiskisat 

RT kansanperinne 

 

perinnemusiikki 

 KT   etnomusiikki 

LT musiikki 

 perinne 

ST arkkiveisut 

flamenco 

 kansanmusiikki 

 mustalaismusiikki 

 pelimannimusiikki 

RT etnomusikologia 

kansanperinne 

 kansantanssi 

 maailmanmusiikki 

 populaarimusiikki 

 

perinneruoat 

 KÄ   ruokaperinne 

 

perinneurheilu 

 KÄ   perinneliikunta 

 

perinnöksiostot 
LT ostot 

RT kruununtilat 

 

perinnölliset taudit 

LT taudit 

 

perinnönjako 
RT kuolinpesät 

 pesänjako 

 testamentti 

 

perinnöt 

RT    kuolinpesät 

         perinnöksiostot 

         perinnönjako 

         perintötilat 

         sukutilat 

 testamentti 

 

perinteen välittyminen 
LT kulttuurin välittyminen 

RT kerronta 

 perinteentaitajat 

 

perinteentaitajat 
ST itkijät 

 kansansoittajat 

 kansantaiteilijat 

 kertojat 

 käsityöläiset 

 laulajat 

 parantajat 

 runonlaulajat 

RT perinteen välittyminen 

 

perinteiset vaatteet 

 KÄ   kansanpuvut 

 

perintöoikeus 
 

perintötilat 
RT maatilat 

 sukutilat 

 

perukirjat 

 KT perunkirjat 

RT perunkirjoitus 

 

peruna 

 

perunajauhot 

RT jauhot 

 

perunkirjat 

 KÄ perukirjat 

 

perunkirjoitus 

RT     kuolinpesät 

 perinnönjako 

 perukirjat 

          pesänjako 

          testamentti 

 

peruskoulu 
 V:n 1999 perusopetuslaissa 

peruskoulua ei enää jaeta 

ylä- ja ala-asteeseen 

LT koulut 

 

peruskoululaiset 

 KÄ   koululaiset 

 

perustukset 
LT rakennusosat 

 

perusturvallisuus 
RT turvattomuus 

 

perustuslailliset 
LT autonomian aika 

 

peruukit 
RT hiukset 

 kampaukset 

 

perämiehet 
 

perämoottorit 
LT moottorit 

 

peseytymistilat 
 KT   hygieniatilat 

       saniteettitilat 

LT tilat 

ST saunat 

RT pesutilat 

 

pesintä 

 

pesu 
ST astianpesu 

 pyykinpesu 

RT kylpeminen 

 puhdistus 

 saunominen 

 

pesuaineet 
RT saippua 

 

pesukoneet 
 KT   pyykinpesukoneet 

 

pesulat 
RT pyykinpesu 

 

pesutilat 
LT tilat 

RT peseytymistilat 

 

pesänselvitys 
RT kuolinpesät 

 

pesäpallo 
LT joukkuepelit 

 

petoeläimet 

 KT   pedot 

ST  karhut 

 



petolinnut 

RT linnut 

 

petos 
RT huijaus 

 vilppi 

 

petrokemian teollisuus 
 KT   öljyteollisuus 

LT kemianteollisuus 

 

petroli 
 KT   kerosiini 

       paloöljy 

LT moottoripolttoaineet 

 

Petsamon luostari 

LT    luostarit 

 

petsaus 

 

pettu 
RT hätäravinto 

 

peukalokyyti 

 KÄ   liftaus 

 

pianistit 
LT muusikot 

 

piano 
 

pidot 
LT juhlat 

RT kutsut 

 

pidättäminen 
RT vangitseminen 

 

pienoismallit 

LT mallit 

 

pientaloalueet 

 KT   omakotialueet 

LT alueet 

RT asuinalueet 

 pientalot 

 

pientalot 
LT asuinrakennukset 

RT pientaloalueet 

ST rivitalot 

 

pienteollisuus 
RT teollisuus 

 

pientilat 
 KT   tilat : maanomistus 

LT maatilat 

RT asutustilat 

 

pienviljelijät 
LT maanviljelijät 

 

pienyritykset 
LT  yritykset 

 

pihakalusteet 

 KT puutarhakalusteet 

LT huonekalut 

 kalusteet 

ST keinut 

 

pihaleikit 

 KÄ   ulkoleikit 

 

pihat 
LT rakennettu ympäristö 

RT ulkorakennukset 

 

pihka 

 

pihlaja 
LT puulajit 

 

pihlajanmarja 
LT luonnonmarjat 

 marjat 

 

piiat 
LT palkolliset 

 

piikkikalat 
LT kalat 

 

piilomainonta 
LT mainonta 

 

piilopirtit 

 

piimä 
LT hapanmaitovalmisteet 

 maitovalmisteet 

 

piiput 
RT tupakointi 

 

piiraat 

 KÄ   piirakat 

 

piirakat 
 KT   piiraat 

LT  leivonnaiset 

 

piirileikit 
LT leikit 

RT piirileikkilaulut 

 

piirileikkilaulut 

LT leikkilaulut 

RT laululeikit 

leikit 

piirileikit 

 

piiritanssit 
LT kansantanssi 

 

piirtäminen 

 KÄ   piirustus 

 

piirustukset 

 

piirustus 
 Kun piirustus oppiaineena, 

käytä kuvaamataito 

 KT   piirtäminen 

 

piisami 

 

piispantarkastukset 

 

piispat 
LT  kirkon työntekijät 

RT arkkipiispat 

 

pikakirjoitus 

RT kirjoittaminen 

 

pikaluistelu 
LT luistelu 

 

pikaruoat 

LT ruoat 

RT grilliruoat 

 

pikaruokapaikat 

 KT grillikioskit 

LT ravitsemisliikkeet 

RT ravintolat 

 

piki 

 

pikkuleivät 
LT  leivonnaiset 

ST piparkakut 

 

pikkuviha 

LT Ruotsin vallan aika 

RT isoviha 

 

piknikit 

 KÄ   huviretket 

 

pilaantuminen 

RT säilyvyys 

 

pilailu 
RT huumori 

 kaskut 

 kiusoitteluperinne 



 roolit 

 vitsit 

 

pilakuvat 
 KT   karikatyyrit 

       pilapiirrokset 

 

pilalehdet 
LT aikakauslehdet 

 

pilapiirrokset 

 KÄ   pilakuvat 

 

pilasaarnat 
RT huumori 

 parodiat 

 

pilasadut 
LT kansansadut 

RT kaskut 

 

pilkintä 

 KT pilkkiminen 

LT kalastus 

 talvipyynti 

 

pilkkiminen 

 KÄ pilkintä 

 

pilkkalaulut 

LT kansanlaulut 

laulut 

RT kiusoitteluperinne 

 parodiat 

 pilailu 

poliittiset laulut 

 protestilaulut 

 

pilkkarunot 
LT runot 

 

pilvet 
LT sääilmiöt 

 

pimeänpelko 
LT  pelot 

 

pimeys 

RT valo 

 

pimiöt 

 KÄ   

valokuvauslaboratoriot 

 

pinnanmuodot 
ST harjut 

 jyrkänteet 

kalliot 

 luolat 

 mäet 

 niemet 

 saaret 

 saaristot 

 tunturit 

 vuoret 

 

pinnaus 
RT poissaolot 

 

pinta-ala 

 

pintakäsittelyaineet 
ST lakat 

maalit 

 puunsuoja-aineet 

 

pintamateriaalit 

 KÄ   päällysteet 

 

pioneerit 

LT aselajit 

 

piparkakut 

LT pikkuleivät 

 

pirtanauhat 
LT nauhat 

 

pirtit 

 

piru 

 KÄ   paholainen 

 

Pispalan sottiisi 

LT musiikkijuhlat 

 

pistoolit 
LT ampuma-aseet 

RT revolverit 

 

pitkäikäisyys 
RT vanhukset 

 

pitsineuleet 

LT neuletyöt 

 

pitsinnypläys 

 KÄ   nypläys 

 

pitsit 
LT käsityöt 

 tekstiilit 

 

pituudenmittaus 
LT mittaus 

RT etäisyydenmittaus 

 

pituushyppy 

LT hyppylajit 

 

pitäjänhistoriat 

 KÄ   paikallishistoria 

 

pitäjänmakasiinit 

LT varastot 

RT kruununmakasiinit 

 viljavarastot 

 

planeetat 
 Planeettojen nimiä voi 

käyttää asiasanoina 

 KT   kiertotähdet 

ST Mars (planeetta) 

RT tähdet 

 

platina 

LT    metallit 

 

pohjalaiset 

LT suomalaiset  

RT pohjlaisuus 

 

pohjalaismurteet 
LT länsimurteet 

 

pohjalaisuus 
RT pohjalaiset 

 

pohjapiirustukset 

 

Pohjoinen jäämeri 

 KT   Jäämeri 

 

pohjoismainen yhteistyö 

 

poikakirjat 
LT lastenkirjallisuus 

nuortenkirjallisuus 

 

poikiminen 

 

poikkeava käyttäytyminen 
 KT   asosiaalisuus 

       epäsosiaalisuus 

       häiriökäyttäytyminen 

LT käyttäytyminen 

 sosiaaliset ongelmat 

RT erilaisuus 

 kylähullut 

 poikkeavuus 

 sosiaalinen kontrolli 

 sosiaalinen käyttäytyminen 

 sosiaaliset normit 

 

poikkeavuus 
RT erilaisuus 

 kylähullut 

 poikkeava käyttäytyminen 

 sosiaalinen kontrolli 

 sosiaaliset normit 



 

poikkeusolot 
 KT    hätätila 

       poikkeustila 

RT kansanhuolto 

 sota-aika 

 sotatila 

 

poikkeustila 

 KÄ   poikkeusolot 

 

poiminta 
RT keräily 

 marjanpoiminta 

 sienestys 

 

poissaolot 
RT pinnaus 

 

pojat 
LT lapset 

 nuoret 

RT miehet 

 tytöt 

 

poliisi 
 KT   poliisit 

ST sotilaspoliisi 

turvallisuuspoliisi 

RT yleinen järjestys 

 

poliisikuulustelu 

 KÄ   poliisitutkinta 

 

poliisilaitokset 

 

poliisit 

 KÄ   poliisi 

 

poliisitutkinta 
 Tarkoittaa muuta poliisin 

toimitettavaksi säädettyä 

tutkintaa kuin rikoksen 

johdosta suoritettavaa 

esitutkintaa 

 KT   poliisikuulustelu 

RT kuulustelu 

 

poliitikot 
ST kunnallispoliitikot 

RT kansanedustajat 

 poliittiset johtajat 

 puoluejohtajat 

 yhteiskunnalliset vaikuttajat 

 

poliittinen käyttäytyminen 
LT käyttäytyminen 

RT poliittinen osallistuminen 

 poliittiset asenteet 

 puolueiden kannatus 

 vaalit 

 äänestäminen 

 

poliittinen mainonta 
LT  mainonta 

 

poliittinen murha 
 KT   salamurha 

LT murha 

ST attentaatit 

 

poliittinen osallistuminen 
RT mielenosoitukset 

 poliittinen käyttäytyminen 

 poliittinen toiminta 

 

poliittinen taide 
RT poliittiset laulut 

 propaganda 

 

poliittinen toiminta 
RT poliittinen osallistuminen 

 poliittiset järjestöt 

 

poliittinen väkivalta 
 

poliittiset asenteet 
 KT   puoluekanta 

LT asenteet 

RT puolueiden kannatus 

 

poliittiset ideologiat 

 KÄ   ideologiat 

 

poliittiset johtajat 
LT johtajat 

RT poliitikot 

 puoluejohtajat 

 

poliittiset järjestelmät 

RT hallitusmuodot 

 

poliittiset järjestöt 

LT  järjestöt 

ST poliittiset nuorisojärjestöt 

 puolueet 

RT poliittinen toiminta 

 poliittiset liikkeet 

 

poliittiset laulut 
LT laulut 

ST kisällilaulut 

 työväenlaulut 

RT pilkkalaulut 

poliittinen taide 

 protestilaulut 

 

poliittiset liikkeet 
 KT   kansalaisliikkeet 

       kansanliikkeet 

LT  yhteiskunnalliset liikkeet 

ST itsenäisyysliikkeet 

 kapinaliikkeet 

 naisasialiikkeet 

rauhanliikkeet 

 vallankumousliikkeet 

 vasemmistoliikkeet 

 vastarintaliikkeet 

RT poliittinen toiminta 

 poliittiset järjestöt 

 

poliittiset nuorisojärjestöt 
LT nuorisojärjestöt 

 poliittiset järjestöt 

RT puolueet 

 

poliittiset puolueet 

 KÄ   puolueet 

 

poliittiset vainot 
LT vainot 

RT poliittiset vangit 

 

poliittiset vangit 
LT vangit 

RT poliittiset vainot 

 vainot 

 

polio 
 KT   lapsihalvaus 

LT tartuntataudit 

RT halvaus 

 

politiikka 
RT poliittinen toiminta 

 politisoituminen 

 

politisoituminen 
RT politiikka 

 

polkat 
LT tanssimusiikki 

 tanssit 

 

polkupyöräily 

 KÄ   pyöräily 

 

polkupyöräilijät 

LT urheilijat 

 

polkupyörät 
LT maakulkuneuvot 

 

poloneesit 
LT tanssimusiikki 

 tanssit 

 

polskat 
LT tanssimusiikki 

 tanssit 



RT hambot 

 

poltergeist 

LT paranormaalit ilmiöt 

 yliluonnolliset olennot 

 

polttaminen 

 KÄ   poltto 

 

poltto 
 KT   polttaminen 

       polttotekniikka 

 

polttoaineet 
LT energialähteet 

ST moottoripolttoaineet 

polttokaasut 

 

polttoainehuolto 
 

polttohautaus 
LT haudat 

 muinaishaudat 

 

polttokaasut 
 KT   kaasumaiset 

polttoaineet 

LT kaasut 

 polttoaineet 

ST puukaasu 

 

polttomoottorit 
 KT   mäntämoottorit 

LT moottorit 

RT dieselmoottorit 

 

polttopuu 
LT puutavara 

 

polttotekniikka 

 KÄ   poltto 

 

polttoturve 
LT turve 

 

pommisuojat 

 KÄ   väestönsuojat 

 

pommitukset 
RT ilmasota 

 sotatoimet 

 taistelut 

 

poni 
LT hevonen 

 

pontikka 
LT viinat 

RT viinanpoltto 

 

popmusiikki 
LT populaarimusiikki 

RT maailmanmusiikki 

 

populaarikirjallisuus 

 KÄ   viihdekirjallisuus 

 

populaarimusiikki 
 Populaarimusiikin eri lajeja 

voi käyttää asiasanoina 

 KT   kevyt musiikki 

LT musiikki 

ST iskelmät 

maailmanmusiikki 

 popmusiikki 

 viihdemusiikki 

RT perinnemusiikki 

 

porat 
 

poraus 
LT lastuava työstö 

RT kairaus 

 

Pori Jazz 

LT musiikkijuhlat 

 

porkkana 
LT juurekset 

 

pormestarit 
RT kaupunginjohtajat 

 

porno 

 KÄ pornografia 

 

pornografia 

 KT porno 

RT erotiikka 

 

poro 
LT hirvieläimet 

 kotieläimet 

 

poromiehet 

 

poronhoito 
LT elinkeinot 

kotieläinhoito 

RT karjanhoito 

 laiduntaminen 

paliskunnat 

 

poronliha 
LT liha 

 

porotalous 
LT kotieläintalous 

 

porsaat 

LT sika 

 

porsiminen 

 

portaat 
LT runkorakenteet 

ST liukuportaat 

 

portit 

 

porvarillinen kulttuuri 
LT kulttuuri 

 

porvaristo 
LT  yhteiskuntaluokat 

RT aateli 

 eliitit 

 

posetiivi 
LT automaattisoittimet 

 

posliini 
LT keramiikka 

 

posti 
ST kenttäposti 

RT lennätin 

postiliikenne 

 postilähetykset 

 

postiautot 
LT  autot 

 

postikortit 
LT kortit 

 

postilaatikot 

 

postilaitokset 
RT postitoimipaikat 

 

postileimat 

 

postiliikenne 
RT posti 

 

postillat 

 KÄ   saarnat 

 

postilähetykset 
RT posti 

 

postimerkit 

 

postimerkkeily 
 KT   filatelia 

       postimerkkien keräily 

RT keräily 

 

postimerkkien keräily 



 KÄ   postimerkkeily 

 

postimiehet 

 

postimyynti 

 

postinjakelu 
LT jakelu 

 

postinkuljetus 
LT kuljetus 

 

postipalvelut 
LT  palvelut 

 

postitoimipaikat 
RT postilaitokset 

 

postivirkamiehet 

 

potaska 
 KT   kaliumkarbonaatti 

 

potaskankeitto 

LT metsätalous 

RT miilunpoltto 

 tervanpoltto 

 

potilaat 
RT sairaat 

 

potilasyhdistykset 
LT järjestöt 

 

potkukelkat 

 KT   potkurit : kulkuneuvot 

LT kelkat 

 

potkukelkkailu 

LT kelkkailu 

 

potkurilentokoneet 

LT lentokoneet 

 

potkurit : kulkuneuvot 

 KÄ potkukelkat 

 

praasniekat 
LT vuotuisjuhlat 

RT nimipäivät 

 pyhimykset 

 

presidentinvaalit 
LT vaalit 

 

presidentit 
 KT   tasavallan presidentti 

 

profeetat 

 

professorit 
RT opettajat 

 

profetiat 
RT eskatologia 

 

pro gradu –tutkielmat 

 KÄ   opinnäytteet 

 

projektorit 
 KT   dataprojektorit 

       elokuvaprojektorit 

       kuvanheittimet 

 

proletaarikirjallisuus 

 KÄ   työläiskirjallisuus 

 

proletariaatti 

 KÄ   työväenluokka 

 

pronssityöt 

 

proomut 
LT vesikulkuneuvot 

 

propaganda 
RT poliittinen taide 

 

prostituoidut 
 KT   ilotytöt 

RT bordellit 

 sosiaaliset ongelmat 

 

proteesit 
 KT   tekonivelet 

 

protestilaulut 
LT laulut 

RT pilkkalaulut 

 poliittiset laulut 

 

prässäys 
RT silitys 

 tekstiilihuolto 

 vaatehuolto 

 

psalmit 

LT  Raamattu 

 

psyykkisesti sairaat 
 KT   mielisairaat 

LT sairaat 

 

psyykkiset häiriöt 

 KÄ   mielenterveyshäiriöt 

 

puberteetti 

 KÄ   murrosikä 

 

puhallinorkesterit 

 KT   brass bandit 

       soittokunnat 

LT orkesterit 

ST sotilassoittokunnat 

RT soittokunnat 

 

puhallinsoittimet 
 KT   puhaltimet 

       lehdykkäsoittimet 

LT soittimet 

ST huilu 

 huilusoittimet 

 huuliharppu 

 klarinetti 

 kornetti 

 luonnontorvet 

 nokkahuilu 

 puupuhaltimet 

 saksofoni 

 signaalitorvi 

 säkkipilli 

 vaskipuhaltimet 

 

puhdistus 
RT pesu 

 sterilointi 

 

puhe 
 KT   puhuminen 

LT viestintä 

 

puheenjohtajat 
LT johtajat 

RT puoluejohtajat 

 

puheet 
ST hartauspuheet 

 hautauspuheet 

RT esitelmät 

 saarnat 

 

puhehäiriöt 
 KT   dysartria 

       dyslogia 

 

puhelaulu 
 KT   resitoiminen 

       resitointi 

RT laulaminen 

 resitaatiot 

 

puhelimet 
LT puhelinlaitteet 

ST matkapuhelimet 

 

puhelin 
RT lennätin 

 

puhelinkeskukset 

 



puhelinkäyttäytyminen 
LT käyttäytyminen 

 

puhelinlaitokset 

 KÄ   telelaitokset 

 

puhelinlaitteet 
ST puhelimet 

 

puhelinliikenne 
LT tietoliikenne 

 

puhelintekniikka 

 

puhelinverkot 

 

puhemies 
RT avioliitto 

 kihlaus 

 

puhetaito 
RT esittäminen 

 

puhetekniikka 
RT äänenmuodostus 

 

puhevammaiset 

 

puhtaanapito 
LT kunnallistekniikka 

RT jätehuolto 

 kaatopaikat 

 kiinteistönhoito 

 

puhuttelumuodot 
RT tavat 

 

puhuttelutavat 

 

puinti 
LT sadonkorjuu 

RT maataloustekniikka 

 viljankorjuu 

 

puistot 
LT rakennettu ympäristö 

 

pujottelijat 

 KÄ alppihiihtäjät 

 

pujottelu 
 KT   pujotteluhiihto 

 

pujotteluhiihto 

 KÄ   pujottelu 

 

pukeutuminen 
 KT   vaatetus 

RT asusteet  

 jalkineet 

 muoti 

 pukineet 

 vaatteet 

 

pukeutumishuoneet 

 KÄ pukuhuoneet 

 

pukineet 
 KT   asut 

       pukimet 

ST asusteet 

 jalkineet 

 vaatteet 

RT muoti 

 Pukeutuminen 

 

pukuhuoneet 

 KT pukeutumishuoneet 

LT huoneet 

 

pulkat 

LT    maakulkuneuvot 

 

pullat 

LT leivonnaiset 

 

pullot 
RT pakkaukset 

 

pula-ajat 
RT katovuodet 

 

pulpetit 

LT huonekalut 

 

pumput 
 

puna-armeija 
 Neuvostoliiton maavoimien 

nimi v. 1918-1946 

LT armeijat 

 

punajuuri 
LT juurekset 

 

punakaartit 
 KT   punaiset : 

kansalaissota 

RT kansalaissota 

 valkokaartit 

 

punakapina 

 KÄ   kansalaissota 

 

punamulta 

LT maalit 

 

punkit 

 

punnitseminen 

 KÄ   punnitus 

 

punnitus 
 KT   punnitseminen 

LT mittaus 

 

punnituslaitteet 

 KÄ   vaa'at 

 

punokset 
RT nauhat 

 

puolalaiset 

 

puolan kieli 
LT slaavilaiset kielet 

 

puolisot 

 KÄ   aviopuolisot 

 

puolueen puheenjohtajat 

 KÄ   puoluejohtajat 

 

puolueet 
 Puolueiden nimiä voi 

käyttää asiasanoina, myös 

historiallisia nimiä kuten 

Maalaisliitto 

 KT   poliittiset puolueet 

LT poliittiset järjestöt 

ST vasemmistopuolueet 

RT poliittiset nuorisojärjestöt 

 

puolueettomuus 

 

puolueiden kannatus 
RT poliittinen käyttäytyminen 

 poliittiset asenteet 

 äänestäminen 

 

puoluejohtajat 
 KT   puolueen 

puheenjohtajat 

LT johtajat 

RT poliitikot 

 poliittiset johtajat 

 puheenjohtajat 

 

puoluekanta 

 KÄ   poliittiset asenteet 

 

puoluekokoukset 
LT kokoukset 

 

puoluelehdet 
LT sanomalehdet 

 

puoluepolitiikka 

 

puolukka 



LT luonnonmarjat 

 marjat 

 

puolustus 
RT sotatoimet 

 

puolustushaarat 

 KÄ   asevoimat 

 tai   puolustusvoimat 

 

puolustuslaitos 

 KÄ   puolustusvoimat 

 

puolustusteollisuus 

 KÄ   sotateollisuus 

 

puolustusvoimat 
 KT   puolustushaarat 

       puolustuslaitos 

ST merivoimat 

RT armeijat 

 asevoimat 

 sotalaitokset 

 

puolustusvälineteollisuus 

 KÄ   sotateollisuus 

 

puremat 

 

purjeet 
 

purjehdus 
RT navigointi 

veneily 

 vesiliikenne 

 

purjehtijat 
LT urheilijat 

 

purjelaivat 
LT laivat 

 

purjeveneet 
LT laivat 

 

purkaminen 
  KT   purku 

 

purku 

 KÄ   purkaminen 

 

purot 

LT vesistöt 

 virtavedet 

 

purpurit 
LT tanssimusiikki 

 tanssit 

 

putkiasentajat 

 

puu 
RT puutavara 

 

puuesineet 
LT esineet 

RT  puutyöt 

 

puuhiili 
RT tuhka 

 

puukaasu 
LT polttokaasut 

 

puukaasutin 

RT häkäpönttö 

 

puukauppa 
LT kauppa 

 

puukkojunkkarit 
 KT   häjyt 

RT konfliktit 

 tappelut 

 

puukot 
LT työkalut 

veitset 

 

puulaivat 
LT  laivat 

 

puulajit 
 Kaikkia puulajien nimiä voi 

käyttää asiasanoina 

ST haapa 

 kataja 

 koivu 

 kuusi 

 lehmus 

 leppä 

 mänty 

 paju 

 pihlaja 

 saarni 

 vaahtera 

RT puusto 

 puut 

 

puumerkit 

RT nimikirjoitukset 

 

puunjalostusteollisuus 

 KÄ   metsäteollisuus 

 

puunkasvatus 

 

puunkorjuu 
RT hakkuut 

jätepuu 

 

puunsuoja-aineet 

LT pintakäsittelyaineet 

 

puunsuojaus 
 KT   puutavaran suojaus 

LT suojaus 

 

puupuhaltimet 
LT puhallinsoittimet 

 soittimet 

ST huilusoittimet 

 huilu 

 klarinetti 

 nokkahuilu 

 saksofoni 

 

puurakennukset 
 KT   puutalot 

LT rakennukset 

ST hirsirakennukset 

 

puurakentaminen 
LT rakentaminen 

 

puurakenteet 
 KT   hirsirakenteet 

       kertopuu 

       liimapuurakenteet 

 

puurot 
LT ruoat 

 

puusepänteollisuus 
LT puuteollisuus 

ST huonekaluteollisuus 

 

puusepät 

 

puustellit 

 KÄ virkatalot 

 

puusto 
RT puulajit 

 puut 

 

puut 
RT hedelmäpuut 

 jalopuut 

 kelopuut 

 lehtipuut 

 

puutalot 

 KÄ   puurakennukset 

 

puutarhakalusteet 

 KÄ pihakalusteet 

 

puutarhakasvit 
LT kasvit 



 viljelykasvit 

RT peltokasvit 

 

puutarhanhoito 
RT puutarhaviljely 

 

puutarhaoppilaitokset 
 

puutarhat 
ST kasvitieteelliset puutarhat 

kauppapuutarhat 

RT kasvimaat 

 

puutarhatuotteet 
LT maataloustuotteet 

 

puutarhaviljely 
LT elinkeinot 

ST hedelmänviljely 

 marjanviljely 

 vihannesviljely 

RT kasvinviljely 

 maanviljely 

 puutarhanhoito 

 viljely 

 

puutarhurit 
 

puutavara 
ST hake 

 polttopuu 

 rakennuspuutavara 

 sahapuu 

 sahatavara 

 tukit 

 vaneripuu 

RT puu 

 raakapuu 

 

puutavaran suojaus 

 KÄ   puunsuojaus 

 

puutavaran uitto 

 KÄ   uitto 

 

puuteollisuus 
 KT   mekaaninen 

metsäteollisuus 

       puutuoteteollisuus 

LT metsäteollisuus 

ST puusepänteollisuus 

 sahateollisuus 

 tulitikkuteollisuus 

 

puutuotteet 

 

puutuoteteollisuus 

 KÄ   puuteollisuus 

 

puutyöt 

LT käsityöperinne 

käsityöt 

RT puuesineet 

 veisto 

 

puuveistokset 

LT veistokset 

 

puuvilla 
 

puvustus 
RT lavastus 

 näyttämöpuvut 

 

puvut 

 KÄ   vaatteet 

 

pyhiinvaellukset 
RT pyhät paikat 

 ristiretket 

 

pyhimykset 
RT legendat 

 marttyyrit 

 praasniekat 

 

pyhimystarinat 

 KÄ   legendat 

 

pyhyys 

 

pyhäinpäivä 
LT vuotuisjuhlat 

RT kekri 

 

pyhäkoulu 
LT  kirkon kasvatustoiminta 

 

pyhäköt 

 KÄ   kirkkorakennukset 

 

pyhäpäivät 
ST rukouspäivät 

RT kirkkovuosi 

 kirkolliset juhlat 

 

pyhät paikat 
ST hautausmaat 

 moskeijat 

 seidat 

RT uhripaikat 

 

pyrkimäluvut 
LT runomuotoinen perinne 

RT erotiikka 

 

pyromaanit 
LT rikoksentekijät 

RT murhapoltto 

 

pyrstötähdet 

 KÄ   komeetat 

 

pystykorvat 
LT koirat 

 

pysäkit 

 

pysäköinti 
 KT   paikoitus 

 

pysäköintialueet 

 KT paikoitusalueet 

 

pyssyt 

 KÄ   ampuma-aseet 

 

pyy 
 

pyydykset 

KÄ pyyntivälineet 

 

pyykinpesu 
LT hygienia 

 kodinhoito 

pesu 

RT pesulat 

 tekstiilihuolto 

 vaatehuolto 

 

pyykinpesukoneet 

 KÄ   pesukoneet 

 

pyykkärit 

 

pyynti 
ST talvipyynti 

 helmenpyynti 

 hylkeenpyynti 

RT kalastus 

 metsästys 

 ravustus 

 saaliit 

 

pyyntivälineet 
KT  pyydykset 

ST ansat 

kalastusvälineet 

 merrat 

 metsästysvälineet 

 

pyypilli 

 

pyöreä puutavara 

 KÄ   raakapuu 

 

pyöriäiset 

 

pyörremyrskyt 
 KT   tornadot 



       trombit : meteorologia 

LT  myrskyt 

 

pyöräily 

 KT   polkupyöräily 

 

ST kilpapyöräily 

 

pyörät 
 Koneen osat tai 

kulkuneuvon pyörät 

 

pyörätuolit 

 KT rullatuolit 

RT liikuntavammaiset 

 

päihdehuolto 

LT sosiaalihuolto 

RT alkoholiongelmat 

 

päihtymys 
 KT   humalatila 

RT juopumus 

 

päivittäistavarakauppa 
LT kauppa 

 

päivittäistavarat 

 

päivähoito 
LT sosiaalipalvelut 

RT lastenhoito 

 

päiväkerhot 
LT kerhot 

 kirkon kasvatustoiminta 

 

päiväkirjat 
RT henkilöhistoria 

 

päivälliset 

 

päivänavaukset 
 KT   aamuhartaudet 

RT hartauspuheet 

 

päivätyöt 
 KT   taksvärkki 

 

päreet 
RT katteet 

 

pätevyys 
RT ammattitaito 

 kelpoisuus 

 

päällysteet 
 KT   pintamateriaalit 

ST tapetit 

RT katteet 

 

päähineet 
 KT   hatut 

LT asusteet 

 vaatteet 

RT huivit 

 kampaukset 

 

päällystö 
RT johtajat 

 päättäjät 

 

pääministerit 
LT ministerit 

 

päänsuojaimet 

 KÄ   kypärät 

 

päänsärky 

RT kipu 

 

päärynä 
LT hedelmät 

 

pääsiäinen 
LT vuotuisjuhlat 

RT juhlatulet 

kokot 

paastonaika 

 virpominen 

 

pääsiäiskoristeet 
LT koristeet 

RT pääsiäinen 

 

pääskyt 

 

päästötodistukset 

 KÄ päättötodistukset 

 

pääsykokeet 

 KT   valintakokeet 

 

pääsyliput 

RT liput 

 

päätoimittajat 
LT toimittajat 

 

päättäjät 
RT johtajat 

 luottamushenkilöt 

 päällystö 

 

päättötodistukset 

 KT päästötodistukset 

LT todistukset 

 

päättötyöt 

 KÄ   opinnäytteet 

 

päätöksenteko 

RT    päättäjät 

 

päätösvalta 

 

pöllöt 

 

pöydänkattaus 

 KÄ   kattaus 

 

pöydät 

LT huonekalut 

 

pöytäkirjat 
 

pöytäliinat 
LT kodintekstiilit 

 

raaka-aineet 

 

raakakivi 

 KÄ   luonnonkivi 

 

raakapuu 
 KT   pyöreä puutavara 

ST tukit 

RT puutavara 

 

raakaöljy 

 KÄ   öljy 

 

Raamattu 

 Raamatun eri osat 

indeksoidaan yhdistämällä, 

esim. Raamattu : Uusi 

testamentti : Matteuksen 

evankeliumi 

ST evankeliumit 

 psalmit 

 

Raamatun henkilöt 

LT henkilöt 

 

raamatunkertomukset 
 Tarkoittaa kertomuksia, 

jotka on muokattu 

Raamatusta tai joissa on 

aiheena jokin 

raamatunkertomus 

LT kertomukset 

 

raamatuntulkinta 
RT tulkinta 

 

raanut 
LT käsityöt 

 tekstiilit 

RT ryijyt 

 



raastuvanoikeudet 
 Käräjäoikeuksista v:een 

1994 käytetty nimitys 

RT käräjäoikeudet 

 

raatihuoneet 

LT hallintorakennukset 

RT kaupungintalot 

 

radanpito 
RT rautatiet 

 

radanrakennus 
 KT   rautatienrakennus 

LT rakentaminen 

 

radio 

 KT   radiotoiminta 

LT    joukkoviestintä 

ST    paikallisradio 

RT    yleisradiotoiminta 

 

radio-ohjelmat 
RT kuuntelutottumukset 

 radiointi 

 

radioamatööritoiminta 

 

radiointi 

RT radio-ohjelmat 

 

radiolaitteet 

ST radiolähettimet 

radiot 

radiovastaanottimet 

  

radiolähettimet 

LT radiolaitteet 

 

radiot 

LT radiolaitteet 

radiovastaanottimet 

 

radiotekniikka 

 

radiotoiminta 

 KÄ   radio 

 

radiovastaanottimet 
LT radiolaitteet 

ST radiot 

 

radiovastuu 

 

raha 
LT kauppa 

ST käteisraha 

RT maksuvälineet 

rahanarvo 

 rahat  

 valuutta 

 

rahalaitokset 
ST pankit 

 säästökassat 

 

rahalöydöt 
RT  aarrelöydöt 

 

rahanarvo 
RT raha 

 valuuttakurssit 

 

rahankeräys 

LT keräys 

 

rahankäyttö 
RT kulutus 

 ostaminen 

 

rahastajat 

 

rahat 
 Rahayksiköiden nimiä voi 

käyttää asiasanoina, esim. 

Suomen markka, Ruotsin 

kruunu, rupla 

 KT   rahayksiköt 

ST juhlarahat 

 metallirahat 

 setelirahat 

RT raha 

 

rahayksiköt 

 KÄ   rahat 

 

rahoitus 

 

rahtaus 

 KÄ   kuljetus 

 

rahti 
RT kuljetus 

 tavaraliikenne 

 

rahtilaivat 
LT  laivat 

 

rahvaanrunoilijat 
 Sääty-yhteiskunnan ajan 

itseoppineet talonpoikais-

runoilijat (1800-l) 

 KT   kansanrunoilijat 

       talonpoikaisrunoilijat 

LT runoilijat 

RT kalevalamittaiset runot 

 runonlaulajat 

 

raideliikenne 

ST raitioliikenne 

 rautatieliikenne 

 

raiskaus 
 KT   väkisinmakaaminen 

 

raitioliikenne 
 KT   raitiotieliikenne 

LT raideliikenne 

 

raitiotieliikenne 

 KÄ   raitioliikenne 

 

raitiotiet 
 

raitiovaununkuljettajat 
LT kuljettajat 

 

raitiovaunut 
LT maakulkuneuvot 

 

raittius 
RT alkoholinkäyttö 

 alkoholiongelmat 

 

raittiuskasvatus 
 KT   raittiusvalistus 

LT  kasvatus 

RT raittiusliikkeet 

 raittiustyö 

 

raittiusliikkeet 
RT raittiuskasvatus 

 raittiustyö 

 

raittiusseurat 
LT järjestöt 

 

raittiustyö 
RT raittiuskasvatus 

 raittiusliikkeet 

 

raittiusvalistus 

 KÄ   raittiuskasvatus 

 

raivaus 
ST pellonraivaus 

 uudisraivaus 

 

rajatieto 
RT paranormaalit ilmiöt 

 

rajakauppa 
LT kauppa 

 

rajanylitykset 

 

rajaseudut 

 

rajat 
 KT   aluerajat 



       valtion rajat 

RT rajavyöhykkeet 

 

rajatieto 
RT paranormaalit ilmiöt 

 spiritismi 

 

rajavartijat 

 

rajavartiostot 

RT merivartiostot 

 

rajavyöhykkeet 
RT rajat 

 

rakenne 

 

rakennettu ympäristö 
ST hautausmaat 

 pihat 

 puistot 

 torit 

RT asuinympäristö 

 kaupunkikuva 

 kaupunkiympäristö 

 kulttuurimaisema 

 luonnonympäristö 

 

rakennukset 

 Rakennusten ja 

rakennelmien nimiä voi 

käyttää asiasanoina, esim. 

riihet, koirankopit 

ST asuinrakennukset 

 julkiset rakennukset 

 kerrostalot 

 kulttuurihistorialliset 

               rakennukset 

 liikerakennukset 

 maatalousrakennukset 

 puurakennukset 

 teollisuusrakennukset 

 tuvat 

RT rakennusperinne 

 

rakennusaineet 
 KT   rakennusmateriaalit 

LT rakennustarvikkeet 

ST betoni 

 laasti 

 lastuvilla 

 luonnonkivi 

 rakennuspuutavara 

 sementti 

 sepeli 

 tasoitteet 

 

rakennusaineteollisuus 

LT rakennusteollisuus 

ST kalkkiteollisuus 

tiiliteollisuus 

RT keraaminen teollisuus 

 lasiteollisuus 

 

rakennuselementit 

 KT elementit 

LT rakennustarvikkeet 

 

rakennusjätteet 

 KT rakentamisjätteet 

LT jätteet 

 

rakennuskivet 
LT rakennustarvikkeet 

 

rakennuskoneet 

ST tiekoneet 

 

rakennuskorjaus 

 KÄ   korjausrakentaminen 

 

rakennuslautakunnat 
LT kunnalliset lautakunnat 

 

rakennusmateriaalit 

 KÄ   rakennusaineet 

 

rakennusmestarit 

 

rakennusmuistomerkit 

LT muistomerkit 

RT rakennussuojelu 

 

rakennusoikeus 
 Tarkoittaa oikeutta 

rakentamiseen. 

Oikeudenalaa 

tarkoitettaessa käytä 

rakentamisoikeus 

 

rakennusosat 
ST hormit 

 Ikkunat 

 kaiteet 

 ovet 

 perustukset 

 runkorakenteet 

 

rakennusperinne 

LT perinne 

ST aitat 

 asunnot 

 ikkunat 

 kansanperinne 

 kartanot 

 katot 

 kodat 

 kuistit 

 kämpät 

 ovet 

 parvekkeet 

 rakennukset 

 savupirtit 

 savusaunat 

talousrakennukset 

 uunit 

RT julkiset rakennukset 

 rakennustekniikka 

 

rakennuspiirustus 
 

rakennuspuutavara 
LT puutavara 

 rakennusaineet 

 sahatavara 

ST hirret 

 

rakennusrungot 

 KÄ   runkorakenteet 

 

rakennussaneeraus 

 KÄ   korjausrakentaminen 

 

rakennussuojelu 
 KT   rakennusten suojelu 

RT kulttuurihistorialliset  

 rakennukset 

rakennusmuistomerkit 

 

rakennustarkastus 
LT tarkastus 

 

rakennustarvikkeet 
ST hirret 

 laatat 

 lasitiilet 

 levyt 

 rakennusaineet 

 rakennuselementit 

 rakennuskivet 

 tiilet 

 

rakennusten suojelu 

 KÄ   rakennussuojelu 

 

rakennustekniikka 
RT rakennusperinne 

 

rakennustelineet 

 KÄ työtelineet 

 

rakennusteollisuus 

ST rakennusaineteollisuus 

 

rakennustoiminta 

 KÄ   rakentaminen 

 

rakennustyöntekijät 

 

rakennustyöt 



ST betonointi 

 kiveys 

 LVI-työt 

 muuraus 

 raudoitus 

 sähkötyöt 

 

rakentaminen 
 KT   rakennustoiminta 

ST jälleenrakentaminen 

 kalliorakentaminen 

 kaupunkirakentaminen 

 korjausrakentaminen 

 miljöörakentaminen 

 puurakentaminen 

 radanrakennus 

 sillanrakennus 

 talonrakennus 

 uudisrakentaminen 

 vesirakennus 

 viherrakentaminen 

 

rakentamisjätteet 

 KÄ rakennusjätteet 

 

rakkaus 
LT arvot 

 tunteet 

RT erotiikka 

 seksuaalinen 

      käyttäytyminen 

 

rakkauskertomukset 
LT kaunokirjallisuus 

 kertomukset 

 

rakkauskirjeet 
LT kirjeet 

 

rakkausromaanit 
LT romaanit 

 

rakkausrunot 
LT runot 

 

rakuunat 
LT sotilaat 

RT ratsuväki 

 

rangaistukset 
LT oikeuskäytäntö 

ST kuolemanrangaistus 

 kurinpitorangaistus 

 pakkotyö 

 sakko 

 vankeus 

RT armahdus 

 ehdonalainen vapaus 

 rikokset 

 tuomiot 

 

rannat 
RT ranta-alueet 

 

rannikkoliikenne 
LT vesiliikenne 

 

rannikkotykistö 
LT aselajit 

 tykistö 

 

rannikkovartiostot 

 KÄ   merivartiostot 

 

Ranskan suuri vallankumous 

 KT   Ranskan vallankumous 

LT vallankumoukset 

 

Ranskan vallankumous 

KÄ   Ranskan suuri 

vallankumous 

 

ranta-alueet 
RT rannat 

 

rantakasvillisuus 

LT kasvillisuus 

RT kaislikot 

 

rapakivi 

LT graniitti 

 

rapu 
 

raputalous 
RT riistatalous 

 

rasiat 
RT pakkaukset 

 

rasismi 
LT syrjintä 

RT etninen syrjintä 

 rotusyrjintä 

 

rasitusvammat 
LT vammat 

 

raskas liikenne 

 

raskaus 
RT synnytys 

 

raskolnikot 

 KÄ   vanhauskoiset 

 

rastaat 
 

rasvat 
RT voiteet 

 

ratapihat 
RT rautatieasemat 

 

rataverkko 

 KÄ   rautatiet 

 

ratsastus 
LT hevosurheilu 

 

ratsastuskentät 

LT liikuntatilat 

 

ratsutilat 
 KT   rusthollit 

RT kruununtilat 

 maatilat 

 

ratsuväki 
LT aselajit 

RT rakuunat 

 

rattijuopumus 

 KÄ   liikennejuopumus 

 

raudoitus 
LT rakennustyöt 

 

rauha 
RT sota 

 

rauhanliikkeet 
LT poliittiset liikkeet 

 

rauhoitetut eläimet 
LT eläimet 

RT sukupuuttoon kuolleet 

      eläimet 

 

rauhoitetut kasvit 

LT kasvit 

 

rauniot 
RT muinaisjäännökset 

 

rauta 

LT metallit 

RT romurauta 

 teräs 

 

rautakaupat 
LT myymälät 

 yritykset 

 

rautaromu 

 KÄ   romurauta 

 

rautaruukit 
 KT   ruukit 

 



rautateollisuus 

 

rautatieasemat 
RT ratapihat 

 

rautatiekalusto 

ST junanvaunut 

 junat 

 veturit 

RT resiinat 

 

rautatiekuljetus 
LT maakuljetus 

RT rautatieliikenne 

 

rautatieliikenne 
 KT   junaliikenne 

LT raideliikenne 

RT opastimet 

rautatiekuljetus 

 

rautatieläiset 
RT rautatievirkamiehet 

 

rautatienrakennus 

 KÄ   radanrakennus 

 

rautatiet 
 KT   rataverkko 

RT radanpito 

 

rautatievirkamiehet 
RT rautatieläiset 

 

ravinto 
ST elintarvikkeet 

 juomat 

 ruoat 

RT hätäravinto 

 ruoka 

 ruokakulttuuri 

 

ravintola-ala 
RT hotelliala 

 

ravintolat 
LT ravitsemisliikkeet 

RT hotellit 

 pikaruokapaikat 

 tanssipaikat 

 

raviradat 
LT liikuntatilat 

 

ravit 

 KÄ   raviurheilu 

 

ravitsemisliikkeet 
LT yritykset 

ST kahvilat 

 krouvit 

 pikaruokapaikat 

 ravintolat 

RT majoitusliikkeet 

 

raviurheilu 
 KT   ravit 

LT hevosurheilu 

 

ravustus 
RT kalastus 

 pyynti 

 saaliit 

 

reet 
LT hevosajoneuvot 

 maakulkuneuvot 

RT kelkat 

 

reaktiot 

 

reformit 

 KÄ   uudistukset 

 

reformoidut kirkot 

 

rehellisyys 

LT arvot 

RT uskollisuus 

 valehtelu 

 vilppi 

 

rehtorit 
RT koulunjohtajat 

 opettajat 

 

rehukasvit 
LT kasvit 

RT nurmirehut 

 

rehunkäsittely 
LT karjanhoito 

RT heinänkorjuu 

 sadonkorjuu 

 

rehut 
ST nurmirehut 

säilörehu 

 

rehuteollisuus 

 

reinkarnaatio 

 KÄ   jälleensyntyminen 

 

reitit 

ST vaellusreitit 

RT kulkuväylät 

 

rekilaulut 
LT kansanlaulut 

 laulut 

 

rekisterit 

ST väestökirjat 

 

rekisteröinti 
LT tulkinta 

 soittaminen 

 

rekvisiitta 

 KÄ   lavastus 

 

reliefit 

 KT kohokuvat, korkokuvat 

LT veistokset 

RT mitalit 

 

remontti 

RT korjaus 

 korjausrakentaminen 

 kunnostus 

 

rengit 
LT palkolliset 

 

renqvistiläisyys 

 KÄ   rukoilevaisuus 

 

renkaat 

 KT autonrenkaat 

 

repertuaari 

 

reportterit 

 KÄ   toimittajat 

 

reput 
LT kantovälineet 

RT laukut 

 

reseptio 

 KÄ   vastaanotto 

 

reseptit 

 KÄ   lääkemääräykset 

 tai   ruokaohjeet 

 

reservaatit 

LT alueet 

 

reservikyyti 

 KÄ   kyytilaitos 

 

reserviläiset 
ST reserviupseerit 

 

reserviupseerikoulut 

LT sotilasopetuslaitokset 

 

reserviupseerit 



LT reserviläiset 

 

resiinat 

RT rautatiekalusto 

 

resitatiivit 

RT puhelaulu 

 

restaurointi 

 KÄ   entisöinti 

 

retkeily 
 KT   telttailu 

ST eräretkeily 

RT huviretket 

 leirintä 

 ulkoilu 

 vaellus 

 

retkeilyalueet 

LT virkistysalueet 

RT ulkoilualueet 

 

retkiluistelu 

LT luistelu 

 

retusointi 
RT kuvankäsittely 

 valokuvaus 

 

reumataudit 
ST nivelreuma 

 

revinnäistyöt 

LT käsityöt 

 

revolverit 
LT ampuma-aseet 

RT pistoolit 

 

revontulet 
LT ilmakehän valoilmiöt 

 luonto 

RT sateenkaaret 

 sää 

 ukkonen 

 

riidat 
ST oppiriidat 

 työriidat 

RT konfliktit 

 riita-asiat 

 ristiriidat 

 

riihet 
LT talousrakennukset 

 

riimukirjoitus 

 

riisi 

LT viljakasvit 

 

riivaajat 

 KÄ   demonit 

 

riista 
RT riistaeläimet 

 riistalinnut 

 saaliit 

 

riistakannat 
RT kalakannat 

 riista 

 riistalinnut 

 

riistalinnut 
RT linnut 

 riista 

 riistakannat 

 

riistanhoitoyhdistykset 
LT järjestöt 

 

riistatalous 

RT erätalous 

 kalastus 

 kalatalous 

 metsästys 

 raputalous 

 

riita-asiat 
RT riidat 

 

riitit 
ST kalendaaririitit 

RT myytit 

 seremoniat 

 

riittirunous 
LT runomuotoinen perinne 

ST häälaulut 

 itkut 

 loitsut 

RT myytit 

 riitit 

 

rinnehiihto 

 KÄ   laskettelu 

 

rikkakasvit 
LT  kasvit 

 

rikkaus 
 KT   ylellisyys 

RT elinolot 

 elintaso 

 elämänlaatu 

 köyhyys 

 tuloerot 

 vakavaraisuus 

 varallisuus 

 

rikkomukset 
RT ilkivalta 

 rikokset 

 

rikoksentekijät 
 KT   lainrikkojat,  rikolliset 

ST murhaajat 

 pyromaanit 

 salakuljettajat 

 varkaat 

 väärentäjät 

RT huijarit 

 sosiaaliset ongelmat 

 vangit 

 

rikokset 
ST alkoholirikokset 

 henkirikokset 

 ihmisryöstöt 

 maksuvälinerikokset 

 murhapoltto 

 pahoinpitely 

salakauppa 

salametsästys 

 sotarikokset 

 sotilasrikokset 

 tuhotyö 

 tullirikokset 

 valtiorikokset 

 väkivaltarikokset 

RT konfliktit 

 oikeuskäytäntö 

 rangaistukset 

rikkomukset 

 

rikolliset 

 KÄ   rikoksentekijät 

 

rikollisuus 
LT sosiaaliset ongelmat 

ST järjestäytynyt rikollisuus 

 

rikosasiat 

 

rintama  

 KÄ   sotarintama 

 

rintamakarkuruus 

ST sotilaskarkuruus 

 

rintamaveteraanit 

 KÄ   sotaveteraanit 

 

rintaruokinta 

 KÄ   imetys  

 tai   ruokinta 

 

rippi 



LT kirkolliset toimitukset 

 

rippikirjat 

 KÄ   kirkonkirjat 

 

rippikoulu 
LT  kirkon kasvatustoiminta 

 

risteykset 

 KT liikenneristeykset 

 KT tienristeykset 

ST tasoristeykset 

RT alikulut 

liittymät 

 tiet 

 

risti 
RT ristit 

 

ristipistotyöt 

LT käsityöt 

 

ristiretket 

RT pyhiinvaellukset 

 

ristiriidat 

ST sosiaaliset ristiriidat 

RT konfliktit 

riidat 

 

ristisaatot 
LT uskonnolliset kulkueet 

 

ristit 
RT risti 

 

ristiäiset 
LT perhejuhlat 

RT kaste 

 nimenanto 

 

rituaalinen vaatetus 

 

rivitalot 

LT asuinrakennukset 

pientalot 

 rakennukset 

 

rodut 
RT etniset ryhmät 

 

rohdoskasvit 

 KÄ   lääkekasvit 

 

rokotteet 

 

rokotus 

 

romaanit 

 YSA sisältää joitakin 

romaanien lajityyppinimiä. 

indeksoi muut esim. 

salapoliisikirjallisuus : 

romaanit. Katso genret 

termin kaunokirjallisuus 

yhteydestä 

 KT   romaanit : kirjallisuus 

ST historialliset romaanit 

 rakkausromaanit 

 

romanian kieli 

 

romanikieli 

 KT   mustalaiskieli 

       romanin kieli 

 

romanin kieli 

 KÄ   romanikieli 

 

romanit 
KT   romaanit : etniset 

ryhmät 

LT etniset ryhmät 

RT mustalaiset 

 

romanssit 

RT laulumusiikki 

 soitinmusiikki 

 

romantiikka 
 KT   myöhäisromantiikka 

 

rommi 
LT alkoholijuomat 

 

romu 

ST romurauta 

RT jätteet 

 

romurauta 
 KT   rautaromu 

LT romu 

RT rauta 

 

romuttamot 

 KT hajottamot 

LT yritykset 

 

roolileikit 
LT leikit 

 

roolit 
ST sukupuoliroolit 

 

roomalaiset 

 Tarkoittaa joko Rooman 

kaupungin asukasta tai 

antiikin Rooman 

valtakunnan kansalaista 

 

roomalaiskatolinen kirkko 
 KT   katolinen kirkko 

 

Rooman valtakunta 

 

roska-astiat 

 KT roskakorit 

LT astiat 

 

roskaantuminen 

RT likaantuminen 

 

roskakorit 

 KÄ roska-astiat 

 

rotaryjärjestöt 
LT hyväntekeväisyysjärjestöt 

 järjestöt 

 

rotat 

 

rotuerottelu 

 KÄ   rotusyrjintä 

 

rotuhygienia 

 KÄ   eugeniikka 

 

rotusorto 

 KÄ   rotusyrjintä 

 

rotusyrjintä 
 KT   rotuerottelu 

       rotusorto 

LT syrjintä 

RT etninen syrjintä 

 rasismi 

 vainot 

 

routavuodet 

 KÄ   sortovuodet 

 

rovastit 

ST lääninrovastit 

 

ruis 
LT viljakasvit 

 

ruiskumaalaus 
LT maalaus 

 

rukintekijät 

 

rukit 
LT kehruukoneet 

 

rukoileminen 

 KÄ   rukous 

 

rukoilevaisuus 



 KT   renqvistiläisyys 

LT herätysliikkeet 

 

rukoukset 
ST Isä meidän –rukous 

RT kiroukset 

 loitsut 

 sanamagia 

 

rukous 
 KT   rukoileminen 

 

rukoushuoneet 
RT kirkkorakennukset 

 tsasounat 

 

rukousnauhat 
RT rukoukset 

 

rukouspäivät 

LT pyhäpäivät 

 

ruletti 
LT uhkapelit 

 

rullaportaat 

 KÄ liukuportaat 

 

rullatuolit 

 KÄ pyörätuolit 

 

rumbat 
LT tanssimusiikki 

 tanssit 

 

rummut 
LT lyömäsoittimet 

 

runkorakenteet 
 KT   rakennusrungot 

LT rakennusosat 

ST katot 

 lattiat 

 parvekkeet 

 portaat 

 seinät 

 

Runoilijan tie 

 

runoilijat 
 KT   lyyrikot 

LT kirjailijat 

ST rahvaanrunoilijat 

 

runomuotoinen perinne 
LT kansanperinne 

ST eeppiset runot 

 kalevalamittaiset runot 

 kansanlaulut 

 lyyriset runot 

 pyrkimäluvut 

 riittirunous 

 

runonlaulajat 
LT laulajat 

 perinteentaitajat 

RT rahvaanrunoilijat 

 

runonlaulanta 

 KÄ   runonlaulu 

 

runonlaulu 
 KT   runonlaulanta 

 

runosävelmät 
LT sävelmät 

RT kansanlaulusävelmät 

 

runot 
 YSA sisältää joitakin 

runojen lajityyppinimiä. 

Indeksoi muut runotyypit 

esim. uskonnollinen 

kirjallisuus : runot. Ks. 

genret termin 

kaunokirjallisuus yhteydestä 

LT lyriikka 

ST balladit 

 eläinrunot 

 kansanrunot 

 lastenrunot 

 muistorunot 

 pilkkarunot 

 rakkausrunot 

 sonetit 

 uskonnolliset runot 

RT värssyt 

 

runous 

 KÄ   lyriikka 

 tai   sanataide 

 

ruoanvalmistus 
 KT   keittotaito 

LT ruoanvalmistus 

ruokatalous 

RT leipominen 

 ruokaohjeet 

 säilöntä 

 

ruoanvalmistusastiat 
LT astiat 

RT ruokailuastiat 

 

ruoat 
 Kaikkia ruokalajien nimiä 

voi käyttää asiasanoina 

 KT   ruokalajit 

       ruuat 

LT ravinto 

ST grilliruoat 

 jälkiruoat 

 kalaruoat 

 kastikkeet 

 kasvisruoat 

 keitot 

 lastenruoat 

 leivonnaiset 

 liharuoat 

 maitovalmisteet 

 pikaruoat 

 puurot 

 salaatit 

 sieniruoat 

 voileivät 

RT eväsruoat 

ravinto 

 ruoka 

 

ruohikkopalot 

 KÄ maastopalot 

 

ruoka 
RT ravinto 

 ruoat 

 

ruokahalu 
RT lihavuus 

 

ruokahuolto 
RT elintarvikehuolto 

 

ruokailu 
ST joukkoruokailu 

 muonitus 

RT syöminen 

 

ruokailuastiat 

LT astiat 

 taloustavarat 

RT ruoanvalmistusastiat 

 ruokailuvälineet 

 

ruokailutavat 
LT ruokakulttuuri 

 tapakulttuuri 

ST syöntikiellot 

RT ateriointi 

 juomatavat 

 

ruokailutilat 
LT tilat 

RT huoneet 

 keittiöt 

 

ruokailuvälineet 
 Kaikkia ruokailuvälineiden 

nimiä voi käyttää 

asiasanoina, esim. lusikat 

 KT   aterimet 



LT taloustarvikkeet 

RT ruokailuastiat 

 veitset 

 

ruokakaupat 

 KÄ   elintarvikeliikkeet 

 

ruokakulttuuri 
LT kulttuuri 

ST ateriointi 

 ruoanvalmistus 

 ruokailutavat 

 

ruokala-apulaiset 

 

ruokalajit 

 KÄ   ruoat 

 

ruokalistat 

 

ruokamyrkytys 
LT myrkytykset 

 

ruokaohjeet 
 KT   keittokirjat 

       reseptit 

LT ohjeet 

RT ruoanvalmistus 

 

ruokaperinne 
 KT   perinneruoat 

LT perinne 

RT kansanperinne 

 ruokakulttuuri 

 

ruokasienet 
RT sienet 

 sieniruoat 

 

ruokasuola 

 KÄ   suola 

 

ruokatalous 
ST ruoanvalmistus 

 

ruokatavarat 

 KÄ   elintarvikkeet 

 

ruokavaliot 
 KT   dieetit 

       erityisruokavaliot 

RT paasto 

 parannustavat 

 syöntikiellot 

 vegetarismi 

 

ruokinta 
 KT   rintaruokinta 

LT karjanhoito 

RT kotieläimet 

 

ruoppaajat 
LT laivat 

 

ruoppaus 
LT vesirakennus 

 

ruorijuopumus 

 KÄ   liikennejuopumus 

 

ruosteenestoaineet 

 

ruostesuojaus 
LT suojaus 

 

ruotsalaiset 

 

ruotsalaisuuden päivä 

 KÄ   svenska dagen 

 

ruotsalaisuus 
RT kansallisuus 

 

ruotsin kieli 
ST suomenruotsi 

 

Ruotsin vallan aika 

ST  isoviha 

 pikkuviha 

 

ruotsinkieliset 
RT suomenruotsalaiset 

 

ruotsinmielisyys 
LT autonomian aika 

RT kansallisuusaate 

 nationalismi 

 

ruotsinsuomalaiset 
LT suomalaiset 

 

rusakko 
LT jänikset 

 

rusthollit 

 KÄ   ratsutilat 

 

ruuat 

 KÄ   ruoat 

 

ruuhet 

LT vesikulkuneuvot 

 

ruukkukasvit 
 KT   viherkasvit 

LT kasvit 

 koristekasvit 

RT huonekasvit 

 vihersisustus 

 

ruumiillinen työ 
LT  työ 

 

ruumiinavaukset 

 

ruumiinosat 
 Kaikkia ruumiinosien ja 

elinten nimiä voi käyttää 

asiasanoina, esim. 

munasarjat, leuka 

 KT   elimet : anatomia 

 

ST virtsa- ja sukupuolielimet 

 

ruumis 

 

ruumishuoneet 

 

ruumislauta 
 

ruusut 
LT koristekasvit 

 

ruuti 
LT räjähdysaineet 

 

ryhmien väliset suhteet 
RT etniset ryhmät 

 konfliktit 

 kulttuurierot 

 kulttuurikosketukset 

 sukupuolitabut 

 uskontojen vuorovaikutus 

 vuorovaikutus 

 

ryhmäkäyttäytyminen 
LT käyttäytyminen 

RT sosiaalinen käyttäytyminen 

 

ryhmäleikit 
LT leikit 

 

ryhmät 

ST opetusryhmät 

 

ryijyt 
LT käsityöt 

 tekstiilit 

RT raanut 

ST nukkaryijyt 

 

rypsi 
 

rysät 
LT kalastusvälineet 

 

rytmi 

 

ryynit 

 KT  suurimot 



 

ryöstö 
RT ihmisryöstöt 

 

räikkä 
LT metsästysvälineet 

 

räjähdykset 

 

räjähdysaineet 

 KT   räjähteet 

ST ruuti 

 

räjähdysaineteollisuus 

LT kemianteollisuus 

 

räjähdysonnettomuudet 

LT onnettomuudet 

 

räjähteet 

 KÄ   räjähdysaineet 

 

räjäytystyöt 
RT kalliorakentaminen 

 Louhinta 

 

rälli 

LT kankaat 

 

rälssitilat 

RT kruununtilat 

 lahjoitusmaat  

         maatilat 

         ratsutilat 

 

räppänät 

LT     ilmanvaihto 

 

räätälit 

 KÄ   vaatturit 

 

 

saaliit 
RT kalastus 

 metsästys 

 pyynti 

 ravustus 

 riista 

 

saalit 
 KT   shaalit 

RT huivit 

 

saamelaiset 

 KT   lappalaiset    

      lappilaiset 

LT etniset ryhmät 

ST kolttasaamelaiset 

RT saamelaisuus 

 

saamelaisuus 
RT saamelaiset 

 

saamen kieli 
 KT   lapin kieli 

LT suomalais-ugrilaiset kielet 

 

saaret 
LT pinnanmuodot 

 

saaristolaisyhteisöt 

 

saaristoliikenne 
LT vesiliikenne 

 

saaristot 
LT pinnanmuodot 

 

saarnaajat 
 KT   maallikkosaarnaajat 

RT maallikot 

 papit 

 

saarnakokoelmat 

 KÄ   saarnat 

 

saarnastuolit 

 KÄ   saarnatuolit 

 

saarnat 
 KT   postillat 

       saarnakokoelmat 

RT hartauspuheet 

 hautauspuheet 

 homiletiikka 

 puheet 

  

saarnatuolit 
 KT   saarnastuolit 

RT kirkkotaide 

 

saarni 
LT puulajit 

 

saastuminen 

RT likaantuminen 

ST vesien saastuminen 

ympäristön saastuminen 

 

saatana 

 KÄ   paholainen 

 

saavit 

LT astiat 

taloustarvikkeet 

 

sablonimaalaus 

LT    koristemaalaus 

 

sabotaasi 

RT ilkivalta 

 tuhotyö 

 

sade 
 KT   sateet 

LT sääilmiöt 

 

sadeasut 

KÄ sadevaatteet 

 

sadetakit 

KÄ sadevaatteet 

 

sadevaatteet 

 KT sadeasut, sadetakit 

LT vaatteet 

 

sadonkorjuu 

LT maanviljely 

ST heinänkorjuu 

marjanpoiminta 

puinti 

syksy 

työvuosi 

viljankorjuu 

 

sadut 
ST eläinsadut 

 kansansadut 

RT lastenkirjallisuus 

tarinat 

 

sahaaminen 

 KÄ   sahaus 

 

sahalaitokset 
RT tehtaat 

 

sahapuu 
LT puutavara 

RT sahatavara 

 

sahat 
 KT   sahat : työvälineet 

 

sahatavara 
LT puutavara 

ST rakennuspuutavara 

ST sahapuu 

 

sahateollisuus 
LT puuteollisuus 

 

sahaus 
 KT   sahaaminen 

 

sahti 
LT mallasjuomat 

 



Saimaan kanava 

LT kanavat 

 

saippua 
RT pesuaineet 

 

sairaalahoito 

 

sairaalahygienia 

LT hygienia 

 

sairaalakeittiöt 

 KÄ suurkeittiöt 

 

sairaalat 
LT terveydenhuolto 

ST kenttäsairaalat 

lastensairaalat 

 mielisairaalat 

 sotasairaalat 

 sotilassairaalat 

 yksityissairaalat 

RT parantolat 

 

sairaanhoitajat 

 

sairaanhoito-oppilaitokset 
 Terveydenhuolto-

oppilaitoksista v:een 1987 

käytetty nimitys 

LT ammatilliset oppilaitokset 

RT terveydenhuolto-

oppilaitokset 

 

sairaankuljetus 
LT kuljetus 

RT kuljetuspalvelut 

 

sairaanhoito 
ST mielisairaanhoito 

 

sairaat 
ST psyykkisesti sairaat 

RT potilaat 

 

sairaudet 

 KÄ   taudit 

 

sairaus 
RT parantuminen 

 taudit 

 terveys 

 

sairauskassat 

 

sairauspäivärahat 
LT sairausvakuutus 

 

sairausvakuutus 
LT vakuutus 

RT sairauspäivärahat 

 

sakko 
LT rangaistukset 

 

sakraaliesineet 

 KÄ   kirkolliset esineet 

 

sakramentit 
ST ehtoollinen 

 kaste 

 

saksalaiset 

 

sakset 

 

saksofoni 
LT puhallinsoittimet 

 puupuhaltimet 

 

salaatit 
LT ruoat 

 

salainen poliisi 

 KÄ   turvallisuuspoliisi 

 

salakauppa 
 KT   musta pörssi 

LT kauppa 

 rikokset 

RT salakuljetus 

 

salakielet 

 

salakuljettajat 
LT rikoksentekijät 

 

salakuljetus 
RT salakauppa 

 

salakuuntelu 
RT vakoilu 

 

salamat 
LT sääilmiöt 

RT ukkonen 

 

salamurha 

 KÄ   poliittinen murha 

 

salamavalolaitteet 
LT valokuvausvälineet 

 

salametsästys 
LT rikokset 

RT metsästys 

 

salaojitus 
LT ojitus 

RT ojat 

 

salpietari 

 KT   kaliumnitraatti 

 

sammakot 

 

sammalet 

 

sammuttimet 

LT palokalusto 

 

sammutus 
 KT   sammutustekniikka 

       sammutustoiminta 

RT palontorjunta 

 

sammutuskalusto 

 KÄ   palokalusto 

 

sammutuslaitteistot 

 KÄ   palokalusto 

 

sammutustekniikka 

 KÄ   sammutus 

 

sammutustoiminta 

 KÄ   sammutus 

 

sammutusvälineet 

 KÄ   palokalusto 

 

samovaarit 
 

sampikalat 
LT kalat 

 

sanakirjan kirjoitus 

 KÄ leksikografia 

 

sanakirjat 

RT  leksikografia 

 sanastot 

 terminologia 

 

sanakirjatyö 

 KÄ leksikografia 

 

sanaleikit 

 KT    palindromit 

LT  leikit 

 

sanamagia 
LT magia 

RT kiroukset 

 loitsut 

 rukoukset 

 

sananlaskut 
LT sananparret 

 



sananparret 
ST sananlaskut 

 sutkaukset 

 wellerismit 

 vertaukset 

 

sananvapaus 
 KT   ilmaisuvapaus 

RT sensuuri 

 

sanastot 
RT sanakirjat 

terminologia 

 

sanat 
ST lainasanat 

 murresanat 

RT arkaismit 

 terminologia 

 

sanataide 
 KT   runous 

LT lyriikka 

RT kirjallisuus 

 

saneeraus 

 

saniteettitekniikka 

 KÄ   kunnallistekniikka 

 

saniteettitilat 

 KÄ   käymälät 

 tai   peseytymistilat 

 

sankarivainajat 

LT    vainajat 

RT    kaatuneet 

 

sanoittajat 
RT sanoitukset 

 

sanoitukset 
RT sanoittajat 

 

sanomalehdenjakajat 

 KÄ   lehdenjakajat 

 

sanomalehdet 
LT kausijulkaisut 

ST paikallislehdet 

 puoluelehdet 

 työväenlehdet 

 

sanontatavat 

 KÄ   fraasit 

 

santarmit 

 

sarjafilmit 

 KÄ   sarjaohjelmat 

 

sarjakuvalehdet 
LT aikakauslehdet 

 

sarjaohjelmat 
 KT   sarjafilmit 

      sarjat : radio, televisio 

 

sarkajako 
LT maanjako 

 

sarkofagit 
RT hautamuistomerkit 

 kirkkotaide 

 

sarvet 

 

sarvityöt 
LT käsityöperinne 

käsityöt 

 

satamakaupungit 
LT kaupungit 

 

satamat 
ST venesatamat 

RT laivastotukikohdat 

 vesiliikenne 

vesirakennus 

 

satamatyöntekijät 

 

sateenkaaret 
LT ilmakehän valoilmiöt 

 luonto 

RT revontulet 

 sää 

 ukkonen 

 

sateenvarjot 

 

sateet 

 KÄ   sade 

 

sato 
 KT   vuodentulo 

 

satovahingot 

LT    vahingot 

RT    halla 

 tulvavahingot 

 

satulasepät 

 

satulat 

 

satunäytelmät 

LT näytelmät 

 

satuolennot 

 KÄ   taruolennot 

 

saukko 

 

saumat 

 

saumaus 
LT liittäminen 

 

saunat 
LT peseytymistilat 

 talousrakennukset 

ST savusaunat 

RT hygienia 

 

saunavastat 

KÄ vastat 

 

saunavihdat 

KÄ vastat 

 

saunominen 
RT kylpeminen 

 pesu 

 vastat 

 

savi 

 

saviastiat 
LT keramiikka 

RT astiat 

 

saviteollisuus 

 KÄ   keraaminen teollisuus 

 

savituotteet 

 KÄ   keramiikka 

 

savityöt 
LT käsityöperinne 

 

savolaiset 
LT suomalaiset 

RT savolaisuus 

 

savolaismurteet 
LT itämurteet 

 

savolaisuus 
RT savolaiset 

 

savotat 

RT metsätyö 

 

savukkeet 
LT tupakka 

RT tupakointi 

 

savukvartsi 

LT    mineraalit 



 

savupiiput 
LT hormit 

 

savupirtit 

RT rakennusperinne 

 

savusaunat 
LT saunat 

RT rakennusperinne 

 

savustus 
LT säilöntä 

 

scherzot 
 

seidat 
LT pyhät paikat 

 uhripaikat 

RT uhrit 

 

seikkailu 

 

seinäkirjoitukset 

 KÄ   graffitit 

 

seinämaalaukset 
LT maalaukset 

RT kattomaalaukset 

 

seinät 
LT runkorakenteet 

 

seka-avioliitto 
LT avioliitto 

 

sekakuorot 

 

sekstetit 
LT yhtyeet 

 

seksuaalietiikka 

 KÄ   sukupuolimoraali 

 

seksuaalikasvatus 
 KT   seksuaalivalistus 

       sukupuolikasvatus 

LT kasvatus 

 

seksuaalinen ahdistelu 

 KÄ   sukupuolinen 

häirintä 

 

seksuaalinen hyväksikäyttö 
 KT   seksuaalinen väkivalta 

RT sukupuolinen häirintä 

 

seksuaalinen häirintä 

 KÄ   sukupuolinen 

häirintä 

 

seksuaalinen käyttäytyminen 
RT erotiikka 

 naimattomuus 

 seksuaalisuus 

 sukupuoliroolit 

 sukupuolitabut 

 

seksuaalinen väkivalta 

 KÄ   seksuaalinen 

hyväksikäyttö 

 

seksuaalisuus 
 KT   seksualiteetti 

       sukupuolisuus 

ST homoseksuaalisuus 

RT erotiikka 

 seksuaalinen  

      käyttäytyminen 

sukupuolielämä 

 

seksuaalivalistus 

 KÄ   seksuaalikasvatus 

 

sekularisaatio 

 KÄ   maallistuminen 

 

selibaatti 
RT naimattomuus 

 

selittäminen 

 

selittämättömät ilmiöt 
RT ihmeet 

 paranormaalit ilmiöt 

 

selkäsairaudet 
 

sellistit 
LT muusikot 

 

sello 
LT jousisoittimet 

 

selluloosateollisuus 

 KÄ   selluteollisuus 

 

selluteollisuus 

 KT   massateollisuus 

       selluloosateollisuus 

LT massa- ja paperiteollisuus 

 

selvänäkö 
LT paranormaalit ilmiöt 

RT ennustaminen 

 

sementti 
LT rakennusaineet 

RT betoni 

 

seminaarit 
 KT   seminaarit : kokoukset 

RT kokoukset 

 

senaatit 

 

senaattorit 
RT arvonimet 

 kansanedustajat 

 

sensuuri 
 KT   ennakkosensuuri 

       ennakkotarkastus 

LT tarkastus 

RT sananvapaus 

 

separatismi 
RT itsenäistyminen 

 kansalliset vähemmistöt 

 kansallisuusaate 

 

sepeli 
LT rakennusaineet 

 tienpäällysteet 

 

seppeleet 

RT  koristeet 

 kukkien sidonta 

 

septetit 
LT yhtyeet 

 

sepät 
ST asesepät 

 

serenadit 

RT soitinmusiikki 

 

seremoniat 

RT kruunajaiset 

 riitit 

 

setelirahat 

LT      setelirahat 

RT      metallirahat 

 

setlementtiliike 

 KT työkeskusliike 

RT kristillinen sosialismi 

 työkeskukset 

 

seulat 

 

seuraelämä 
RT tapakulttuuri 

 tavat 

 

seuraintalot 

 KÄ   seurantalot 

 



seurakunnat 
LT julkisyhteisöt 

RT seurakunta 

 

seurakunta 
RT kirkko 

 seurakunnat 

 

seurakuntahallinto 
ST kirkkoneuvostot 

 kirkkovaltuustot 

 

seurakuntatalot 
LT julkiset rakennukset 

RT kirkkorakennukset 

 

seurakuntatyö 
LT kirkon kasvatustoiminta 

 

seurakuntavaalit 

 KÄ   kirkolliset vaalit 

 

seuraleikit 
LT leikit 

 

seurantalot 
 KT   maamiesseurantalot 

       nuorisoseurantalot 

       seuraintalot 

       seuratalot 

       seurojentalot 

RT työväentalot 

 

seurat 
 KT   seurat : uskonnolliset 

tilaisuudet 

LT uskonnolliset tilaisuudet 

RT hartaustilaisuudet 

 

seuratalot 

 KÄ   seurantalot 

 

seuratanssit 
LT tanssi 

 tanssit 

ST la chaconnet 

 

seurojentalot 

 KÄ   seurantalot 

 

seurustelu 
RT ihmissuhteet 

 

shaalit 

 KÄ   saalit 

 

shakki 

LT  lautapelit 

 

shanties 

 KÄ   merimieslaulut 

 

sianhoito 
LT kotieläinhoito 

 

sianliha 
LT liha 

 

sielunhoito 

 

sielunvihollinen 

 KÄ   paholainen 

 

siemen 
 

sienestys 
RT keräily 

 poiminta 

 

sienet 
 Sienilajien nimiä voi käyttää 

asiasanoina esim. 

herkkutatti. Ks. YSA:n 

liitteenä oleva sieniluettelo 

ST homesienet 

korvasienet 

RT jäkälät 

 keräilytuotteet 

 myrkkysienet 

 ruokasienet 

 

sieniruoat 
LT ruoat 

RT kasvisruoat 

 ruokasienet 

 

sienivalmisteet 
 KT   kasvisvalmisteet 

RT elintarvikkeet 

 kasvisruoat 

 ruokasienet 

 sieniruoat 

 

signaalisoittimet 
LT soittimet 

ST signaalitorvi 

 

signaalitorvi 
LT puhallinsoittimet 

 signaalisoittimet 

 

sihteerit 
 

siika 
LT lohikalat 

 

siilit 
 

siipikarja 

LT kotieläimet 

ST ankka 

 hanhet 

 kalkkunat 

 kana 

 

siipikarjanhoito 
LT kotieläinhoito 

 

siipikarjatalous 
 KT   kanatalous 

LT kotieläintalous 

 

siirtojohdot 

 KÄ voimajohdot 

 

siirtokunnat 
 

siirtolaiset 
LT maahanmuuttajat 

RT emigrantit 

 etniset ryhmät 

 pakolaiset 

 siirtotyöläiset 

 siirtoväki 

 

siirtolaisuus 
 KT   vierastyövoima 

LT muuttoliike 

 väestönmuutokset 

RT maahanmuutto 

 maastamuutto 

 muutto 

 pakolaiset 

 paluumuutto 

 

siirtolohkareet 

 

siirtomaat 

 

siirtotyöläiset 
RT maahanmuuttajat 

 siirtolaiset 

 

siirtotyömaat 
LT työmaat 

 

siirtoväki 
 KT   evakot 

RT evakuointi 

 siirtolaiset 

väestönsiirrot 

 

siitin 
 KT   penis 

       fallos 

LT sukupuolielimet 

 

siitoseläimet 

LT eläimet 

RT kotieläimet 



 

siivoojat 

 

siivous 
LT hygienia 

 kodinhoito 

 

siivousvälineet 

 

sijainti 

 

sijaiskodit 
 KT   kasvatuskodit 

 

sijaisvanhemmat 
 KT   kasvatusvanhemmat 

LT vanhemmat 

 

sijoitukset 

 

sika 
LT kotieläimet 

ST porsaat 

 

sikalat 
LT eläinsuojat 

 

sikarit 
LT tupakka 

RT tupakointi 

 

sikatalous 
LT kotieläintalous 

 

sikermät 

 

sikurikasvit 
ST voikukat 

 

silakka 

 

silitys 
RT prässäys 

 tekstiilihuolto 

 vaatehuolto 

 

silitysraudat 

 

silkki 
 KT   luonnonsilkki 

 

silkkiuikku 

 

sillanrakennus 
LT rakentaminen 

 

sillat 
LT kulkuväylät 

 

silmiensuojaimet 

 KT   näkösuojaimet 

       näönsuojaimet 

       suojalasit 

 

silmälasit 

RT aurinkolasit 

 

silmälääkärit 
LT lääkärit 

 

silmätaudit 
LT taudit 

ST kaihi 

RT sokeus 

 

simpukat 
 

simputus 
 KT   pennalismi 

RT kiusaaminen 

sotilaskuri 

 

sinappi 
RT mausteet 

 

sinetit 

RT leimat 

 numismatiikka 

 

sinkki 

LT metallit 

 

sipulit 
LT vihannekset 

 

sirkukset 
LT kansanhuvit 

RT sirkus 

 

sirkus 
RT akrobatia 

huvit 

 sirkukset 

 

sirkuseläimet 
RT eläimet 

 

sirkustaiteilijat 
LT taiteilijat 

RT esittäjät 

 taikurit 

 

sirkustemput 
 KT   temput 

 

sisarukset 
LT omaiset 

 perheenjäsenet 

 sukulaiset 

ST kaksoset 

RT lapset 

 

sissit 
RT partisaanit 

sotilaat 

 

sisustus 
ST koristeet 

 sisustustekstiilit 

 taulut 

 valaisimet 

 vihersisustus 

RT asunnot 

 

Sisustusarkkitehtuuri 

KÄ sisustustaide 

 

sisustustaide 

 KT sisustusarkkitehtuuri 

 

sisustustekstiilit 
LT sisustus 

tekstiilit 

ST matot 

 raanut 

 ryijyt 

 täkänät 

 verhot 

RT kodintekstiilit 

 

sisäelimet 

Elinten ja elinten osien 

nimiä voi käyttää 

asiasanoina 

ST virtsa- ja sukupuolielimet 

 

sisäinen muuttoliike 

 KÄ   maassamuutto 

 

sisällissodat 
 Eri maiden sisällissodat 

indeksoidaan esim. 

sisällissodat : Suomi : 1918 

ja/tai käyttämällä 

sisällissodan nimeä esim. 

Pohjois-Amerikan 

sisällissota 

 KT   kansalaissodat 

ST kansalaissota 

RT sodat 

 

sisälähetys 
LT lähetystyö 

RT merimieslähetys 

 

sisäoppilaitokset 
LT oppilaitokset 

 

sisätaudit 
LT taudit 



 

sisävalaistus 
LT valaistus 

 

sisävesikalastus 
LT kalastus 

 

sisävesikalat 
RT kalat 

 

sisävesiliikenne 

 KT   järviliikenne 

LT vesiliikenne 

ST kanavaliikenne 

 

sisävesiväylät 
LT vesiväylät 

ST kanavat 

 

sitaatit 

 

sitomot 

 KT kirjansitomot 

RT kirjapainot 

 

sitra 
LT näppäilysoittimet 

 sitrasoittimet 

 

sitrasoittimet 
LT  näppäilysoittimet 

 soittimet 

ST kantele 

 sitra 

 

siunaukset 

 

siviilirekisteri 

 KÄ   väestökirjat 

 

sivistyneistö 
LT sosiaalinen kerrostuneisuus 

RT eliitit 

 

sivistys 

RT kulttuuri 

 

sivistystyö 

 KÄ   vapaa sivistystyö 

 

sivuelinkeinot 

 KÄ   liitännäiselinkeinot 

 

sivutyö 

 

slaavilaiset kielet 
ST kirkkoslaavi 

puolan kieli 

ukrainan kieli 

 venäjän kieli 

 

slalom 

 KÄ   laskettelu 

 

slangi 
RT ammattikieli 

 

sodanjohto 
RT johtajat 

 johtaminen 

 

sodankäynti 

 KÄ   sota 

 tai   sotatoimet 

 

sodat 
 Kaikkia sotien nimiä voi 

käyttää asiasanoina. Eri 

maiden väliset sodat 

indeksoidaan yhdistämällä 

esim. sodat : Japani : 

Venäjä 1904-1905 ja/tai 

käyttämällä sodan nimeä, 

esim. Persianlahden sota 

ST ensimmäinen maailmansota 

 jatkosota 

 kansalaissota 

 kolmikymmenvuotinen sota 

 Krimin sota 

 Kustaa III:n sota 

 Lapin sota 

 nuijasota 

 Suomen sota 

 suuri Pohjan sota 

 talvisota 

 toinen maailmansota 

 Turkin sota 

        Venäjän-Japanin sota 

 Vietnamin sota 

 Viron vapaussota 

RT heimosodat 

 sisällissota 

 sota 

 

sohvat 
LT huonekalut 

 

soidin 

 

soitinkoulut 

 KÄ   soitonoppaat 

 

soitinmusiikki 
 KT   instrumentaalimusiikki 

LT musiikki 

ST orkesterimusiikki 

 soitinsävelmät 

RT etydit 

 kansansoittajat 

 romanssit 

 serenadit 

 

soitinrakennus 

 

soitinrakentajat 

 KT   soittimentekijät 

 

soitinsävelmät 
LT soitinmusiikki 

 sävelmät 

 

soitonoppaat 
 KT   soitinkoulut 

LT oppaat 

RT nuottijulkaisut 

 soittaminen 

 

soittajat 

ST kansansoittajat 

RT soittaminen 

 

soittaminen 

LT musiikki 

ST asete 

RT esittäminen 

 rekisteröinti 

 soitonoppaat 

 soittajat 

 soittimet 

 säestäminen 

 viritys 

 

soittimentekijät 

 KÄ   soitinrakentajat 

 

soittimet 
 Kaikkia soittimien nimiä voi 

käyttää asiasanoina. 

Sanastosta löytyvät nimet 

ovat soitinryhmien 

yhteydessä. 

 KT   instrumentit : musiikki 

ST automaattisoittimet 

 jousisoittimet 

 lyömäsoittimet 

 näppäilysoittimet 

 paimensoittimet 

 puhallinsoittimet 

 signaalisoittimet 

 sitrasoittimet 

 tuohisoittimet 

RT soitinmusiikki 

 soittaminen 

 

soittokilpailut 
LT musiikkikilpailut 

 

soittokunnat 
LT orkesterit 

ST sotilassoittokunnat 



RT puhallinorkesterit 

 

sokeat 
RT sokeus 

 

sokeri 

LT makeutusaineet 

 

sokerijuurikas 

 

sokeritauti 

 KÄ    diabetes 

 

sokeriteollisuus 
 

sokeus 
LT vammaisuus 

RT silmätaudit 

 Sokeat 

 

solmeilu 

LT käsityöt 

ST makramee 

 

solmiot 

LT asusteet 

 

solmut 

 

Solovetskin luostari 

LT luostarit 

 

solvaukset 

 

somistus 

RT koristelu 

 näyteikkunat 

 

sonetit 
LT runot 

 

sonnit 
LT nautakarja 

RT härät 

 

soolot 

 

sopeutuminen 

          KT   kotoutuminen 

         sosiaalinen mukautuminen 

         sosiaalinen sopeutuminen 

RT    kulttuurin muutokset 

 

sopimusviljely 
RT viljely 

 

soranotto 

 

soranottoalueet 

LT alueet 

 

sormet 
LT kädet 

 

sormukset 
LT korut 

 

sorsat 
ST hanhet 

 joutsenet 

 koskelot 

 sotkat 

 

sortokaudet 

 KÄ   sortovuodet 

 

sortovuodet 
 KT   routavuodet 

       sortokaudet 

LT autonomian aika 

RT venäläistämispolitiikka 

 

sorvarit 
 

sorvaus 
LT lastuava työstö 

 

sorvit 

 

sosiaalialan oppilaitokset 
LT  ammatilliset oppilaitokset 

 

sosiaaliavustukset 

LT avustukset 

 

sosiaalidemokraattiset puolueet 
LT vasemmistopuolueet 

 

sosiaalidemokratia 
LT ideologiat 

 

sosiaalihistoria 

LT historia 

 

sosiaalihuolto 
LT sosiaaliturva 

ST lastenhuolto 

 päihdehuolto 

vanhustenhuolto 

RT köyhäinhoito 

 

sosiaalijohtajat 
LT johtajat 

 

sosiaalilautakunnat 
LT kunnalliset lautakunnat 

 

sosiaalinen asema 
 KT   status 

RT ammattiasema 

 

sosiaalinen eriarvoisuus 

 KÄ   eriarvoisuus 

 

sosiaalinen kerrostuneisuus 
ST  eliitit 

 palvelusväki 

 sivistyneistö 

 toimihenkilöt 

 työläiset 

 yhteiskuntaluokat 

RT ammattiasema 

 eriarvoisuus 

 köyhät 

 

sosiaalinen kontrolli 
ST lait 

RT arvot 

 poikkeava käyttäytyminen 

 

sosiaalinen käyttäytyminen 
LT käyttäytyminen 

RT poikkeava käyttäytyminen 

 ryhmäkäyttäytyminen 

 sosiaalinen kontrolli 

 sosiaaliset normit 

 

sosiaalipalvelut 
LT palvelut 

 sosiaaliturva 

ST  päivähoito 

RT julkiset palvelut 

 kuljetuspalvelut 

 

sosiaaliset normit 
RT arvot 

 poikkeava käyttäytyminen 

 poikkeavuus 

 sosiaalinen kontrolli 

 sosiaalinen käyttäytyminen 

 tabut 

 

sosiaaliset ongelmat 
 KT   yhteiskunnalliset 

ongelmat 

ST alkoholiongelmat 

 asunnottomuus 

 asuntopula 

 eriarvoisuus 

 irtolaisuus 

 köyhyys 

 poikkeava käyttäytyminen 

 rikollisuus 

 työttömyys 

RT alkoholistit 

 irtolaiset 

 kerjäläiset 

 kulkurit 

 prostituoidut 

 rikoksentekijät 



 

sosiaaliset ristiriidat 
 KT   yhteiskunnalliset 

ristiriidat 

LT ristiriidat 

 

sosiaaliset suhteet 
RT ihmissuhteet 

 kyläily 

 naapuruus 

 sukulaiset 

 ystävyys 

 

sosiaaliset yhteisöt 

 KÄ   yhteisöt 

 

sosiaalitilat 

 KÄ henkilöstötilat 

 

sosiaalitoimi 
LT kunnan toimialat 

 

sosiaalitoimistot 

 

sosiaaliturva 
ST sosiaalihuolto 

 sosiaalipalvelut 

 terveydenhuolto 

RT köyhäinhoito 

 

sosiaaliturvamaksut 

 KT   työnantajan 

sosiaaliturvamaksut 

LT maksut 

 

sosiaalityö 
LT sosiaalihuolto 

RT diakonia 

 

sosialismi 
LT ideologiat 

RT kristillinen sosialismi 

vasemmistoliikkeet 

 

sosialistinen realismi 

 

sosialistiset puolueet 
LT vasemmistopuolueet 

 

sota 
 KT   sodankäynti 

ST ilmasota 

 merisota 

RT konfliktit 

rauha 

 sodat 

 sotatila 

 sotatoimet 

 sotilaat 

 vainot 

 

sota-aika 

RT poikkeusolot 

 sotatila 

 

sota-alukset 
 KT   sotalaivat 

LT laivat 

 koululaivat 

 sukellusveneet 

 

sotaharjoitukset 
 

sotahistoria 

LT historia 

 

sotainvalidit 
 KT   sotavammaiset 

RT haavoittuneet 

 sotainvalidit 

 

sotakalusto 
RT aseet 

 sotateollisuus 

 

sotakorvaukset 
LT korvaukset 

 

sotakoulut 

 KÄ   sotilasopetuslaitokset 

 

sotalaitokset 
RT armeijat 

 asevoimat 

 puolustusvoimat 

 

sotalaivasto 
LT laivasto 

 merivoimat 

 

sotalaivat 

 KÄ   sota-alukset 

 

sotaorvot 
LT  orvot 

 

sotapalvelus 

 KÄ   asepalvelus 

 

sotapäälliköt 

 

sotaretket 

 

sotarikokset 
LT rikokset 

 

sotarintama 

 KT   rintama 

 

 

sotasairaalat 
LT sairaalat 

RT kenttäsairaalat 

sotilassairaalat 

 

sotasatamat 

 KÄ   laivastotukikohdat 

 

sotatalous 
LT talous 

 

sotatarviketeollisuus 

 KÄ   sotateollisuus 

 

sotatekniikka 
 

sotateollisuus 

 KT   puolustusteollisuus 

 puolustusvälineteollisuus 

       sotatarviketeollisuus 

       varusteluteollisuus 

RT sotakalusto 

 

sotatila 
RT poikkeusolot 

 sota 

 sota-aika 

 

sotatoimet 
 KT   sodankäynti 

RT miehitys 

 pommitukset 

 puolustus 

 sota 

 taistelut 

 valtaus 

 

sotatuomioistuimet 

 

sotavahingot 

LT vahingot 

 

sotavammaiset 

 KÄ   sotainvalidit 

 

sotavangit 
LT vangit 

RT vankileirit 

 

sotaveteraanit 
 KT   rintamaveteraanit 

       veteraanit 

RT asevelityö 

 sotainvalidit 

 

sotavoimat 

 KÄ   asevoimat 

 

sotaväenotto 
 KT   väenotto 



RT sotaväki 

 

sotaväki 
RT armeijat 

 asevoimat 

 sotaväenotto 

 

sotilaallinen maanpuolustus 

 KÄ   maanpuolustus 

 

sotilaallinen tiedustelu 

 KÄ   tiedustelu 

 

sotilaallinen varustautuminen 

 KÄ   varustautuminen 

 

sotilaat 
 Sotilasarvojen nimiä voi 

käyttää asiasanoina, esim. 

kersantit 

LT ammatit 

ST jääkärit 

 rakuunat 

RT palkkasoturit 

 partisaanit 

 sissit 

 sota 

 

sotilasajoneuvot 
LT ajoneuvot 

 maakulkuneuvot 

 

sotilasalueet 
LT erityisalueet 

ST varuskunta-alueet 

RT kasarmit 

 varuskunnat 

 

sotilasavustukset 

 

sotilashenkilöstö 
 Sotilasarvojen nimiä voi 

käyttää asiasanoina, esim. 

kersantit 

ST adjutantit 

 aliupseerit 

 sotilaspapit 

 upseerit 

 varusmiehet 

 

sotilasilmailu 

 

sotilaskarkuruus 
RT rintamakarkuruus 

 

sotilaskodit 

 

sotilaskoulutus 
RT  koulutus 

 

sotilaskuri 
 KT   sotilaskurinpito 

LT kuri 

RT simputus 

 sotilasrikokset 

 

sotilaskurinpito 

 KÄ   sotilaskuri 

 

sotilaslentokoneet 
LT lentokoneet 

 

sotilasmusiikki 
LT  musiikki 

RT marssit 

 sotilassoittokunnat 

 

sotilasopetuslaitokset 
 KT   sotakoulut 

ST kadettikoulut 

 reserviupseerikoulut 

 

sotilaspapit 
 KT   sotilaspastorit 

LT papit 

 sotilashenkilöstö 

 

sotilaspastorit 

 KÄ   sotilaspapit 

 

sotilaspiirit 
 

sotilaspoliisi 

 KT  sotapoliisi 

LT poliisi 

 

sotilaspuvut 
 KT   asepuvut 

       sotilasvirkapuvut 

LT vaatteet 

RT univormut 

 virkapuvut 

 

sotilasrikokset 
LT rikokset 

RT sotilaskuri 

 

sotilassairaalat 

LT sairaalat 

RT kenttäsairaalat 

sotasairaalat 

 

sotilassoittokunnat 
LT puhallinorkesterit 

 soittokunnat 

RT sotilasmusiikki 

 

sotilasurheilu 
LT  urheilu 

 

sotilasvala 
LT valat 

 

sotilasvirkapuvut 

 KÄ   sotilaspuvut 

 

sotilasvirkatalot 

LT virkatalot 

 

sotkat 
LT sorsat 

 

soutu 
RT veneily 

 

sovittajat 
RT sovittaminen 

 sovitukset 

 

sovittaminen 
 KT   sovitus : musiikki 

RT sovittajat 

sovitukset 

 

sovitukset 
 KT   versiot 

RT sovittajat 

sovittaminen 

 

spiritismi 

RT paranormaalit ilmiöt 

 rajatieto 

 

spiritualismi 

 

Steiner-koulut 

 KT Waldorf-koulut 

LT koulut 

 

steppi 

LT tanssi 

 

stereolaitteet 

 KÄ   äänentoistolaitteet 

 

stereot 

 KÄ   äänentoistolaitteet 

 

sterilisaatio 

 KÄ   sterilointi 

 

sterilointi 
 KT   sterilisaatio 

RT puhdistus 

 syntyvyyden säännöstely 

 

stipendiaatit 

 

struuma 

 



studiot 

 

stuertit 

 

Suezin kanava 

LT kanavat 

 

suihkukaivot 
 KT   suihkulähteet 

RT kaivot 

 

suihkukoneet 

 KÄ   lentokoneet 

 

suihkulähteet 

 KÄ   suihkukaivot 

 

sukat 
LT vaatteet 

 

sukellus 
 KT   sukeltaminen 

 

sukellusveneet 
LT sota-alukset 

 vesikulkuneuvot 

 

sukellusvälineet 

 

sukeltajat 

 

sukeltaminen 

 KÄ   sukellus 

 

suklaa 

RT kaakao 

 makeiset 

 

sukset 
LT liikuntavälineet 

ST suosukset 

 

suksisepät 
 

suku 
RT perhe 

 sukulaisuus 

 

sukuelimet 

 KÄ   sukupuolielimet 

 

sukujuhlat 

LT juhlat 

 

sukukielet 

 KÄ   kielisukulaisuus 

 

sukulaiset 
ST isovanhemmat 

 lapset 

 sisarukset 

 vanhemmat 

RT miniät 

omaiset 

 perheenjäsenet 

 sosiaaliset suhteet 

 sukulaisuus 

 suvut 

 

sukulaisuus 
RT avioliitto 

sukulaiset 

 

sukunimet 

LT nimet 

 

sukupolvenvaihdos 

 

sukupuolielimet 

 KT   sukuelimet 

LT virtsa- ja sukupuolielimet 

ST siitin 

 

sukupuolielämä 
RT erotiikka 

 seksuaalinen  

      käyttäytyminen 

 seksuaalisuus 

 

sukupuolierot 

 

sukupuolikasvatus 

 KÄ   seksuaalikasvatus 

 

sukupuolimoraali 
 KT   seksuaalietiikka 

LT moraali 

 

sukupuolinen ahdistelu 

 KÄ   sukupuolinen 

häirintä 
 

sukupuolitaudit 
 KT   veneeriset taudit 

LT tartuntataudit 

 taudit 

ST kuppa 

 

sukupuolinen häirintä 
 KT   seksuaalinen ahdistelu 

       seksuaalinen häirintä 

       sukupuolinen ahdistelu 

LT  häirintä 

RT seksuaalinen hyväksikäyttö 

 seksuaalinen  

      käyttäytyminen 

 

sukupuoliroolit 
LT roolit 

ST naisen asema 

 seksuaalinen 

      käyttäytyminen 

työnjako 

 

sukupuolitabut 
LT tabut 

RT ryhmien väliset suhteet 

 seksuaalinen 

       käyttäytyminen 

 

sukupuuttoon kuoleminen 
RT sukupuuttoon kuolleet 

      eläimet 

 

sukupuuttoon kuolleet eläimet 
LT eläimet 

RT eläimistön suojelu 

luonnonsuojelu 

rauhoitetut eläimet 

 sukupuuttoon kuoleminen 

 

sukutilat 
RT maatilat 

 perintötilat 

 

sukututkimus 
 KT   genealogia 

RT henkilöhistoria 

 suvut 

 

sulatot 
 KT   metallisulatot 

 

sulhanen 
LT häät 

RT morsian 

 

sumu 
 KT   usva 

LT sääilmiöt 

 

sunnuntai 

 

suntiot 
LT kirkon työntekijät 

 

suojakypärät 

 KÄ   kypärät 

 

suojalaitteet 

 KT   varmuuslaitteet 

RT turvavarusteet 

 varoituslaitteet 

 

suojalasit 

 KÄ   silmiensuojaimet 

 

suojat 
ST autotallit 

 katokset 



 vajat 

 väestönsuojat 

 

suojatiet 

RT liikenneturvallisuus 

 

suojaus 
ST puunsuojaus 

 ruostesuojaus 

 

suojavaatteet 
 KT   suoja-asut 

       suojapuvut 

LT vaatteet 

RT työvaatteet 

 

suojelualan oppilaitokset 
LT ammatilliset oppilaitokset 

 

suojeluskunnat 

 

suola 
 KT   ruokasuola 

 

suolaus 
LT säilöntä 

 

suolisto 

 

suomalais-ugrilaiset kielet 
ST saamen kieli 

 

suomalaiset 

 Paikannimistä johdettuja 

ryhmänimiä voi käyttää 

asiasanoina, esim. 

kainuulaiset, helsinkiläiset 

ST amerikansuomalaiset 

hämäläiset 

karjalaiset 

pohjalaiset 

savolaiset 

ruotsinsuomalaiset 

 suomenruotsalaiset 

 

suomalaisuus 
RT aitosuomalaisuus 

kansallisuus 

 kansallisuusaate 

 nationalismi 

 

suomalaisuusliike 
LT autonomian aika 

RT aitosuomalaisuus 

 

suomen kieli 
ST itämurteet 

 länsimurteet 

 

Suomen sota 

LT sodat 

RT Haminan rauha 

 

suomenkieliset 

 

suomenruotsalaiset 
LT kielelliset vähemmistöt 

 suomalaiset 

RT ruotsinkieliset 

 

suomenruotsi 
LT ruotsin kieli 

 

suomuurain 

 KÄ   lakka 

 

suoneniskeminen 
LT parannustavat 

 

suoritusmotivaatio 

 KÄ   motivaatio 

 

suositukset 

 

suosukset 
LT sukset 

 

suot 

ST aapasuot 

RT turvemaat 

 

suru 
LT tunteet 

 

surumarssit 
LT marssit 

 surumusiikki 

 

surumusiikki 

LT juhlamusiikki 

ST surumarssit 

 

susi 

 

sutkaukset 
LT sananparret 

ST wellerismit 

 

suullinen perinne 

 KÄ   muistitieto 

 

suun ja hampaiston taudit 
LT  taudit 

 

suunnistus 

 

suunnitelmat 
ST opetussuunnitelmat 

ympäristösuunnitelmat 

 

suunnittelijat 

 

suurennuskojeet 

LT valokuvausvälineet 

 

suuret nälkävuodet 

 

suuri adressi 
LT adressit 

 

suuri Pohjan sota 
LT sodat 

 

suurimot 

 KÄ   ryynit 

 

suurkeittiöt 

 KT  keskuskeittiöt 

        laitoskeittiöt 

       sairaalakeittiöt 

LT keittiöt 

suurlakko 
 Tarkoittaa v:n 1905 

yleislakkoa 

LT lakot 

 

suurmiehet 

 KÄ   merkkihenkilöt 

 

suuronnettomuudet 
LT onnettomuudet 

 

suurperheet 
LT perheet 

 

suurtaloudet 

 

suutarit 
 

suvut 
RT sukulaiset 

 sukututkimus 

 

sveitsiläiset 

LT    kansat 

 

svenska dagen 
 KT   ruotsalaisuuden päivä 

LT vuotuisjuhlat 

 

svetisismit 
RT lainasanat 

 

sydäntaudit 

LT    taudit 

 

syfilis 

 KÄ   kuppa 

 



syksy 
LT työvuosi 

vuodenajat 

RT kesä 

 kevät 

 sadonkorjuu 

 talvi 

 

sylinterit 

 

sylkiastiat 

 

symbolit 
 KT   vertauskuvat 

RT merkit 

 tunnukset 

 värit 

 

symposiumit 

 KÄ   kokoukset 

 

synkretismi 
 

synnytys 
RT raskaus 

 syntymä 

 

synti 

RT omatunto 

 

syntykertomukset 
LT kansantarinat 

 kertomusperinne 

RT myytit 

 

syntymä 
LT elämänkaari 

RT synnytys 

 

syntymäpäivät 
LT merkkipäivät 

 

syntyperä 

 KÄ   alkuperä 

 

syntyvyyden säännöstely 
RT sterilointi 

 

syrjintä 
 KT   diskriminaatio 

       diskriminointi 

ST rasismi 

rotusyrjintä 

RT eriarvoisuus 

 naisen asema 

 tasa-arvo 

 vainot 

 

syytteet 

 

syyttäjät 

 KT viralliset syyttäjät 

 

syöksylaskijat 

 KÄ alppihiihtäjät 

 

syöminen 
RT ruokailu 

 

syöntikiellot 
LT ruokailutavat 

 tabut 

RT paasto 

 ruokavaliot 

 

syöpä 

 KÄ   syöpätaudit 

 

syöpäläiset 

RT loiset 

 tuhohyönteiset 

 

syöpätaudit 
 Kaikkia syöpätautien nimiä 

voi käyttää asiasanoina. 

Lisäksi voi indeksoida 

yhdistäen, esim. syöpätaudit 

: keuhkot 

 KT   pahanlaatuiset 

kasvaimet 

    syöpä 

LT kasvaimet 

ST haimasyöpä 

 kurkkusyöpä 

 maksasyöpä 

 

syövytys 

 

säestäminen 
 Huom.! Myös muotoa 

säestys käytetty kuvailussa 

RT esittäminen 

 soittaminen 

 

sähkeet 
 KT   sähkösanomat 

RT lennätinliikenne 

 

sähkö 

 

sähköasennus 

 KÄ   sähkötyöt 

 

sähköasentajat 
 

sähköenergia 
 KT   sähkövoima 

LT energia 

ST höyryvoima 

 vesivoima 

 

sähkögeneraattorit 

 

sähköistys 
 KT   sähköistäminen 

 

sähköistäminen 

 KÄ   sähköistys 

 

sähköisyys 

 

sähköjohdot 

ST voimajohdot 

 

sähkölaitokset 
RT sähköyhtiöt 

 

sähkölamput 
LT lamput 

 

sähköliikkeet 

LT myymälät 

 

sähkölämmitys 

LT lämmitysjärjestelmät 

 

sähkömittarit 
 KT   energiamittarit 

 

sähkömoottorit 
LT moottorit 

 

sähkönjakelu 

LT jakelu 

 

sähkönkulutus 

 

sähkönsiirto 

 

sähköntuotanto 

 

sähkösanomat 

 KÄ   sähkeet 

 

sähkötarvikkeet 

 

sähkötyöt 
 KT   sähköasennus 

LT rakennustyöt 

 

sähköverkot 

 

sähkövoima 

 KÄ   sähköenergia 

 

sähkövoimalat 

 KÄ   voimalat 

 

sähköyhtiöt 
LT yritykset 



RT sähkölaitokset 

 

säiliöautot 

 KT   tankkiautot 

LT    autot 

 

 

säilykkeet 
ST hillot 

RT elintarvikkeet 

 

säilytys 
RT varastointi 

 

säilytysastiat 
LT taloustarvikkeet 

 

säilytystilat 
LT tilat 

RT varastotilat 

 

säilyvyys 
RT pilaantuminen 

 

säilöntä 
 KT   kotisäilöntä 

ST pakastus 

 savustus 

 suolaus 

RT ruoanvalmistus 

 

säilöntäaineet 

 

säilörehu 

 KT   AIV-rehu 

LT rehut 

 

säkit 

 

säkkipilli 
LT puhallinsoittimet 

 

sängyt 
LT huonekalut 

 

särki 

 

särky 

 KÄ   kipu 

 

särkylääkkeet 
LT lääkkeet 

 

säteilysuojat 

 KÄ   väestönsuojat 

 

sävelasteikot 

 

sävellajit 

 

sävellykset 

 Kaikkia taidemusiikissa 

käytettyjä sävellystyyppien 

nimiä voi käyttää 

asiasanoina. Ks. sanaston 

alanmukaiset ryhmät 

 

sävellyskilpailut 

LT musiikkikilpailut 

 

sävelmät 
LT musiikki 

ST joiut 

 kansanlaulusävelmät 

 karjankutsut 

 runosävelmät 

 soitinsävelmät 

 

säveltäjät 
LT taiteilijat 

RT muusikot 

 

säveltäminen 
 

sää 
LT luonto 

RT revontulet 

 sateenkaaret 

sääilmiöt 

ukkonen 

 

sääennustus 

 KÄ   säänennustus 

 

säähavainnot 

LT säänennustus 

 

sääilmiöt 
SR halla 

 myrskyt 

 pakkanen 

 pilvet 

 sade 

 salamat 

 sumu 

 ukkonen 

 tuuli 

RT sää 

 

sääksi 

 KÄ   kalasääksi 

 

säänennustus 
 KT   sääennustus 

ST säähavainnot 

 

säännöstely 

 

säännöt 

LT   järjestyssäännöt 

RT ohjeet 

 

sääsket 

 

säästäminen 

ST  energiansäästö 

 

säästökassat 

LT  rahalaitokset 

RT osuusliikkeet 

 

säästöpankit 
LT pankit 

 

säätiöt 
 

säätyläiset 

 

tabut 
ST sukupuolitabut 

 syöntikiellot 

RT arvot 

 sosiaalinen kontrolli 

 sosiaaliset normit 

 sukupuolitabut 

 syöntikiellot 

 

taiat 
RT loitsut 

 magia 

 

taidearvostelut 
 KT   kuvataidearvostelut 

 

taide-elämä 
LT kulttuurielämä 

 

taidegalleriat 

 KT galleriat 

RT näyttelytilat 

 

taideharrastukset 
LT kulttuuriharrastukset 

 

taidekauppa 
LT kauppa 

 

taidekokoelma 
LT taidelasi 

 

taidekoulut 

 KÄ   

kuvataideoppilaitokset 
 

taidelasi 
LT lasi 

 

taidemaalarit 
LT kuvataiteilijat 

ST ikonimaalarit 



 

taidemusiikki 
 KT   klassinen musiikki 

       konserttimusiikki 

       vakava musiikki 

LT musiikki 

 

taidenäyttelyt 
RT kulttuuritapahtumat 

 

taideoppilaitokset 
LT ammatilliset oppilaitokset 

oppilaitokset 

ST kuvataideoppilaitokset 

 musiikkioppilaitokset 

 tanssioppilaitokset 

 

taidepalkinnot 

 Palkintojen nimiä voi 

käyttää asiasanoina 

LT palkinnot 

 

taideteokset 
LT teokset 

ST taulut 

 

taikaesineet 
 KT   fetissit 

       maagiset esineet 

LT esineet 

ST amuletit 

 

taikatemput 
 KT   temput 

 

taikausko 
RT kansanusko 

 magia 

 noituus 

 paranormaalit ilmiöt 

 

taikina 

 

taikurit 
RT esittäjät 

 sirkustaiteilijat 

 

taikuus 

 KÄ   magia 

 tai   noituus 

 

taimitarhat 

 

taistelut 
 Taisteluiden nimiä voi 

käyttää asiasanoina, esim. 

Waterloon taistelu 

ST meritaistelut 

RT pommitukset 

 sotatoimet 

 

taisteluvälineet 

 KT   aseet 

 

taiteellinen lahjakkuus 
RT musikaalisuus 

 

taiteen tukeminen 

RT lahjoittajat 

 lahjoitukset 

 

taiteilijakodit 

RT ateljeet 

 kotimuseot 

 

taiteilijanimet 

LT  nimet 

RT nimimerkit 

 

taiteilijaseurat 
LT järjestöt 

 

taiteilijat 
ST arkkitehdit 

kansantaiteilijat 

 kirjailijat 

 kuvataiteilijat 

 muusikot 

 ohjaajat 

 sirkustaiteilijat 

 säveltäjät 

 tanssijat 

 valokuvaajat 

 viihdetaiteilijat 

 

taitotieto 

 KÄ   osaaminen 

 

taitoluistelijat 
LT urheilijat 

 

taitovoimistelu 

 KÄ   voimistelu 

 

taitto 

 

taivaankappaleet 
LT luonto 

 

takat 
 KT   avotakka 

LT lämmityslaitteet 

RT tulisijat 

 

takaus 
RT velat 

 

takavarikko 

 

takit 

LT vaatteet 

 

takominen 

 KÄ   taonta 

 

taksiautoilijat 

 KÄ   autoilijat 

 

taksvärkki 

 KÄ   päivätyöt 

 

taksinkuljettajat 
LT kuljettajat 

RT autoilijat 

 

taksit 
LT autot 

 

talkkuna 

 

talkoot 

LT taloudellinen yhteistoiminta 

 

tallennus 

ST äänentallennus 

 

tallit 
LT eläinsuojat 

 talousrakennukset 

 

talonmiehet 

 

talonpoikaiskulttuuri 

LT kulttuuri 

talonpoikaispurjehdus 

 

talonpoikaisrunoilijat 

 KÄ   rahvaanrunoilijat 

 

talonpoikaissääty 
 

talonpojat 
LT yhteiskuntaluokat 

RT isännät 

 maanviljelijät 

 

talonrakennus 
LT rakentaminen 

 

taloudellinen asema 

 KÄ   elintaso 

 tai   toimeentulo 

 

taloudellinen maanpuolustus 
LT maanpuolustus 

RT kansanhuolto 

 omavaraisuus 

 varmuusvarastot 

 

taloudellinen yhteistoiminta 



ST talkoot 

 työliitot 

 yhteisomistus 

RT kilpailu 

 

taloudenhoitajat 

 

talous 
ST kansantalous 

luontoistalous 

 sotatalous 

 varallisuus 

RT elinkeinot 

 kilpailu 

 

talouselämä 

 

taloushistoria 
LT  historia 

 

talouskoulut 
LT kotitalousoppilaitokset 

 

talousneuvokset 
LT arvonimet 

 

talousrakennukset 
 Yksittäisten rakennusten 

nimiä voi käyttää 

tarkentavina asiasanoina 

monikkomuodossa 

LT rakennusperinne 

ST aitat 

 myllyt 

navetat 

pajat 

riihet 

saunat 

tallit 

vajat 

RT ulkorakennukset 

 

taloustarvikkeet 
ST astiat 

 juoma-astiat 

 ruokailuastiat 

 ruokailuvälineet 

 saavit 

 säilytysastiat 

 tiinut 

RT jauhinkivet 

 työkalut 

 

taloustekstiilit 

 KÄ   kodintekstiilit 

 

talousvesi 
 KT   vesijohtovesi 

LT vesi 

ST juomavesi 

 

talvehtiminen 

 

talvi 
LT työvuosi 

vuodenajat 

RT kesä 

 kevät 

 syksy 

 

talvikalastus 

 KÄ   talvipyynti 

 

talvisota 
LT sodat 

RT Moskovan rauha 

 toinen maailmansota 

 välirauha 

 

talviurheilu 
LT urheilu 

ST kelkkailu 

 luistelu 

 

talvimerenkulku 
LT merenkulku 

RT jääliikenne 

 

talvipyynti 
 KT   talvikalastus 

LT pyynti 

ST pilkintä 

RT kalastus 

 metsästys 

 

tangot 
LT tanssimusiikki 

 tanssit 

 

tanhut 

 KÄ   kansantanssit 

 

tanhumusiikki 

 KÄ   kansanmusiikki 

 

tankkiautot 

 KÄ   säiliöautot 

 

tanskalaiset 

 

tanssi 
 KT   tanssitaide 

ST flamenco 

 itämainen tanssi 

 kansantanssi 

 seuratanssit 

 steppi 

 tanssimusiikki 

RT tanssilaulut 

 

tanssijat 
 KT   balettitanssijat 

       tanssitaiteilijat 

LT taiteilijat 

RT esittäjät 

 

tanssikasvatus 
LT  kasvatus 

 

tanssilaulut 
LT kansanlaulut 

 

tanssilavat 

LT tanssipaikat 

RT lavatanssit 

 

tanssimusiikki 
 Kaikkia tanssimusiikin 

nimiä voi käyttää 

asiasanoina 

 KT   vanha tanssimusiikki 

LT musiikki 

 tanssi 

viihdemusiikki 

ST humpat 

 jenkat 

 kansantanssi 

 masurkat 

 menuetit 

 pelimannimusiikki 

 polkat 

 poloneesit 

polskat 

 purpurit 

 rumbat 

 tangot 

 tanssilaulut 

 valssit 

RT tanssit 

 

tanssimuusikot 
LT muusikot 

 

tanssinopettajat 
LT opettajat 

 

tanssioppilaitokset 
LT taideoppilaitokset 

 

tanssiorkesterit 
LT orkesterit 

RT viihdeorkesterit 

 

tanssipaikat 

ST tanssilavat 

RT ravintolat 

 

tanssiryhmät 
RT teatteriryhmät 

 



tanssit 

 Kaikkia tanssien nimiä voi 

käyttää asiasanoina 

ST bolerot 

charlestonit 

 csardasit 

 foxtrotit 

 hambot 

humpat 

 jenkat 

 kansantanssit 

 masurkat 

 menuetit 

 patespaanit 

 polkat 

 poloneesit 

 polskat 

 purpurit 

 rumbat 

 seuratanssit 

 tangot 

 valssit 

 

tanssitaide 

 KÄ   tanssi 

 

tanssitaiteilijat 

 KÄ   tanssijat 

 

tanssitapahtumat 
RT kulttuuritapahtumat 

 

taonta 
 KT   takominen 

 

tapahtumat 
ST kulttuuritapahtumat 

 liikuntatapahtumat 

RT juhlat 

 yleisötilaisuudet 

 

tapakulttuuri 
LT kulttuuri 

ST kansantavat 

 ruokailutavat 

 tavat 

RT elämäntapa 

etiketti 

kalendaariperinne 

kansankulttuuri 

 seuraelämä 

 

tapaturmat 
ST kotitapaturmat 

työtapaturmat 

RT onnettomuudet 

 

tapetit 
LT päällysteet 

 

tapetointi 

 

tapettiteollisuus 

 

tappelut 
RT konfliktit 

 puukkojunkkarit 

 rikokset 

 verikosto 

 

tappiot 
RT kannattavuus 

voitot 

 

tappo 
LT henkirikokset 

RT murha 

 

tapporahat 
LT palkiot 

 

tarinat 
ST henkilötarinat 

kansantarinat 

RT kaskut 

 kertomukset 

 legendat 

 sadut 

 

tarjoilijat 

 

tarjoilu 
 

tarkastus 
ST ammattientarkastus 

 maidontarkastus 

 palotarkastus 

 rakennustarkastus 

 sensuuri 

 tilintarkastus 

RT katsastus 

 

tartunta 

 KÄ   infektiot 

 

tartuntataudit 
 Kaikkia tartuntatautien 

nimiä voi käyttää 

asiasanoina. Niitä voi 

käyttää eläinten, ihmisten 

tai kasvien yhteydessä 

 KT   kulkutaudit 

LT taudit 

ST kolera 

 lavantauti 

 polio 

 sukupuolitaudit 

 tuberkuloosi 

RT infektiot 

 

tarueläimet 

 KÄ   taruolennot 

 

taruolennot 
 Taruolentojen ryhmänimiä 

voi käyttää asiasanoina, 

esim. muumit 

 KT   satuolennot 

       tarueläimet 

ST haltijat 

 hirviöt 

ihmissudet 

 jättiläiset 

 maahiset 

 merenneidot 

 peikot 

 tontut 

RT fiktit 

yliluonnolliset olennot 

 

tasakatot 

LT    katot 

 

tasoitteet 

LT rakennusaineet 

 

tarvikkeet 
RT laitteet 

 varusteet 

 välineet 

 

tasa-arvo 
LT arvot 

RT eriarvoisuus 

 naisen asema 

 syrjintä 

 

tasoristeykset 

LT risteykset 

 

tataarit 

 

tattari 

LT viljakasvit 

 

tatuointi 
RT koristelu 

 ulkonäkö 

 

taudinselitykset 
RT painajainen 

 taudit 

 

taudit 
 Kaikkia tautien nimiä voi 

käyttää asiasanoina. Voi 

käyttää ihmisten, eläinten 

tai kasvien yhteydessä 

 KT   sairaudet 

ST diabetes 



 epilepsia 

hermoston taudit 

 ihotaudit 

 kasvaimet 

hengityselinten taudit 

korvataudit  

lastentaudit 

perinnölliset taudit  

silmätaudit 

 sisätaudit 

 sukupuolitaudit 

 suun ja hampaiston taudit 

sydäntaudit  

tartuntataudit 

virtsateiden taudit 

RT eläintaudit 

 epidemiat 

 parantuminen 

 sairaus 

 taudinselitykset 

 vaivat 

 

taukoliikunta 

 KÄ   työpaikkaliikunta 

 

taulut 

LT taideteokset 

 sisustus 

tauot 

  

tavaraliikenne 
LT liikenne 

ST jakeluliikenne 

RT rahti 

 

tavaramerkit 

RT liikemerkit 

 tekijänoikeus 

 tunnukset 

 KT  tuotemerkit 

  tuotenimet 

 

tavarat 
ST matkatavarat 

 ylellisyystavarat 

 

tavaratalot 
LT myymälät 

 

tavat 
 KT   käytöstavat 

LT tapakulttuuri 

RT etiketti 

kansantavat 

 kauppatavat 

 puhuttelumuodot 

 seuraelämä 

 

teatteri 
 KT   näyttämötaide 

       teatteritaide 

RT alueteatteritoiminta 

 teatterit 

 

teatteriarvostelut 
 

teatterinjohtajat 
LT johtajat 

 

teatteriohjaajat 
LT ohjaajat 

 

teatteriohjaus 
 KT   ohjaus : teatteri 

LT ohjaus 

 

teatteripolitiikka 

 

teatteripuvut 

KÄ näyttämöpuvut 

 

teatterirakennukset 
 KT   teatterit : rakennukset 

LT julkiset rakennukset 

RT elokuvateatterit 

 

teatteriryhmät 
RT tanssiryhmät 

 teatterit 

 

teatterit 
 KT   laitosteatterit 

ST harrastajateatterit 

 kesäteatterit 

 lastenteatterit 

 nuorisoteatterit 

 työväenteatterit 

RT teatteri 

 teatteriryhmät 

 

teatteritaide 

 KÄ   teatteri 

 

teatteritekniikka 
RT näyttämötekniikka 

 valosuunnittelu 

 äänisuunnittelu 

 

teddykarhut 

KÄ nallet 

 

tee 
LT juomat 

 nautintoaineet 

 

teemakartat 

 KÄ   kartat 

 

teemat 
RT aiheet 

 

teeri 

 

tehdasrakennukset 

 KÄ   tehtaat 

 

tehdastyö 

 KÄ   teollisuustyö 

 

tehdastyöläiset 
LT ammatit 

 työväestö 

 yhteiskuntaluokat 

RT teollisuus 

 

tehtaanomistajat 

 KÄ   tehtailijat 

 

tehtaat 
 KT   tehdasrakennukset 

RT sahalaitokset 

 teollisuusrakennukset 

 

tehtailijat 
 KT   tehtaanomistajat 

RT yritysjohtajat 

 

teini-ikäiset 

 KÄ   nuoret 

 

tehtävänkuvaukset 

 KÄ   toimenkuvat 

 

tehtävät 

 

tekijänoikeus 
 KT   copyright 

 

tekniikan tohtorit 

 

tekniikka 

 

teknikot 

ST hammasteknikot 

 

teknilliset korkeakoulut 
 

teknilliset koulut 
LT teknilliset oppilaitokset 

 

teknilliset oppilaitokset 
LT ammatilliset oppilaitokset 

ST teknilliset koulut 

 

teknokemian teollisuus 

 KÄ   kemianteollisuus 

 

tekoaltaat 

LT vesistöt 

RT patoaltaat 



 

tekstaus 

RT kirjoittaminen 

 

tekstiili- ja vaatetusteollisuus 
 KT   tevateollisuus 

ST tekstiiliteollisuus 

 

tekstiilit 
 KT   tekstiilituotteet 

ST hamppu 

kankaat 

 kodintekstiilit 

 matot 

 nauhat 

 nukkaryijyt 

 pellava 

 pitsit 

 raanut 

 ryijyt 

 sisustustekstiilit 

 villa 

 vuodevaatteet 

 vällyt 

 

tekstiilihuoltajat 

 

tekstiilihuolto 
RT prässäys 

 pyykinpesu 

 silitys 

 vaatehuolto 

 

tekstiilikoneet 
ST kehruukoneet 

 kutomakoneet 

 neulekoneet 

 ompelukoneet 

 pellavaloukut 

 

tekstiilikäsityö 

 KÄ   tekstiilityö 

 

tekstiiliteollisuus 
LT tekstiili- ja 

vaatetusteollisuus 

ST kutomateollisuus 

 pellavateollisuus 

 puuvillateollisuus 

 villateollisuus 

RT vaatetusteollisuus 

 

tekstiilituotteet 

 KÄ   tekstiilit 

 

tekstiilityö 

 KT   tekstiilikäsityö 

LT käsityö 

 oppiaineet 

 

tekstit 

 

telakat 
RT laivanrakennus 

 

telakkateollisuus 
 KT   laivanrakennus-

teollisuus 

LT kulkuvälineteollisuus 

RT laivanrakennus 

 laivanvarustus 

 

telekommunikaatio 

 KÄ   tietoliikenne 

 

telelaitokset 
 KT   puhelinlaitokset 

 

teleliikenne 

 KÄ   tietoliikenne 

 

telepatia 

LT paranormaalit ilmiöt 

 

televiestintä 

 KÄ   tietoliikenne 

 

televisio 
 KT   televisiotoiminta 

LT joukkoviestintä 

RT    yleisradiotoiminta 

 

televisioasemat 

 

televisiokanavat 
 

televisio-ohjelmat 
 

televisiomainonta 
LT mainonta 

 

televisiotoiminta 

 KÄ   televisio 

 

telineet 

ST työtelineet 

 

telinevoimistelu 
LT voimistelu 

 

teloitus 
RT kuolemanrangaistus 

 

teltat 

 

telttailu 

 KÄ   retkeily 

 

temperamentti 
 KT   luonteenlaatu 

RT luonteenpiirteet 

 

temput 

 KÄ   sirkustemput 

tai   taikatemput 

 

tennis 

 

tentit 

 

teokset 
ST kokoomateokset 

 taideteokset 

 

teollistuminen 
RT teollisuus 

 uudenaikaistuminen 

 

teollisuus 
LT elinkeinot 

ST kotiteollisuus 

RT pienteollisuus 

 tehdastyöläiset 

 teollistuminen 

 

teollisuusautomaatio 

 

teollisuushake 
LT hake 

 

teollisuushallit 

 KÄ   teollisuusrakennukset 

 

teollisuusneuvokset 

LT arvonimet 

 

teollisuusrakennukset 
 KT   teollisuushallit 

LT rakennukset 

RT tehtaat 

 tuotantorakennukset 

 

teollisuustalous 

 

teollisuustoimihenkilöt 
LT toimihenkilöt 

 

teollisuustyö 
KT   tehdastyö 

 

teollisuusyhdyskunnat 

LT      yhdyskunnat 

 

teollisuusyritykset 
LT yritykset 

 

teosofia 
 KT   kristosofia 

 

terapia 



 KÄ   hoitomenetelmät 

 

terassit 
RT parvekkeet 

 pengerrykset 

 

Terijoen hallitus 

 

terminologia 
 KT   termit 

RT ammattikieli 

 nimitykset 

 sanastot 

 sanat 

 

termit 

 KÄ   terminologia 

 

ternimaito 
LT maito 

 

terrierit 
LT koira 

 

tertsetit 
LT lauluyhtyeet 

 

terva 

 

tervakauppa 
LT kauppa 

 

tervanpoltto 
LT metsätalous 

RT kruunarit 

miilunpoltto 

 potaskankeitto 

 

tervapääskyset 

 

tervehdykset 
LT toivotukset 

 

terveydenhoitajat 
 Terveyssisaret on 

terveydenhoitajista aiemmin 

käytetty ammattinimike 

 

terveydenhoito 
RT hygienia 

 kauneudenhoito 

 parannustavat 

 

terveydenhuolto-oppilaitokset 

 Nimitys käytössä vuodesta 

1987 lähtien, aiemmin 

sairaanhoito-oppilaitokset 

LT ammatilliset oppilaitokset 

RT sairaanhoito-oppilaitokset 

 

terveydenhuolto 
 KT   kansanterveystyö 

LT kunnan toimialat 

 sosiaaliturva 

ST hammashuolto 

 kouluterveydenhuolto 

 parantolat 

 sairaalat 

 työterveyshuolto 

 

terveys 
RT fyysinen kunto 

 sairaus 

 

terveyshaitat 

 KÄ   terveysvaikutukset 

 

terveyskylpylät 

 KÄ   kylpylät 

 

terveyspalvelut 

LT     palvelut 

RT     julkiset palvelut 

          sosiaalipalvelut 

          terveydenhuolto 

 

terveystarkastukset 

 

terveysvaarat 

 KÄ   terveysvaikutukset 

 

terveysvaikutukset 
 KT   terveyshaitat 

       terveysvaarat 

LT vaikutukset 

 

teräs 
LT metalliseokset 

RT rauta 

 

terästeollisuus 
 

testamentti 
 KT   jälkisäädös 

RT perinnönjako 

 

teurastajat 

 

teurastamot 

RT lihateollisuus 

 

teurastus 

 

tevateollisuus 

 KÄ   tekstiili- ja 

vaatetusteollisuus 

 

three-step 
LT tanssit 

 

tiedemiehet 
 Kaikkien tieteenalojen 

harjoittajien nimiä voi 

käyttää asiasanoina, esim. 

biologit 

RT tutkijat 

 

tiedonannot 

 KÄ   tiedotteet 

 

tiedonhankinta 
 KT   tiedonkeruu 

 

tiedonkeruu 

 KÄ   tiedonhankinta 

 

tiedonkulku 
RT tiedonvälitys 

 tiedotus 

 viestintä 

 

tiedonvälitys 
 KT   kommunikaatio 

RT tiedonkulku 

 tiedotus 

 uutisvälitys 

 viestintä 

 

tiedottaminen 

 KÄ   tiedotus 

 

tiedotteet 
 KT   tiedonannot 

RT julistukset 

 

tiedotus 
 KT   kommunikaatio 

       tiedottaminen 

       tiedotustoiminta 

RT tiedonkulku 

 tiedonvälitys 

 viestintä 

 

tiedotustoiminta 

 KÄ   tiedotus 

 

tiedustelu 
 KT   sotilaallinen tiedustelu 

RT vakoilu 

 

tiehallinto 

 

tiekoneet 

LT    maakulkuneuvot 

         rakennuskoneet 

 

tiekuljetus 
 KT   maantiekuljetus 

LT maakuljetus 

 



tielautakunnat 
LT kunnalliset lautakunnat 

 

tienpito 
LT kunnallistekniikka 

 

tienpäällysteet 

ST asfaltti 

sepeli 

öljysora 

 

tienrakennus 
LT rakentaminen 

ST kadunrakennus 

RT asfaltointi 

 tietyöt 

 

tienviitat 

 KÄ liikennemerkit 

KÄ opasteet 

 

tiernapojat 
RT joulu 

 

tiet 
 KT   maantiet 

ST metsätiet 

 museotiet 

RT alikulut 

kauppatiet 

 liittymät 

 risteykset 

 

tietoarkistot 

LT arkistot 

 

tietoliikenne 
 KT   telekommunikaatio 

       teleliikenne 

         televiestintä 

ST lennätinliikenne 

 puhelinliikenne 

 

tietotaito 

 KÄ   osaaminen 

 

tietotoimistot 

 KÄ   uutistoimistot 

 

tieturvallisuus 

 KÄ   liikenneturvallisuus 

 

tietyöt 

RT asfaltointi 

tienrakennus 

 

tietäjät 
 KT   näkijät 

RT kansanusko 

 noidat 

 parantajat 

 

tiilenvalajat 

 

tiilet 
LT keramiikka 

 rakennustarvikkeet 

 

tiiliteollisuus 
LT keraaminen teollisuus 

 rakennusaineteollisuus 

 

tiinut 

LT astiat 

 taloustarvikkeet 

 

tiivisteet 

 

tiivistys 

 

tikat 
 

tila 
RT aika 

paikka 

 

tilapäinen työvoima 
LT työvoima 

 

tilat 
ST eteistilat 

 henkilöstötilat 

 kylmätilat 

 liikuntatilat 

 nuorisotilat 

 näyttelytilat 

 odotustilat 

 opetustilat 

 peseytymistilat 

 pesutilat 

 ruokailutilat 

 säilytystilat 

 toimitilat 

 työtilat 

 vapaa-aikatilat 

 varastotilat 

 yhteistilat 

RT huoneet 

 

tilaton väestö 
LT yhteiskuntaluokat 

ST lampuodit 

loisväki 

 mäkitupalaiset 

  palkolliset 

 torpparit 

RT talonpojat 

 

tilaukset 

 

tilausliikenne 
 KT   charterliikenne 

       tilauslennot 

LT liikenne 

 

tilauslennot 

 KÄ   tilausliikenne 

 

tilinpito 

 KÄ   kirjanpito 

 

tilintarkastus 

LT tarkastus 

RT kirjanpito 

 

tilkkutyöt 

LT käsityöt 

 

tilli 

LT maustekasvit 

 

timotei 

 

tina 
LT metallit 

 

tinatyöt 

 

tinaus 

 

tislaus 

 

tivolit 

 KÄ   huvipuistot 

 

todistajat 

 

todistukset 
ST henkilötodistukset 

 päättötodistukset 

työtodistukset 

 

toimeentulo 
 KT   taloudellinen asema 

RT ansiotaso 

 elintaso 

 

toimenkuvat 
 KT   tehtävänkuvaukset 

 

toimenpiteet 

 

toimihenkilöt 
LT  sosiaalinen kerrostuneisuus 

ST pankkitoimihenkilöt 

 teollisuustoimihenkilöt 

 

toimikunnat 

 KT   komissiot 

RT valiokunnat 



 

toimistot 

 KT konttorit 

ST  lakiasiaintoimistot 

 matkatoimistot 

 uutistoimistot 

 

toimistotyö 

 

toimistotyöntekijät 
LT työntekijät 

 

toimitilat 
LT tilat 

 

toimittajat 
 KT   journalistit 

       lehtimiehet 

       reportterit 

ST päätoimittajat 

 urheilutoimittajat 

RT journalismi 

 lehtikuvaajat 

 

toimittaminen 

 KÄ   toimitustyö 

 

toimitusjohtajat 

LT johtajat 

 

toimitustyö 
 KT   toimittaminen 

RT journalismi 

 

toinen maailmansota 
 KT   2. maailmansota 

LT sodat 

RT jatkosota 

 Lapin sota 

 talvisota 

 

toiveet 
 KT   haaveet 

 

toivotukset 

 KT   onnittelut 

RT kiitokset 

 kiroukset 

 merkkipäivät 

 tervehdykset 

 värssyt 

 

tolstoilaisuus 

LT ideologiat 

 

tomaatti 
LT vihannekset 

 

tontit 
 KT   tilat : maanomistus 

LT kiinteistöt 

 

tontut 
LT taruolennot 

 yliluonnolliset olennot 

 

torakat 

 

torikauppa 
LT kauppa 

 

torit 
LT rakennettu ympäristö 

 aukiot 

 

torjunta 
RT ehkäisy 

 

tornadot 

 KÄ   pyörremyrskyt 

 

tornit 
 

torpat 
RT maanvuokraus 

 maatilat 

 

torpparilaitos 

 

torpparilaki 

LT    lait 

 

torpparit 
LT tilaton väestö 

RT sosiaalinen kerrostuneisuus 

 

traani 

 

traditio 
RT kulttuuriperintö 

perimätieto 

 perinne 

 

traktorit 

LT maatalouskoneet 

 metsäkoneet 

 moottoriajoneuvot 

 

triangeli 
LT lyömäsoittimet 

 

triangulaatio : geodesia 

 KÄ kolmiomittaus 

 

trikkikuvaus 
LT elokuvaus 

 valokuvaus 

 

trikoo 

 KÄ   kankaat 

 

trikookoneet 

 KÄ   neulekoneet 

 

triot 
LT yhtyeet 

 

troolikalastus 
LT kalastus 

RT nuottakalastus 

 

trullit 

 KÄ   noidat 

 

tsaarit 

 KÄ   keisarit 

 

tsasounat 
RT rukoushuoneet 

 

tuberkuloosi 
LT tartuntataudit 

 

tuhka 
RT noki 

 puuhiili 

 

tuhoeläimet 
 KT   tuholaiset 

LT eläimet 

ST tuhohyönteiset 

 

tuhohyönteiset 
 KT   tuholaiset 

LT tuhoeläimet 

RT syöpäläiset 

 

tuholaiset 

 KÄ   tuhoeläimet 

 tai   tuhohyönteiset 

 

tuhopoltto 

 KÄ   tuhotyö 

 

tuhotyö 
 Korvannut lakitekstissä 

21.4.1995 mm. termin 

murhapoltto 

 KT   tuhopoltto 

LT rikokset 

RT murhapoltto 

 sabotaasi 

 

tukielinkeinot 

 KÄ   liitännäiselinkeinot 

 

tukit 
LT puutavara 

raakapuu 

 



tukkijätkät 

 KÄ   metsätyöntekijät 

 tai   tukkilaiset 

 

tukkikämpät 

 KÄ   kämpät 

 

tukkilaiset 

 KT   jätkät : metsätyö 

       tukkijätkät 

LT metsätyöntekijät 

RT koskenlaskijat 

metsätyö 

 uitto 

 

tukkilaiskisat 
LT perinneliikunta 

ST koskenlasku 

 

tukkukauppa 
LT kauppa 

RT tukkuliikkeet 

 vähittäiskauppa 

 

tukkuliikkeet 
LT yritykset 

RT keskusliikkeet 

 tukkukauppa 

 

tulenteko 
RT energia 

 lämmitys 

 valaisimet 

 

tulevaisuudenodotukset 
RT elämänodotukset 

tulevaisuus 

 

tulevaisuus 
RT elämänodotukset 

tulevaisuudenodotukset 

 

tulipalot 
LT onnettomuudet 

ST metsäpalot 

 

tulirokko 

 

tulisijat 
RT takat 

 uunit 

 

tulitikkuteollisuus 
LT puuteollisuus 

 

tulitikut 
 

tulkinta 
ST rekisteröinti 

RT esittäminen 

 esityskäytäntö 

 improvisointi 

 johtaminen 

 merkitys 

 raamatuntulkinta 

 vastaanotto 

 yleisö 

 

tulkit 

RT kääntäjät 

 kääntäminen 

 

tullilaitos 

 

tullimiehet 
LT tulliviranomaiset 

 

tullirikokset 
LT rikokset 

 

tullit 
LT verotus 

RT kaupan esteet 

 

tullivalvonta 
LT valvonta 

 

tulliviranomaiset 
ST tullimiehet 

LT viranomaiset 

 

tuloerot 
RT eriarvoisuus 

 köyhyys 

 rikkaus 

 

tulot 
ST ansiotulot 

 metsätulo 

RT ansiotaso 

 

tulovero 
LT verotus 

 

tulvat 

 

tulvavahingot 
LT vahingot 

 

tunnelinrakennus 

LT kalliorakentaminen 

 

tunnelit 

RT alikulut 

 

tunnetilat 

 KÄ   tunteet 

 

tunnistaminen 

 

tunnukset 
RT liikemerkit 

 liput 

 symbolit 

 viirit 

 

tunnusvärit 
LT värit 

 

tunteet 
 KT   emootiot 

       tunnetilat 

ST alemmuudentunne 

kateus 

 mustasukkaisuus 

 pelot 

 rakkaus 

 suru 

 ystävyys 

RT mieliala 

 

tunturit 
LT pinnanmuodot 

 

tunturivaellus 

 KÄ   eräretkeily 

 tai   vaellus 

 

tuohipilli 
LT tuohisoittimet 

 

tuohisoittimet 
LT soittimet 

ST tuohipilli 

 tuohitorvi 

 

tuohitorvi 
LT tuohisoittimet 

 

tuohityöt 
LT käsityöperinne 

käsityöt 

 

tuolit 
LT huonekalut 

 istuimet 

 

tuomarit 
LT juristit 

 

tuomiokunnat 
ST käräjäkunnat 

 

tuomiot 
RT armahdus 

 ehdonalainen vapaus 

 lainvoima 

 rangaistukset 

 

tuonti 



 KT   maahantuonti 

LT ulkomaankauppa 

RT vienti 

 

tuotantorakennukset 
LT rakennukset 

RT teollisuusrakennukset 

 

tuotantotekniikka 
 

tuotekehitys 

 KT tuotekehittely 

  tuotesuunnittelu 

 

tuoteselosteet 

 KT tavaraselosteet 

 

tuottajat 
 

tuotteet 
 KT   jalosteet 

ST luonnontuotteet 

 

tupakka 
LT nautintoaineet 

ST nuuska 

 savukkeet 

 sikarit 

 

tupakkateollisuus 
 

tupakointi 
RT nuuska 

piiput 

savukkeet 

sikarit 

 

turbiinit 

LT  voimakoneet 

 

turismi 

 KÄ   matkailu 

 

turkikset 
 KT   turkisnahat 

RT nahkatuotteet 

 turkistuotteet 

 

turkin kieli 
 

Turkin sota 

 Tarkoittaa Venäjän ja 

Turkin välistä sotaa 1877-

1878 

LT sodat 

 

turkiseläimet 
LT eläimet 

ST kettu 

 minkki 

 näätä 

RT kotieläimet 

 

turkiseläinten hoito 

 KÄ   turkistarhaus 

 

turkisnahat 

 KÄ   turkikset 

 

turkistalous 
LT kotieläintalous 

 

turkistarhaajat 

 

turkistarhat 

LT eläinsuojat 

 

turkistarhaus 
 KT   turkiseläinten hoito 

LT kotieläinhoito 

 

turkisteollisuus 
RT nahkateollisuus 

 

turkistuotteet 
RT nahkatuotteet 

 turkikset 

 

turkistyöt 
LT käsityöperinne 

käsityöt 

RT nahkatyöt 

 parkitus 

 

turkit 
LT vaatteet 

 

turkkilaiset 

 

turkkurit 

 

turpeennosto 

 

turpeentuotanto 

 KÄ turvetuotanto 

 

turska 

 

Turun linna 

 

Turun tuomiokirkko 

LT kirkkorakennukset 

 

turvakodit 

 

turvallisuuspoliisi 
 KT   salainen poliisi 

LT poliisi 

 

turvattomuus 

RT pelot 

 perusturvallisuus 

 

turvavarusteet 

 KT   turvavälineet 

RT suojalaitteet 

 varoituslaitteet 

 

turve 
ST polttoturve 

RT lämmitys 

 

turvemaat 

RT suot 

 

turvetalous 

 

turvetuotanto 

 KT turpeentuotanto 

 

tutkielmat 

RT opinnäytteet 

 

tutkijakoulut 

LT yliopistot 

 

tutkijat 

 Kaikkien alojen harjoittajien 

nimiä voi käyttää 

asiasanoina, esim. biologit 

RT kerääjät 

tiedemiehet 

 

tutkimus 
 Käytetään lisämääreenä 

ST kenttätutkimus 

        kyselytutkimus 

 

tutkimusasemat 

 

tutkimuskeskukset 

 KÄ tutkimuslaitokset 

 

tutkimuslaitokset 

 KT tutkimuskeskukset 

 

tutkimusmenetelmät 
 Tutkimusmenetelmien nimiä 

voi käyttää asiasanoina 

 KT   metodiikka 

 

tutkimusretkikunnat 

 

tutkimustoiminta 

 

tutkinnot 
 Tutkintojen nimiä voi 

käyttää asiasanoina, esim. 

kirjastotutkinto 

ST ammattitutkinnot 



 ylioppilastutkinto 

 

tuulastus 
LT kalastus 

 

tuulet 

 KÄ   tuuli 

 

tuuletus 

 KÄ   ilmanvaihto 

 

tuuli 
 KT   tuulet 

LT sääilmiöt 

 

tuulienergia 

 KT   tuulivoima 

LT  energia 

 

tuulikantele 

 

tuulimyllyt 

RT    myllyt 

         vesimyllyt 

 

tuuliviirit 

LT  viirit 

 

tuulivoima 

 KÄ   tuulienergia 

 

tuvat 
LT huoneet 

 rakennukset 

ST autiotuvat 

 

tykistö 
LT aselajit 

ST kenttätykistö 

 

tykit 
LT ampuma-aseet 

 

tynnyrit 

 

tyttäret 
LT lapset 

RT tytöt 

 

tyttökoulut 
LT koulut 

RT lyseot 

 oppikoulu 

 

tytöt 
LT lapset 

 nuoret 

RT naiset 

 tyttäret 

 pojat 

 

tyyli 
 

Tyynimeri 

 KT  Iso valtameri 

  Tyyni valtameri 

 

työ 
ST ansiotyö 

 istumatyö 

 kausityö 

 kesätyö 

 kotityö 

 palkkatyö 

 ruumiillinen työ 

 sivutyö 

 vuorotyö 

 yhteistyö 

 ylityö 

 yötyö 

 

työaika 
 KT   virka-aika 

ST  vuorotyö 

 ylityö 

 yötyö 

RT ajankäyttö 

 vapaa-aika 

 

työaikalaki 

LT lait 

 

työasut 

 KÄ   työvaatteet 

 

työehtosopimukset 

 

työelämä 

 

työelämän suhteet 
RT työnantajat 

työntekijät 

 

työelämään sijoittuminen 

 KÄ   työhönsijoittuminen 

 

työharjoittelu 
 KT   käytännön opiskelu 

LT  harjoittelu 

 

työhevoset 
LT hevonen 

 

työhuoneet 

 KÄ   työtilat 

 

työhygienia 
LT  hygienia 

 

työhönotto 

LT henkilöstöhallinto 

 

työhönsijoittuminen 
 KT   ammatillinen 

sijoittuminen 

       työelämään 

sijoittuminen 

 

työilmapiiri 
LT ilmapiiri 

RT työolot 

 työympäristö 

 

työkalut 

 Kaikkia työkalujen nimiä voi 

käyttää asiasanoina, esim. 

vasarat 

ST maataloustyökalut 

 puukot 

RT kalastusvälineet 

 metsästysvälineet 

 taloustavarat 

 työvälineet 

 

työkeskukset 

RT setlementtiliike 

 

työkeskusliike 

 KÄ setlementtiliike 

 

työkomennukset 

 

työkoneet 
LT koneet 

 

työlaulut 
LT laulut 

kansanlaulut 

 

työliitot 
 Esim. nuottakunnat, 

lohipatojen yhteiskäyttö ym. 

LT taloudellinen yhteistoiminta 

 

työllistäminen 

LT työllisyyspolitiikka 

 

työllisyys 

 

työllisyyskoulutus 
 Työvoimakoulutuksesta 

v:een 1991 käytetty nimitys 

 KT   ammattikurssit 

       työllisyyskurssit 

RT työvoimakoulutus 

 

työllisyyskurssit 

 KÄ   työllisyyskoulutus 

 

työllisyyslautakunnat 



 

työllisyyspolitiikka 

ST työllistäminen 

 

työluvat 

LT luvat 

RT työskentely ulkomailla 

 

työläiset 

LT sosiaalinen kerrostuneisuus 

RT työntekijät 

 työväenluokka 

 työväestö 

 

työläiskirjallisuus 
 KT   proletaarikirjallisuus 

LT  kaunokirjallisuus 

 

työläisurheilu 
LT urheilu 

 

työmaa-asunnot 
LT asunnot 

 

työmaat 
ST siirtotyömaat 

 

työmatkat 
LT matkat 

 

työmarkkinat 
LT markkinat 

RT työvoimapula 

 

työmoraali 
LT moraali 

 

työnantajan sosiaaliturvamaksut 

 KÄ   sosiaaliturvamaksut 

 

työnantajat 

RT työelämän suhteet 

 

työnhaku 

 

työnjako 
RT sukupuoliroolit 

 

työnjohtajat 
LT johtajat 

 

työnopetus 
LT opetus 

RT henkilöstökoulutus 

 

työntekijät 
ST kaivostyöntekijät 

 liiketyöntekijät 

 maataloustyöntekijät 

 toimistotyöntekijät 

RT henkilöstö 

 työelämän suhteet 

 työläiset 

työvoima 

 

työnvälitys 

 

työolot 
RT työilmapiiri 

 työympäristö 

 

työpaikat 

 

työpaikkakulttuuri 
LT kulttuuri 

 

työpaikkaliikunta 
 KT   elpymisliikunta 

       taukoliikunta 

LT liikunta 

 

työpaikkaterveydenhuolto 

 KÄ   työterveyshuolto 

 

työpaikkaruokailu 
LT joukkoruokailu 

 

työpajat 
 KT   verstaat 

RT pajat 

 

työpuvut 

 KÄ   työvaatteet 

 

työriidat 
LT riidat 

RT työtaistelut 

 

työrikokset 

 

työskentely ulkomailla 
 KT   ulkomaantyö 

RT työluvat 

 

työskentelytilat 

 KÄ   työtilat 

 

työsopimukset 

 

työssäkäynti 
 

työsuhdeasunnot 
LT asunnot 

 Luontoisedut 

 

työsuhde-edut 

 KÄ henkilökuntaedut 

 

työsuojelu 
RT työturvallisuus 

 

työtaistelut 
ST lakot 

RT konfliktit 

 työriidat 

 

työtapaturmat 
LT tapaturmat 

 

työtelineet 

 KT rakennustelineet 

LT telineet 

 

työterveyshuolto 
 KT   työpaikkaterveyden-

huolto 

LT terveydenhuolto 

 

työterveyslääkärit 
LT lääkärit 

 

työtilat 
 KT   työhuoneet 

       työskentelytilat 

LT tilat 

ST ateljeet 

 

työtodistukset 
LT todistukset 

 

työttömyys 
LT sosiaaliset ongelmat 

RT huono-osaisuus 

 

työturvallisuus 
RT työsuojelu 

 

työvaatteet 

 KT   työasut 

       työpuvut 

LT vaatteet 

RT suojavaatteet 

 virkapuvut 

 

työvelvollisuus 
 

työvoima 
ST  lapsityövoima 

 tilapäinen työvoima 

RT ammattirakenne 

 työntekijät 

 

työvoimakoulutus 

 Nimitys käytössä v:sta 1991, 

aiemmat katso 

työllisyyskoulutus 

 KT   ammattikurssit 

RT työllisyyskoulutus 

 

työvoiman liikkuvuus 



LT liikkuvuus 

RT muuttoliike 

 

työvoimapula 
RT työmarkkinat 

 

työvuosi 
ST kesä 

 kevät 

 syksy 

 talvi 

RT ajanlasku 

 kalendaariperinne 

 loma 

 sadonkorjuu 

 

työväenjärjestöt 

 KÄ

 työväenyhdistykset 
 

työväenkulttuuri 
LT kulttuuri 

RT ammattiperinne 

 

työväenlaulut 
LT laulut 

 poliittiset laulut 

 työväenmusiikki 

RT kisällilaulut 

 

työväenlehdet 
LT sanomalehdet 

 

työväenliike 
 

työväenluokka 
 KT   proletariaatti 

LT  yhteiskuntaluokat 

RT työväestö 

 

työväenmusiikki 
LT musiikki 

ST työväenlaulut 

 

työväenopistot 
LT oppilaitokset 

RT kansalaisopistot 

 vapaa sivistystyö 

 vapaaopistot 

 

työväenperinne 
LT perinne 

RT kansanperinne 

 

työväenpuolueet 

 KÄ   vasemmistopuolueet 

 

työväentalot 
RT seurantalot 

 

työväenteatterit 
LT teatterit 

 

työväenyhdistykset 

 KT    työväenjärjestöt 

LT   järjestöt 

 

 

työväestö 

LT yhteiskuntaluokat 

ST tehdastyöläiset 

 työläiset 

 työväenluokka 

 

työvälineet 
 Työvälineiden nimiä voi 

käyttää asiasanoina, esim. 

vasarat 

RT työkalut 

 

työympäristö 

RT työilmapiiri 

 työolot 

 

tähdenlennot 

 KÄ   meteorit 

 

tähdet 
 KT   kiintotähdet 

LT tähdistöt 

ST aurinko 

RT komeetat 

 planeetat 

 

tähdistöt 
 KT   tähtikuviot 

ST tähdet 

 

tähtikartat 
LT  kartat 

 

tähtikuviot 

 KÄ   tähdistöt 

 

tähtimerkit 

 KÄ   horoskoopit 

 

tähtisumut 

 

tähtitornit 

 KÄ observatoriot 

 

täkänät 
LT  käsityöt 

 sisustustekstiilit 

 

tärpätti 

 

täysihoito 
LT majoitus 

 

täytäntöönpano 

 

tölkit 

RT pakkaukset 

 

törmäys 

 

udmurtin kieli 
 KT   votjakin kieli 

 

udmurtit 
 KT   votjakit 

 

ufot 
 KT   lentävät lautaset 

RT paranormaalit ilmiöt 

 

uhkapelit 
LT pelit 

ST ruletti 

RT vedonlyönti 

 

uhraaminen 
 KT   uhraus 

 

uhraus 

 KÄ   uhraaminen 

 

uhrikivet 
 KT   kuppikivet 

LT uhripaikat 

 

uhripaikat 
ST uhrikivet 

RT muinaisjäännökset 

 pyhät paikat 

 seidat 

 

uhrit 
RT seidat 

 

uimahallit 

LT urheiluhallit 

RT uimalat 

 

uimahypyt 

LT  uinti 

 

uimakoulut 

 

uimalaitokset 

 KÄ   uimalat 

 

uimalat 
 KT   maauimalat 

       uimalaitokset 

LT liikuntatilat 

RT uimahallit 

 



uimaopettajat 
LT opettajat 

 

uimapuvut 

LT urheiluvaatteet 

 

uimarannat 
LT  ulkoilualueet 

 

uinti 
ST avantouinti 

 uimahypyt 

 

uistelu 

 KÄ   heittokalastus 

 

uitto 

 KT   puutavaran uitto 

LT kuljetus 

vesikuljetus 

metsätyö 

RT tukkilaiset 

 

ukkonen 
LT luonto 

sääilmiöt 

RT salamat 

 sateenkaaret 

 sää 

 

ukrainan kieli 
LT slaavilaiset kielet 

 

ulappalinnut 
LT linnut 

ST albatrossit 

 

ulkoilu 
RT leirielämä 

 leirintä 

 retkeily 

 vaellus 

 

ulkoilualueet 
LT virkistysalueet 

ST uimarannat 

RT retkeilyalueet 

 

ulkoilumajat 

LT majat 

ST autiotuvat 

 

ulkoleikit 
 KT   pihaleikit 

LT leikit 

RT pelit 

 urheilu 

ulkomaalaiset 

RT    maahanmuuttajat 

         pakolaiset 

         siirtolaiset 

 

ulkomaankauppa 
LT kauppa 

ST tuonti 

 vienti 

RT kaupan esteet 

 kauppasuhteet 

 

ulkomaankoulut 
LT koulut 

RT kansainväliset koulut 

 

ulkomaanliikenne 
LT liikenne 

 

ulkomaanmatkailu 
LT matkailu 

 

ulkomaantyö 

 KÄ   työskentely 

ulkomailla 

 

ulkomaat 

 

ulkomainen apu 
 KT   humanitaarinen apu 

RT avustustoiminta 

 elintarvikeapu 

 

ulkomuseot 

LT museot 

 

ulkonäkö 
RT kampaukset 

 kauneudenhoito 

 tatuointi 

 

ulkopolitiikka 
RT kansainvälinen politiikka 

 

ulkorakennukset 

RT pihat 

talousrakennukset 

 

ullakot 
RT kellarit 

 varastotilat 

 

ulosotto 

 

umpisuoli 

 

unenpuute 

KÄ unihäiriöt 

 

unet 
RT enteet 

 näyt 

uni 

 

unettomuus 

KÄ unihäiriöt 

 

uni 
KT  nukkuminen 

RT lepo 

unet 

 

unihäiriöt 

 KT unenpuute 

       unettomuus 

 

unikeonpäivä 
LT vuotuisjuhlat 

 

univormut 
LT vaatteet 

RT sotilaspuvut 

 Virkapuvut 

 

unkarilaiset 

 

unkarin kieli 

 

upseerit 
LT sotilashenkilöstö 

ST kenraalit 

RT aliupseerit 

 kadetit 

 

Urajärven kartano 

LT kartanot 

 

urakat 

 

urakkapalkka 
LT palkat 

 palkkajärjestelmät 

 

urakkasopimukset 

 

urakoitsijat 
LT yrittäjät 

ST metsäkoneurakoitsijat 

 

urheilijat 
 Urheilijoiden ryhmänimiä 

voi käyttää asiasanoina, 

esim. keihäänheittäjät, 

jääkiekkoilijat 

ST alppihiihtäjät 

ampujat 

hiihtäjät 

 juoksijat 

 keihäänheittäjät 

 kymmenottelijat 

 moottoripyöräilijät 

 nyrkkeilijät 

 ohjastajat 



 painijat 

 purjehtijat 

 polkupyöräilijät 

 taitoluistelijat 

 yleisurheilijat 

RT pelaajat 

 

urheilu 

ST    naisurheilu 

         sotilasurheilu 

         talviurheilu 

         työläisurheilu 

         veteraaniurheilu 

         yleisurheilu 

RT    ammattiurheilu 

 kilpaurheilu 

 liikunta 

 pelit 

 penkkiurheilu 

 

urheilualueet 

 KÄ   liikunta-alueet 

 

urheiluasusteet 

 KÄ   urheiluvaatteet 

 

urheiluhallit 

LT julkiset rakennukset 

 liikuntatilat 

ST jäähallit 

 keilahallit 

 uimahallit 

RT voimistelusalit 

 

urheilujalkineet 

LT  jalkineet 

RT  urheiluvaatteet 

 

urheilujohtajat 
LT johtajat 

 

urheilujoukkueet 

 

urheilujärjestöt 

LT järjestöt 

ST urheiluseurat 

RT liikuntaseurat 

 

urheilukalastus 
 Tarkoittaa aktiivista 

vapakalastusta 

LT kalastus 

 

urheilukentät 

LT liikuntatilat 

 

urheilukilpailut 
LT kilpailut 

ST kilpa-ajot 

olympialaiset 

ottelut 

RT liikuntatapahtumat 

 

urheilulajit 
 Kaikkia urheilulajien nimiä 

voi käyttää asiasanoina. Ks. 

YSA:n liitteenä oleva 

urheilulajien luettelo 

RT  urheilu 

 

urheiluopistot 
 KT   liikunnan 

koulutuskeskukset 

       liikuntaopistot 

LT ammatilliset oppilaitokset 

 

urheiluseurat 
LT liikuntaseurat 

 urheilujärjestöt 

 

urheilutapahtumat 

KÄ liikuntatapahtumat 

 

urheilutilat 

 KÄ   liikuntatilat 

 

urheilutoimittajat 

LT toimittajat 

 

urheilutuomarit 

 KT erotuomarit 

 

urheiluvaatteet 
 KT   urheiluasusteet 

LT vaatteet 

ST uimapuvut 

RT urheilujalkineet 

 

urheiluvälineet 

 KÄ   liikuntavälineet 

 

urkuharmoni 
RT harmoni 

 

urkurit 
LT muusikot 

 

urut 

 

USA 

 KÄ   Yhdysvallat 

 

usko 
RT epäily 

 

uskollisuudenvala 

LT valat 

 

uskollisuus 
RT rehellisyys 

 uskottomuus 

 

uskomukset 
LT kansanusko 

 uskomusperinne 

 uskonnolliset käsitykset 

RT magia 

 myytit 

 

uskomusperinne 
ST memoraatit 

 uskomukset 

 uskomustarinat 

RT kansanusko 

 

uskomustarinat 
LT kansantarinat 

 uskomusperinne 

ST varoitustarinat 

RT memoraatit 

 uskomukset 

 

uskonelämä 
 KT   hengellinen elämä 

RT uskonnollisuus 

 

uskonlahkot 

 KÄ   uskonnolliset yhteisöt 

 

uskonnollinen herääminen 

 KÄ   kääntyminen 

 tai   uskonnolliset 

kokemukset 

 

uskonnollinen kasvatus 

 KÄ   uskontokasvatus 

 

uskonnollinen kirjallisuus 
LT kaunokirjallisuus 

ST uskonnolliset runot 

RT hartauskirjat 

 

uskonnollinen käyttäytyminen 
LT käyttäytyminen 

 

uskonnollinen syrjintä 
LT syrjintä 

RT uskonvainot 

 

uskonnolliset johtajat 
 KT   hengelliset johtajat 

LT johtajat 

ST paavit 

RT uskonnolliset liikkeet 

 

uskonnolliset juhlat 
LT juhlat 

ST herättäjäjuhlat 

 kirkolliset juhlat 

 



uskonnolliset järjestöt 
 KT   kristilliset järjestöt 

LT järjestöt 

 

uskonnolliset kokemukset 
 KT   hengellinen herätys 

       herätys 

       uskonnollinen 

herääminen 

LT uskonnollisuus 

ST kääntyminen 

 näyt 

RT ihmeet 

 memoraatit 

 

uskonnolliset kulkueet 
LT kulkueet 

ST ristisaatot 

 

uskonnolliset käsitykset 
ST jälleensyntyminen 

 kohtalo 

 tabu 

 uskomukset 

 

uskonnolliset lehdet 
LT aikakauslehdet 

 

uskonnolliset liikkeet 
 Kaikkia uskonnollisten 

liikkeiden ja yhteisöjen 

nimiä voi käyttää 

asiasanoina, esim. 

moonilaisuus 

ST helluntailiike 

 herätysliikkeet 

 hurmoksellisuus 

RT uskonnolliset johtajat 

 uskonnolliset yhteydet 

 uskonnot 

 

uskonnolliset runot 
LT runot 

 uskonnollinen kirjallisuus 

 

uskonnolliset tilaisuudet 
ST hartaustilaisuudet 

 

uskonnolliset vainot 

 KÄ   uskonvainot 

 

uskonnolliset yhteisöt 
 Kaikkia uskonnollisten 

yhteisöjen nimiä voi käyttää 

asiasanoina, esim. 

moonilaisuus 

 KT   lahkot 

       uskonlahkot 

       uskontokunnat 

ST Jehovan todistajat 

RT herätysliikkeet 

 kirkot 

 uskonnolliset liikkeet 

 uskonnot 

 

uskonnollisuus 
ST kansanhurskaus 

 uskonnolliset kokemukset 

RT kirkosta eroaminen 

 kristillisyys 

 uskonelämä 

 

uskonnonopettajat 
LT opettajat 

 

uskonnot 
 Kaikkia uskonnollisten 

liikkeiden ja yhteisöjen 

nimiä voi käyttää 

asiasanoina, esim. 

moonilaisuus 

 KT   maailmanuskonnot 

         uskontokunnat 

ST islam 

 juutalaisuus 

 kristinusko 

RT aatteet 

ideologiat 

uskonnolliset liikkeet 

uskonnolliset yhteisöt 

uskonto 

uskontojen vuorovaikutus 

 

uskonpuhdistus 

 

uskonto 
ST kansanhurskaus 

 kansanusko 

RT uskonnolliset kokemukset 

 uskonnolliset käsitykset 

 uskonnollisuus 

uskonnot 

 

uskontojen vuorovaikutus 
LT vuorovaikutus 

RT ryhmien väliset suhteet 

 uskonnot 

 

uskontokasvatus 
 KT   kateketiikka 

       uskonnollinen kasvatus 

LT kasvatus 

ST kristillinen kasvatus 

RT kirkon kasvatustoiminta 

 

uskontokunnat 

 KÄ   uskonnolliset yhteisöt   

tai   uskonnot 

 

uskontunnustukset 

 

uskonvainot 
 KT   uskonnolliset vainot 

LT vainot 

RT uskonnollinen syrjintä 

 

uskottomuus 
RT uskollisuus 

 

uskottu mies 

 

uudelleensyntyminen 

 KÄ   jälleensyntyminen 

 

uudenaikaistuminen 
 KT   modernisaatio 

LT kulttuurin muutokset 

RT akkulturaatio 

 innovaatiot 

 maallistuminen 

 

Uudenkaupungin rauha 

 

uudestisyntyminen 

KÄ   kääntyminen 

 

uudisasukkaat 

 

uudisraivaus 
LT raivaus 

RT pellonraivaus 

 

uudisrakentaminen 
LT rakentaminen 

 

uudistilat 

RT asutustilat 

 maatilat 

 

uudistukset 
 KT   reformit 

ST koulunuudistus 

RT innovaatiot 

muutos 

 

uunit 
LT lämmityslaitteet 

ST kaakeliuunit 

kiertoilmauunit 

 masuunit 

RT liedet 

 lämmitys 

 tulisijat 

 

Uusi Valamo 

 KÄ   Valamon luostari : 

Heinävesi 

 

uusiherätys 

 KÄ   lestadiolaisuus 



 

uusivuosi 
LT vuotuisjuhlat 

RT vuodenvaihde 

 

uusjako 

LT    maanjako 

 

uuslestadiolaisuus 

 KÄ   lestadiolaisuus 

 

uutiset 
RT uutisvälitys 

 

uutistoimistot 
 KT   tietotoimistot 

 

uutisvälitys 
RT tiedonvälitys 

 uutiset 

 

vaa'at 
 KT   punnituslaitteet 

LT mittauslaitteet 

 

vaahtera 
LT puulajit 

 

vaakuntatiede 

 KÄ   heraldiikka 

 

vaalihuoneistot 

 

vaalikampanjat 

 

vaalilautakunnat 

 

vaalipiirit 

 

vaalit 
ST eduskuntavaalit 

 kirkolliset vaalit 

 kunnallisvaalit 

 presidentinvaalit 

RT poliittinen käyttäytyminen 

 äänestäminen 

 äänioikeus 

 

vaaliuurnat 

 

vaara-alueet 
 KT   vaaralliset alueet 

LT erityisalueet 

 

vaaralliset alueet 

 KÄ   vaara-alueet 

 

vaaratilanteet 
 

vaatehuolto 

RT prässäys 

 pyykinpesu 

 silitys 

 tekstiilihuolto 

 

vaatetus 

 KÄ   vaatteet 

 

vaatetusliikkeet 

LT  myymälät 

 

vaatetusteollisuus 

LT tekstiili- ja 

vaatetusteollisuus 

RT tekstiiliteollisuus 

 

vaatteet 
 Kaikkia vaatteiden nimiä voi 

käyttää asiasanoina, esim. 

kimonot 

 KT   puvut 

       vaatetus 

ST alusvaatteet 

 juhlavaatteet 

 lastenvaatteet 

 kansallispuvut 

 kansanpuvut 

 muinaispuvut 

 nahkavaatteet 

 nukenvaatteet 

 näyttämöpuvut 

päähineet 

sadevaatteet 

 sotilaspuvut 

 sukat 

 suojavaatteet 

 takit 

 turkit 

 työvaatteet 

 univormut 

 urheiluvaatteet 

 virkapuvut 

 yöpuvut 

RT asusteet 

 jalkineet 

 muoti 

 pukeutuminen 

 

vaatturit 
 KT   räätälit 

RT ompelijat 

 

vadelma 

LT marjat 

 Luonnonmarjat 

 

vadit 

LT astiat 

 

vaellus 

 KT   tunturivaellus 

RT eräretkeily 

 leirielämä 

 leirintä 

 retkeily 

 ulkoilu 

 

vaellusreitit 

LT reitit 

 

vahat 
 

vahingonkorvaus 
RT korvaukset 

 

vahingot 
ST vesivahingot 

 henkilövahingot 

 sotavahingot 

 tulvavahingot 

 

vahtimestarit 

 

vahvistimet 
LT äänentoistolaitteet 

 

vaihteet 

RT koneistot 

 

vaihto 
ST ilmanvaihto 

 opiskelijavaihto 

 vaihtokauppa 

RT lahjat 

 

vaihtokauppa 
LT kauppa 

 vaihto 

RT tukkuliikkeet 

 vähittäiskauppa 

 

vaihtokurssit 

 KÄ   valuuttakurssit 

 

vaijerit 

LT kiinnitys 

 

vaikutukset 
ST kulttuurivaikutukset 

 terveysvaikutukset 

ympäristövaikutukset 

 

vaikutukset 
 

vaimot 

 KÄ   aviovaimot 

 

vainajat 
 KT   kuolleet 

LT kuolema 



ST kaatuneet 

RT hautajaiset 

 

vainot 
ST noitavainot 

 poliittiset vainot 

 uskonvainot 

RT konfliktit 

 pakolaiset 

poliittiset vangit 

rotusyrjintä 

sota 

 syrjintä 

 

vaivaishoito 

 KÄ   köyhäinhoito 

 

valtiolliset järjestelmät 

KÄ   poliittiset     

      järjestelmät 

 

vaivaistalot 
 Kunnalliskodeista v:een 

1922 käytetty nimitys 

LT vanhustenhuoltolaitokset 

RT kunnalliskodit 

 

vajat 
LT suojat 

 talousrakennukset 

RT varastotilat 

 

vakava musiikki 

 KÄ   taidemusiikki 

 

vakavaraisuus 
RT rikkaus 

 varallisuus 

 

vakoilijat 
 

vakoilu 
RT maanpetos 

salakuuntelu 

 tiedustelu 

 

vakuutus 
ST palovakuutus 

 sairausvakuutus 

RT eläkkeet 

 

vakuutustarkastajat 

 

vakuutusyhdistykset 

 

vakuutusyhtiöt 

 

valaat 

 

valaisimet 

LT sisustus 

RT lamput 

 lyhdyt 

 tulenteko 

 valot 

 

valaistus 
ST katuvalaistus 

 sisävalaistus 

 

valajat 

 

Valamon luostari : Heinävesi 

 KT   Uusi Valamo 

LT luostarit 

RT Valamon luostari : Valamo 

 

Valamon luostari : Valamo 

 KT   Vanha Valamo 

LT luostarit 

RT Valamon luostari : 

       Heinävesi 

 

valat 
 Valojen nimiä voi käyttää 

asiasanoina, esim. 

sotilasvala, virkavala 

ST sotilasvala 

 uskollisuudenvala 

 

valehtelu 

RT huijaus 

 rehellisyys 

 vilppi 

 

valimot 
 KT   metallivalimot 

RT konepajat 

 

valimotekniikka 
RT valu 

 

valinta 

 

valintakokeet 

 KÄ   pääsykokeet 

 

valintamyymälät 
 KT   itsepalveluliikkeet 

       marketit 

LT myymälät 

 

valiokunnat 
RT toimikunnat 

 

valitukset 

 

valjaat 

 

valkaisu 

RT värjäys 

 

valkokaartit 
 KT   valkoiset : 

kansalaissota 

RT kansalaissota 

 punakaartit 

 

vallankumoukset 
 Indeksoi vallankumoukset 

käyttämällä asiasanana 

vallankumouksen nimeä, 

esim. lokakuun 

vallankumous, ja/tai 

yhdistämällä, esim. 

vallankumoukset : Kuuba : 

1959 

ST lokakuun vallankumous 

 maaliskuun vallankumous 

 Ranskan suuri vallankumous 

RT kapinaliikkeet 

 vallankumousliikkeet 

 

vallankumousliikkeet 
LT poliittiset liikkeet 

RT kapinaliikkeet 

 vallankumoukset 

 

vallankäyttö 
RT johtaminen 

 

valmennus 

RT    harjoittelu 

 

valmentajat 

 

valmisruokateollisuus 
 KT   einesteollisuus 

 

valmistajat 

 

valmistava koulu 
LT  koulu 

RT kansakoulu 

 

valmistelu 

 

valmistus 
ST kotivalmistus 

 

valo 

RT pimeys 

 

valokuvaajat 
LT kuvataiteilijat 

 taiteilijat 

ST lehtikuvaajat 

 

valokuvaamot 

 KÄ   valokuvausliikkeet 



 

valokuvat 
ST ilmakuvat 

 lehtikuvat 

 luokkakuvat 

RT muotokuvat 

 vedostus 

 

valokuvataide 

LT kuvataide 

RT valokuvaus 

 

valokuvaus 
ST henkilövalokuvaus 

 trikkikuvaus 

värivalokuvaus 

RT kuvankäsittely 

 retusointi 

 valokuvataide 

 

valokuvauslaboratoriot 
 KT   pimiöt 

LT laboratoriot 

 

valokuvausliikkeet 
 KT   valokuvaamot 

LT  myymälät  

 yritykset 

 

valokuvausvälineet 

ST salamavalolaitteet 

 suurennuskojeet 

RT kamerat 

 

valosuunnittelu 
RT näyttämötekniikka 

 teatteritekniikka 

 

valot 
RT valaisimet 

 

valssit 
LT tanssimusiikki 

 tanssit 

ST häävalssit 

 

valtakuntien liput 

 KÄ   kansallisliput 

 

valtameret 

 KÄ   meret 

 

valtameriliikenne 

 KÄ   meriliikenne 

 

valtaus 
RT miehitys 

 sotatoimet 

 

valtion eläkkeet 

LT eläkkeet 

 

valtion maat 

 KÄ   valtionmaat 

 

valtion rajat 

 KÄ   rajat 

 

valtion virkamiehet 

 KÄ   virkamiehet 

 

valtionarkistot 

LT arkistot 

 

valtionmaat 
 KT   valtion maat 

RT kruununmaat 

 maanomistus 

 yhteismaa 

 

valtionmetsät 

LT metsät 

RT yhteismetsät 

 

valtioneuvokset 
LT arvonimet 

 

valtionhallinto 
 

valtiopäivämiehet 

 Käytetään vain 

historiallisessa yhteydessä, 

muissa tapauksissa käytä 

kansanedustajat 

RT kansanedustajat 

 

valtiorikokset 

LT rikokset 

 

valtuuskunnat 
 KT   delegaatiot 

 

valu 

RT valimotekniikka 

 

Valumallimestarit 

 

valurit 

LT ammatit 

 

valutuotteet 

 

valuutta 
RT raha 

 

valuuttakurssit 
 KT   vaihtokurssit 

RT rahanarvo 

 

valvonta 

ST elintarvikevalvonta 

 ilmavalvonta 

 

valvontajärjestelmät 

 

valvontalaitteet 

RT varoituslaitteet 

 

vammaisuus 
 KT   invaliditeetti 

ST sokeus 

 

vammat 
ST haavat 

liikuntavammat 

paleltumat 

 palovammat 

 rasitusvammat 

 

vandalismi 

 KÄ   ilkivalta 

 

vaneri 

 

vaneripuu 
LT puutavara 

 

vaneriteollisuus 

 

vanginvartijat 

 

vangit 
ST poliittiset vangit 

 sotavangit 

 

vangitseminen 
RT pidättäminen 

 vankeus 

 

vanha tanssimusiikki 

 KÄ   tanssimusiikki 

 

Vanha Valamo 

 KÄ   Valamon luostari : 

Valamo 

 

vanhainkodit 
LT vanhustenhuoltolaitokset 

RT kunnalliskodit 

 

vanhalestadiolaisuus 

 KÄ   lestadiolaisuus 

 

vanhauskoiset 
 KT   raskolnikot 

RT ortodoksisuus 

 

vanhemmat 
LT omaiset 

 perheenjäsenet 



 sukulaiset 

ST isät 

 sijaisvanhemmat 

 äidit 

RT yksinhuoltajat 

 

vanhempi-lapsisuhde 
 KT   lapsi-vanhempisuhde 

RT perhe-elämä 

 

vanheneminen 

RT elämänkaari 

 

vanhoillislestadiolaisuus 

 KÄ   lestadiolaisuus 

 

vanhukset 
RT eläkeläiset 

 pitkäikäisyys 

 

vanhurskauttaminen 

RT pelastus 

 

vanhusten huolto 

 KÄ   vanhustenhuolto 

 

vanhustenhuolto 
 KT   vanhusten huolto 

LT sosiaalihuolto 

RT vanhustyö 

 

vanhustenhuoltolaitokset 
ST kunnalliskodit 

 vaivaistalot 

 

vanhustyö 
RT vanhustenhuolto 

 

vankeinhoito 

LT oikeushallinto 

 

vankeus 
 KT   vapausrangaistukset 

LT rangaistukset 

RT ehdonalainen vapaus 

vangitseminen 

 

vankilapapit 

LT papit 

 

vankilat 

 

vankileirit 
RT sotavangit 

 

vanuttaminen 

 KÄ   vanutus 

 

vanutus 
 KT   vanuttaminen 

LT käsityöt 

 

vapaa kansansivistystyö 

 KÄ   vapaa sivistystyö 

 

vapaa sivistystyö 
 KT   kansansivistystyö 

       kansanvalistus 

       sivistystyö 

       vapaa kansansivistystyö 

RT kansalaisopistot 

 kansankorkeakoulut 

 kansanopistot 

 opintokerhot 

 työväenopistot 

 vapaaopistot 

 

vapaa-ajan asunnot 

 KÄ   loma-asunnot 

 

vapaa-aika 
LT aika 

RT ajankäyttö 

 loma 

 työaika 

RT ajanviete 

 harrastukset 

 

vapaa-aikatilat 
LT tilat 

 

vapaa-ajantoiminnat 
ST harrastukset 

 huvit 

RT lomailu 

 matkailu 

 virkistystoiminta 

 

vapaaehtoinen maanpuolustustyö 

 KÄ   maanpuolustustyö 

 

vapaaehtoiset 

 

vapaaehtoiset palokunnat 

 KÄ   palokunnat 

 

vapaaherrat 

LT aateli 

 

vapaakappaleet 

 

vapaakirkot 

ST adventismi 

 baptismi 

 metodismi 

 

vapaamuurarit 
LT järjestöt 

 

vapaaopistot 

LT oppilaitokset 

RT kansalaisopistot 

 työväenopistot 

 vapaa sivistystyö 

 

vapaapalokunnat 

 KÄ   palokunnat 

 

vapaus 

 

vapausrangaistukset 

 KÄ   vankeus 

 

vapaussota 

 KÄ   kansalaissota 

 

vapautuminen 

RT  vapautus 

 

vapautus 

RT  vapautuminen0 

 

vappu 
LT  vuotuisjuhlat 

 

varainhankinta 

 

varallisuuden kartuttajat 

LT haltijat 

 yliluonnolliset olennot 

ST para 

RT onni 

 

varallisuus 
LT talous 

RT köyhyys 

 omaisuus 

omistus 

 rikkaus 

 vakavaraisuus 

 varakkuus 

 vähävaraisuus 

 

varaosat 

LT  osat 

 

vararikko 

 KÄ   konkurssi 

 

varastointi 
RT jakelu 

 säilytys 

 

varastonhoitajat 

 

varastot 
ST kruununmakasiinit 

 pitäjänmakasiinit 

varmuusvarastot 

 viljavarastot 



 

varastotilat 
LT tilat 

RT kellarit 

 säilytystilat 

 ullakot 

 vajat 

 

variaatiot 

 KÄ   muunnelmat 

 

varis 

 

varkaat 
LT rikoksentekijät 

 

varkaus 
RT  myymälävarkaus 

 

varmuuslukot 

 KÄ   lukot 

 

varmuusvarastot 
LT varastot 

RT elintarvikehuolto 

 taloudellinen maanpuolustus 

 

varoitukset 
RT hälytykset 

 

varoituslaitteet 

RT suojalaitteet 

 valvontalaitteet 

 

varoitustarinat 
LT uskomustarinat 

 

varpukasvit 

 KÄ   varvut 

 

varsat 
LT hevonen 

 

vartijat 

 

varuskunnat 
RT kasarmit 

 sotilasalueet 

 varuskunta-alueet 

 

varuskunta-alueet 
LT sotilasalueet 

RT kasarmit 

 varuskunnat 

 

varusmiehet 
LT sotilashenkilöstö 

 

varustamot 
LT yritykset 

RT laivanvarustus 

 

varustautuminen 
 KT   aseistautuminen 

       sotilaallinen 

varustautuminen 

 

varusteet 
RT laitteet 

 tarvikkeet 

 välineet 

 

varusteluteollisuus 

 KÄ   sotateollisuus 

 

varvut 
 KT   varpukasvit 

 

vasemmistoliikkeet 
LT poliittiset liikkeet 

ST kommunismi 

 sosialismi 

 vasemmistopuolueet 

 

vasemmistopuolueet 
 KT   työväenpuolueet 

ST kommunistiset puolueet 

 sosiaalidemokraattiset  

     puolueet 

 sosialistiset 

RT vasemmistoliikkeet 

 

vasenkätisyys 
 

vasikat 
LT lehmät 

 nautakarja 

 

vaskipuhaltimet 
LT puhallinsoittimet 

ST kornetti 

 

vastaanotto 
 KT   reseptio 

RT lukijat 

 kuuntelutottumukset 

 musiikkimaku 

 tulkinta 

 yleisö 

 

vastarintaliikkeet 

LT poliittiset liikkeet 

RT kapinaliikkeet 

 maanalainen toiminta 

 partisaanit 

 vallankumousliikkeet 

 

vastasyntyneet 
KT  imeväisikäiset 

RT keskoset 

vauvat 

 

vastat 

 KT saunavastat 

       saunavihdat 

       vihdat 

RT saunominen 

 

vastustus 

 KT   protestointi 

  

vatsatanssi 

 KÄ   itämainen tanssi 

 

vatsataudit 

 KÄ   mahataudit 

 

vaudeville 

 

vaunut 
ST junanvaunut 

 

vauvanruoka 

 KÄ   lastenruoat 

 

vauvat 
 KT   imeväisikäiset 

LT lapset 

RT keskoset 

vastasyntyneet 

 

vedenhankinta 
LT vesihuolto 

 

vedenjakelu 
LT jakelu 

vesihuolto 

 

vedenkorkeus 

LT    vuorovesi 

 

vedenlaatu 

RT vesien saastuminen 

 

vedenneidot 

 KÄ   merenneidot 

 

vedenotto 
RT vesihuolto 

 

vedonlyönti 
RT uhkapelit 

 

vedostus 
RT valokuvat 

 

vegetarismi 

 KT   kasvissyönti 

RT kasvisruoat 

 ruokavaliot 



 

vehnä 

LT viljakasvit 

 

veisto 
 KT   puunveisto 

ST koristeveisto 

RT puutyöt 

 

veistokset 
LT kuvataide 

ST muotokuvat 

 patsaat 

 puuveistokset 

 reliefit 

 

veitsenteroittajat 

 

veitset 
ST puukot 

RT ruokailuvälineet 

 

veisuu 

 KÄ   virsilaulu 

 

vekselit 
LT velat 

 

velat 
RT luotot 

 takaus 

 vekselit 

 velkaantuminen 

 

veljessota 

 KÄ   kansalaissota 

 

velkaantuminen 
RT velat 

 

wellerismit 
LT sananparret 

 sutkaukset 

 

vellikellot 

 

veneenrakennus 
RT laivanrakennus 

 veneveistämöt 

 

veneenrakentajat 

 

veneenveistäjät 

 

veneeriset taudit 

 KÄ   sukupuolitaudit 

 

veneet 

 KT    soutuveneet 

LT vesikulkuneuvot 

ST jollat 

kirkkoveneet 

 moottoriveneet 

 pelastusveneet 

 purjeveneet 

RT airot 

 

veneily 

 KT   vesiretkeily 

RT purjehdus 

 soutu 

 vesiliikenne 

 

venesatamat 
LT satamat 

 

veneveistämöt 
RT veneenrakennus 

 

Venäjä 

 Venäjä v. 1917-1991 ks. 

Neuvostoliitto 

ST Karjalan tasavalta 

 

Venäjän-Japanin sota 

LT sodat 

 

venäjän kieli 
LT slaavilaiset kielet 

 

venäjänsuomalaiset 
RT inkeriläiset 

 

Venäjän vallan aika 

 KÄ   autonomian aika 

 

venäläiset 

 

venäläistämispolitiikka 
RT kansallisuuskysymykset 

 sortovuodet 

 

verannat 

 KÄ   kuistit 

 

verenseisauttajat 
LT parantajat 

 

verenvuoto 

RT haavat 

 

verhoilijat 

 

verhoilu 

 

verhot 
LT sisustustekstiilit 

 

veri 
 

verikosto 
RT konfliktit 

 

verkkokalastus 
 KT   ajoverkkokalastus 

LT kalastus 

RT kalaverkot 

 

verolautakunnat 

 

veronkanto 
RT verotus 

 

veroparselit 
ST verovilja 

 

verot 

 KÄ   verotus 

 

verotus 
 Kaikkia verojen nimiä voi 

käyttää asiasanoina. Lisäksi 

voi indeksoida esim. energia 

: verotus 

 KT   verot 

ST kirkollisvero 

 kunnallisvero 

 liikevaihtovero 

 maatalousverotus 

 tullit 

 tulovero 

RT veronkanto 

 

verovilja 
 KT   kruununvilja 

LT veroparselit 

 

verovähennykset 

 

versiot 

 KÄ   sovitukset 

 

verstaat 

 KÄ   konepajat 

 tai   työpajat 

 

vertaukset 
LT sananparret 

 

vertauskuvat 

 KÄ   symbolit 

 

vesakot 
 

vesi 
LT juomat 

ST juomavesi 

 jätevesi 

 lähdevesi 

 talousvesi 



 

vesialueet 

LT alueet 

ST merialueet 

 

vesien saastuminen 

LT saastuminen 

RT vedenlaatu 

 

vesihoito 

 KÄ   kylpyhoito 

 

vesihuolto 
LT kunnallistekniikka 

ST vedenhankinta 

 vedenjakelu 

RT jätevesi 

 vedenotto 

 

vesijohdot 
RT viemärit 

 

vesijohtoverkot 

RT viemäriverkot 

 

vesijohtovesi 

 KÄ   talousvesi 

 

vesikko 

 

vesikuljetus 
 KT   vesitiekuljetus 

LT kuljetus 

ST merikuljetus 

 uitto 

RT vesiliikenne 

 

vesikulkuneuvot 
 KT   alukset 

LT kulkuneuvot 

ST laivat 

 lautat 

 proomut 

 ruuhet 

 sukellusveneet 

 veneet 

 

vesilaitokset 

 

vesilentokoneet 

 KT vesitasot 

LT lentokoneet 

 

vesiliikenne 
LT  liikenne 

ST laivaliikenne 

 merenkulku 

 meriliikenne 

 rannikkoliikenne 

 saaristoliikenne 

 sisävesiliikenne 

RT haaksirikot 

 lossit 

 purjehdus 

 satamat 

 veneily 

 vesikuljetus 

 

vesilinnut 

RT linnut 

 

vesimittarit : mittauslaitteet 

LT  mittauslaitteet 

 

vesimyllyt 
RT myllyt 

 

vesioikeus 

 

vesiputoukset 

LT vesistöt 

RT kosket 

 

vesirakennus 
LT rakentaminen 

ST maatalouden vesirakennus 

RT kanavat 

padot 

patoaltaat 

satamat 

 

vesireitit 

 KÄ   vesiväylät 

 

vesiretkeily 

 KÄ   veneily 

 

vesistöjen säännöstely 
LT vesistöjärjestelyt 

RT patoaltaat 

 

vesistöjärjestelyt 
ST vesistöjen säännöstely 

RT järvenlasku 

 

vesistöt 
ST joet 

ST    järvet 

 kosket 

 lammet 

 lähteet 

 meret 

 purot 

 tekoaltaat 

 vesiputoukset 

RT kalavedet 

 pinnanmuodot 

 virtavedet 

 

vesitasot 

 KÄ vesilentokoneet 

 

vesitiekuljetus 

 KÄ   vesikuljetus 

 

vesitiet 

 KÄ   vesiväylät 

 

vesivahingot 
LT  vahingot 

 

vesivarat 

 

vesivoima 
 KT   koskivoima 

LT energia 

 sähköenergia 

 

vesivoimalat 
LT voimalat 

 

vesivärimaalaus 

 KÄ   akvarellimaalaus 

 

vesiväylät 
 KT   laivaväylät 

      vesireitit 

      vesitiet 

ST meriväylät 

 sisävesiväylät 

 

vesperit 
LT kirkkomusiikki 

 

veteraanit 

 KÄ   sotaveteraanit 

 

veteraaniurheilu 

LT urheilu 

 

vetoeläimet 
 KT   vetojuhdat 

LT eläimet 

RT kotieläimet 

 

vetojuhdat 

 KÄ   vetoeläimet 

 

veturinkuljettajat 
LT kuljettajat 

 

veturit 
LT rautatiekalusto 

ST museoveturit 

RT junat 

 

Viaporin kapina 

LT kapinaliikkeet 

 

viat 



RT häiriöt 

 

videokuvaus 

RT elokuvaus 

 

viemärit 

RT vesijohdot 

 

viemäriverkot 

RT vesijohtoverkot 

 viemäröinti 

 

viemäröinti 

LT kunnallistekniikka 

RT viemäriverkot 

 

Vienanmeri 

 

vienti 
LT ulkomaankauppa 

RT tuonti 

 vientirajoitukset 

 

vientirajoitukset 
RT kaupan esteet 

 

vieraat kielet 

 KÄ   kielet 

 

vierailut 
RT kyläily 

 

vierastyövoima 

 KÄ   siirtolaisuus 

 

viestijoukot 
LT aselajit 

 

viestintä 

 KT   kommunikaatio 

ST joukkoviestintä 

 puhe 

RT tiedonkulku 

 tiedonvälitys 

 tiedotus 

 vuorovaikutus 

 

Vietnamin sota 

LT  sodat 

 

vigiliat 
LT kirkkomusiikki 

 

vihannekset 
 Kaikkia vihannesten nimiä 

voi käyttää asiasanoina. Ks. 

YSA:n kasviluettelot 

 KT   kasvikset 

ST herne 

 juurekset 

 kaalit 

 kurkku : vihannekset 

 kurpitsa 

 maustekasvit 

 pavut 

 sipuli 

 tomaatti 

 

vihannesviljely 
LT kasvinviljely 

 puutarhaviljely 

 

vihdat 

KÄ vastat 

 

viheltäminen 

 

viherkasvit 

 KÄ   ruukkukasvit 

 

viherrakentaminen 
LT rakentaminen 

 

vihersisustus 

LT sisustus 

RT huonekasvit 

 ruukkukasvit 

 

vihkiminen 

 

viihdekirjallisuus 
 KT   populaarikirjallisuus 

LT kaunokirjallisuus 

 

viihdemusiikki 
LT populaarimusiikki 

ST iskelmät 

 tanssimusiikki 

 maailmanmusiikki 

RT haitarijazz 

 

viihdeorkesterit 
LT orkesterit 

RT tanssiorkesterit 

 

viihdetaiteilijat 
 KT   artistit 

       estraditaiteilijat 

LT taiteilijat 

RT esittäjät 

 laulajat 

 

viihtyvyys 

 

viikingit 

 

viikinkiaika 

 

viikonpäivät 

 Viikonpäivien nimiä voi 

käyttää asiasanoina. 

 

viinanpoltto 
 KT   kotipoltto 

RT pontikka 

 

viinat 
LT alkoholijuomat 

ST pontikka 

 votka 

 

viini 

 KÄ   viinit 

 

viinilasit 
LT astiat 

 

viinit 
 KT   viini 

LT alkoholijuomat 

ST kotiviini 

 omenaviini 

 

viirit 
LT heraldiikka 

ST tuuliviirit 

RT liput 

 tunnukset 

 

viisikielinen kantele 
LT kantele 

 

vilja 
LT maataloustuotteet 

 

viljakasvit 

Sanasto sisältää yleisimpien 

viljakasvien nimiä; myös 

kaikkia muita voi käyttää 

asiasanoina 

ST hirssi 

 kaura 

 maissi 

 ohra 

riisi 

 ruis 

 tattari 

 vehnä 

 

viljankorjuu 
LT sadonkorjuu 

RT puinti 

 

viljanviljely 
LT kasvinviljely 

 

viljavarastot 
LT varastot 

RT kruununmakasiinit 



 pitäjänmakasiinit 

 

viljelijät 

 KÄ   maanviljelijät 

 

viljely 
RT kalanviljely 

 kasvinviljely 

 maanviljely 

 metsänviljely 

 palstaviljely 

 puutarhaviljely 

 sopimusviljely 

 

viljelykasvit 
 KT   kulttuurikasvit 

LT kasvit 

ST peltokasvit 

 puutarhakasvit 

RT hyötykasvit 

 

viljelymaa 

 KÄ   maatalousmaa 

 

viljelypäälliköt 

 

villa 
LT kotieläintuotteet 

 tekstiilit 

 tekstiilityöt 

RT hamppu 

huopa 

kehruu 

neulonta 

pellava 

 

villateollisuus 
LT tekstiiliteollisuus 

 

villisika 

 

vilpillinen kilpailu 
LT  kilpailu 

 

vilpolat 

 KÄ   kuistit 

 

vilppi 
RT huijaus 

 petos 

 rehellisyys 

 valehtelu 

 

vinttikaivot 

LT    kaivot 

 

vinttikoirat 
LT koira 

 

viranhaltijat 

 Tarkoittaa kuntien 

virkasuhteista henkilöstöä 

 KT   kunnan virkamiehet 

RT virkamiehet 

 

viranomaiset 

ST hallintoviranomaiset 

tulliviranomaiset 

 

virantäyttö 

 KÄ   virkanimitykset 

 

virastot 

 

virastotalot 

LT hallintorakennukset 

 

virheet 

 

viritys 

RT soittaminen 

 

viritysjärjestelmät 

 

virka-aika 

 KÄ   työaika 

 

virka-asut 

 KÄ   virkapuvut 

 

virkamiehet 
 Tarkoittaa valtion 

virkasuhteista henkilöstöä 

 KT   valtion virkamiehet 

LT ammatit 

ST kruunarit 

RT viranhaltijat 

 

virkanimitykset 
 KT   virantäyttö 

 

virkapuvut 
 KT   virka-asut 

LT vaatteet 

RT sotilaspuvut 

 työvaatteet 

 univormut 

 

virkatalot 

 KT puustellit 

LT luontoisedut 

ST pappilat 

 sotilasvirkatalot 

 

virkistysalueet 
ST liikunta-alueet 

 retkeilyalueet 

 ulkoilualueet 

 

virkistyskalastus 

LT kalastus 

RT urheilukalastus 

 

virkistystoiminta 
RT vapaa-ajantoiminnat 

 

virkkaus 
LT käsityöt 

 

virolaiset 
 KT   eestiläiset 

 

Viron vapaussota 

 Virossa v. 1918-1920 käyty 

sota venäläisiä, 

kommunisteja ja saksalaisia 

vastaan 

LT sodat 

 

virpominen 
LT kalendaariperinne 

RT pääsiäinen  

 

virret 
LT hengellinen musiikki 

 kirkkomusiikki 

RT hengelliset laulut 

 koraalit 

 

virsikantele 
LT jousisoittimet 

 

virsikirjat 

ST koraalivirsikirjat 

 

virsilaulu 
 KT   veisuu 

 

virtavedet 

ST joet 

 kosket 

 purot 

RT vesistöt 

virtsa 

 

virtsa- ja sukupuolielimet 

LT ruumiinosat 

sisäelimet 

ST sukupuolielimet 

 

virtsa- ja sukupuolielinten 

taudit 

LT taudit 

ST eturauhastulehdus 

 virtsateiden taudit 

 

virtsateiden taudit 

LT virtsa- ja sukupuolielinten 

taudit 

 



virvoitusjuomat 

LT juomat 

 

virvoitusjuomateollisuus 
LT juomateollisuus 

 

vitsit 
LT kansankertomukset 

 kertomusperinne 

RT humoreskit 

huumori 

 kaskut 

 pilailu 

 

viulistit 
LT muusikot 

 

viulu 
LT jousisoittimet 

 

vodka 

 KÄ   votka 

 

vogulin kieli 

 KÄ   mansin kieli 

 

voi 
LT eläinrasvat 

 maitotuotteet 

 

voikukat 
LT sikurikasvit 

 

voileivät 
LT ruoat 

 

voima 

 

voimailu 
ST painonnosto 

 

voimakoneet 
RT moottorit 

 turbiinit 

 

voimalaitokset 

 KÄ   voimalat 

 

voimalat 
 KT   sähkövoimalat 

       voimalaitokset 

ST vesivoimalat 

 

voimajohdot 

 KT siirtojohdot 

       voimansiirtojohdot 

LT sähköjohdot 

 

voimansiirtojohdot 

 KÄ voimajohdot 

 

voimistelijat 

 

voimistelu 
 KT   taitovoimistelu 

ST naisvoimistelu 

 telinevoimistelu 

RT akrobatia 

 

voimistelumusiikki 
LT musiikki 

 

voimistelusalit 
LT liikuntatilat 

RT urheiluhallit 

 

voiteet 

RT kosmeettiset tuotteet 

rasvat 

 

voitelu 

 

voiteluaineet 
 KT   voitelurasvat 

       voiteluöljyt 

 

voitelurasvat 

 KÄ   voitelu 

 

voiteluöljyt 

 KÄ   voitelu 

 

voitot 
 KT   liikevoitto 

ST    myyntivoitot 

RT kannattavuus 

Tappiot 

 

votjakin kieli 

 KÄ   udmurtin kieli 

 

votjakit 

 KÄ   udmurtit 

 

votka 
 KT   vodka 

LT alkoholijuomat 

 viinat 

 

vulkaaninen toiminta 
ST laava 

 

vuodenajat 
ST kesä 

 kevät 

 syksy 

 talvi 

 

vuodentulo 

 KÄ   sato 

 

vuodenvaihde 
LT ajanlasku 

 vuotuisjuhlat 

RT loppiainen 

työvuosi 

uusivuosi 

 

vuodevaatteet 
LT kodintekstiilit 

 tekstiilit 

RT liinavaatteet 

 patjat 

 raanut 

 ryijyt  

 vällyt 

 

vuohenhoito 

LT kotieläinhoito 

 

vuohenmaito 
LT kotieläintuotteet 

 maito 

 

vuohi 
LT kotieläimet 

 

vuohitalous 
LT kotieläintalous 

 

vuokraamot 
LT yritykset 

ST autovuokraamot 

 

vuokra-asunnot 
LT asunnot 

RT vuokrahuoneistot 

 

vuokrahuoneistot 
RT vuokra-asunnot 

 

vuokralaiset 
 KT   alivuokralaiset 

 

vuokrasopimukset 
RT huoneenvuokra 

 maanvuokra 

 

vuokrat 
LT maksut 

ST huoneenvuokra 

 maanvuokra 

 

vuokraus 
ST maanvuokraus 

RT huoneenvuokra 

 maanvuokra 

 

vuolukivi 

 



vuoraus 

 

vuoret 
LT pinnanmuodot 

 

vuorineuvokset 
LT arvonimet 

 

vuorokaudenajat 
ST aamu 

 ilta 

 yö 

 

vuorotyö 
LT työ 

 työaika 

 

vuorovaikutus 
 KT   interaktio 

ST kielellinen vuorovaikutus 

uskontojen vuorovaikutus 

RT kontaktit 

 kulttuurikosketukset 

 kyläily 

 ryhmien väliset suhteet 

 viestintä 

 

vuorovesi 

ST vedenkorkeus 

 

vuoroviljely 
 

vuosiloma 
 KT   kesäloma 

       talviloma 

LT loma 

RT lomaraha 

 

vuotuisjuhlat 
 Kaikkia vuotuisjuhlien nimiä 

voi käyttää asiasanoina 

 KT   kalendaariset juhlat 

       kirkolliset vuotuisjuhlat 

LT juhlat 

 kalendaariperinne 

ST adventti 

helatorstai 

helkajuhla 

 helluntai 

 itsenäisyyspäivät 

 joulu 

 juhannus 

 karkauspäivä 

 karnevaalit 

 kekri 

 laskiainen 

 loppiainen 

 Lucian päivä 

mikkelinpäivä 

 praasniekat 

 pyhäinpäivä 

 pääsiäinen 

 svenska dagen 

 unikeonpäivä 

 uusivuosi 

 vappu 

 vuodenvaihde 

 äitienpäivä 

RT juhlapäivät 

 kirkkovuosi 

 kirkolliset juhlat 

 paastonaika 

 

vyöt 
LT asusteet 

 

väenotto 

 KÄ   sotaväenotto 

 

väestö 
 KT   asukasluku 

       väkiluku 

ST maaseutuväestö 

RT asutus 

 pakolaiset 

 väestönmuutokset 

 

väestökirjat 
 KT   henkikirjat 

       kotipaikkarekisteri 

       siviilirekisteri 

       väestörekisteri 

LT asiakirjat 

 

väestönmuutokset 
ST siirtolaisuus 

RT muuttoliike 

 väestö 

 

väestönsiirrot 
 KT   pakkosiirrot 

RT evakuointi 

 siirtolaiset 

 

väestönsuojat 
 KT   pommisuojat 

       säteilysuojat 

LT suojat 

 

väestönsuojelu 
RT evakuointi 

 maanpuolustus 

 

väestörakenne 

RT väestönmuutokset 

 

vähittäiskauppa 
LT kauppa 

RT tukkukauppa 

 

vähittäiskauppiaat 
LT kauppiaat 

 

vähävaraisuus 
RT huono-osaisuus 

 köyhyys 

 varallisuus 

 

väki 
RT magia 

 

väkijuomat 

 KÄ   alkoholijuomat 

 

väkilannoitteet 
LT lannoitteet 

 

väkisinmakaaminen 

 KÄ   raiskaus 

 

väkiluku 

 KÄ   väestö 

 

väkivaltarikokset 
LT rikokset 

RT henkirikokset 

 

välineet 
RT laitteet 

 tarvikkeet 

 varusteet 

 

välirauha 
RT jatkosota 

 Lapin sota 

 Moskovan rauha 

 talvisota 

 

välitunnit 

 

välitys 

ST kiinteistönvälitys 

 

vällyt 

LT käsityöt 

tekstiilit 

 vuodevaatteet 

 

välskärit 
RT lääkärit 

 

väriaineet 
 KT   atsovärit 

 

väriainekasvit 
 KT   värikasvit 

LT kasvit 

RT kasvivärjäys 

 

väriaineteollisuus 



LT kemianteollisuus 

 

värifilmit 
LT filmit 

 

värikasvit 

 KÄ   väriainekasvit 

 

väripainatus 
LT painomenetelmät 

 

värit 

 Värien nimiä voi käyttää 

asiasanoina 

ST elintarvikevärit 

 painovärit 

 tunnusvärit 

RT symbolit 

 

värivalokuvaus 
LT valokuvaus 

 

värjäys 
LT tekstiilityöt 

ST kasvivärjäys 

 marmorointi 

RT kankaanpainanta 

valkaisu 

 

värssyt 

RT runot 

 toivotukset 

 

värttinät 

 

värväys 

 

väärennökset 

 

väärentäjät 

LT rikoksentekijät 

 

Waldorf-koulut 

 KÄ Steiner-koulut 

 

yhdistykset 

 KÄ   järjestöt 

 

yhdistystoiminta 

 KÄ   järjestötoiminta 

 

yhdyskunnat 
RT yhteisöt 

ST teollisuusyhdyskunnat 

 

yhdyskuntatekniikka 

 KÄ   kunnallistekniikka 

 

Yhdysvallat 

 KT   Amerikan yhdysvallat 

       USA 

 

yhteisalueet 
RT yhteismaa 

 yhteismetsä 

 yhteisomistus 

 

yhteiskoulut 
LT koulut 

RT lyseot 

 oppikoulu 

 

yhteiskunnalliset ongelmat 

 KÄ   sosiaaliset ongelmat 

 

yhteiskunnalliset ristiriidat 

 KÄ   sosiaaliset ristiriidat 

 

yhteiskunnalliset vaikuttajat 
RT poliitikot 

 

yhteiskunta 

 

yhteiskuntakritiikki 
RT arvostelu 

 

yhteiskuntaluokat 
 KT   luokkarakenne 

       luokkayhteiskunta 

LT sosiaalinen kerrostuneisuus 

ST porvaristo 

 talonpojat 

 tehdastyöläiset 

 tilaton väestö 

 työväenluokka 

 työväestö 

 yläluokka 

RT eriarvoisuus 

 sosiaalinen kerrostuneisuus 

 

yhteislaulu 
RT laulaminen 

 

yhteismaa 
RT maanomistus 

 kruununmaat 

 valtionmaat 

 yhteisalueet 

 yhteisomistus 

 

yhteismetsät 

RT maanomistus 

 metsänomistus 

 metsät 

valtionmetsät 

yhteisalueet 

yhteisomistus 

 

yhteisomistus 
LT omistus 

 taloudellinen yhteistoiminta 

RT yhteisalueet 

 yhteismaa 

 yhteismetsät 

 

yhteistilat 

LT tilat 

 

yhteistoiminta 
 Termiä käytetään vain 

työpaikka-, virasto- ja 

yritysdemokratian 

yhteydessä; muulloin käytä 

termiä yhteistyö 

RT henkilöstöhallinto 

 

yhteistyö 
LT työ 

 

Yhteisvastuu-keräys 

 

yhteisöasuminen 
LT asuminen 

RT kommuunit 

 yhteisöt 

 

yhteisöllisyys 
 

yhteisöt 
 KT   sosiaaliset yhteisöt 

ST julkisyhteisöt 

 kouluyhteisö 

 luokkayhteisö 

paikallisyhteisöt 

RT ilmapiiri 

 järjestöt 

 sosiaalinen kontrolli 

 vuorovaikutus 

 yhteisöasuminen 

 yhdyskunnat 

 

yhteydet 

 KÄ   kontaktit 

 

yhtiöt 
ST henkilöyhtiöt 

 osakeyhtiöt 

RT yritykset 

 

yhtyeet 
 KT   bändit 

ST duot 

 kvartetit 

 kvintetit 

lauluyhtyeet 

notetit 

sekstetit 

septetit 

triot 

RT orkesterit 



 

yhtymät 
LT yritykset 

RT kartellit 

 

yksineläjät 
RT naimattomuus 

 

yksinhuoltajat 
RT aviottomat äidit 

 vanhemmat 

 

yksinlaulut 

 Eurooppalaiseen 

taidemusiikkiperinteeseen 

kuuluva säestyksellinen 

soololaulu sävellystyyppinä 

LT laulut 

 

yksityinen avustustoiminta 

 KÄ   avustustoiminta 

 tai   hyväntekeväisyys 

 

yksityisautoilu 

 KÄ   autoilu 

 

yksityiskirjastot 
LT kirjastot 

 

yksityisliikenne 
LT liikenne 

 

yksityissairaalat 

LT sairaalat 

 

yleinen asevelvollisuus 

 KÄ   asevelvollisuus 

 

yleinen järjestys 

RT järjestyshäiriöt 

 järjestyssäännöt 

 poliisi 

 

yleislakot 

 KÄ   lakot 

 

yleisradiotoiminta 

RT    radio 

 televisio 

 

yleisurheilijat 

LT urheilijat 

 

yleisurheilu 

LT urheilu 

ST heittolajit 

 hyppylajit 

 juoksulajit 

 

yleisö 

 KT   katsojat 

       kuulijat 

RT kuuntelutottumukset 

 lukijat 

 tulkinta 

 vastaanotto 

 

yleisönosastot 

 

yleisötilaisuudet 

RT esitykset 

 konsertit 

 tapahtumat 

 

ylellisyys 

 KÄ   rikkaus 

 

ylellisyystavarat 
LT tavarat 

 

ylennykset 

RT ammattiasema 

 

yliluonnolliset ilmiöt 

 KÄ   paranormaalit ilmiöt 

 

yliluonnolliset olennot 
 KT   henkiolennot 

LT kansanusko 

ST demonit 

 enkelit 

 haltijat 

 hirviöt 

 ihmissudet 

 jättiläiset 

 kummitukset 

 maahiset 

 merenneidot 

 paholaiset 

 painajainen 

 para 

 peikot 

 poltergeist 

 tontut 

 varallisuuden kartuttajat 

RT fiktit 

taruolennot 

 

ylioikeudet 

 KÄ hovioikeudet 

 

yliopisto-opiskelu 

 KÄ   korkeakouluopiskelu 

 

yliopistoalueet 
 KT   campukset 

       kampukset 

 

yliopistokirjastot 

 KT yliopistonkirjastot 

LT  kirjastot 

 

yliopistonkirjastot 

 KÄ yliopistokirjastot 

 

yliopisto-opetus 

 KÄ korkeakouluopetus 

 

yliopistot 
LT oppilaitokset 

ST tutkijakoulut 

 

ylioppilaat 
RT abiturientit 

 

ylioppilasjärjestöt 

 KÄ   opiskelijajärjestöt 

 

ylioppilaskunnat 

RT opiskelijajärjestöt 

 

ylioppilastutkinto 
LT tutkinnot 

 

ylityö 
LT työ 

 työaika 

 

yläluokan kulttuuri 
LT kulttuuri 

RT yhteiskuntaluokat 

 yläluokka 

 

yläluokka 
LT yhteiskuntaluokat 

RT eliitit 

 yläluokan kulttuuri 

 

ympäristöestetiikka 
 

ympäristöhygienia 
LT hygienia 

RT elintarvikevalvonta 

 

ympäristömyrkyt 
 KT   biosidit 

LT myrkyt 

RT kemikaalit 

 ympäristön saastuminen 

 

ympäristön saastuminen 
LT saastuminen 

RT ympäristömyrkyt 

ympäristöongelmat 

 

ympäristöongelmat 
RT ympäristön saastuminen 

 

ympäristösuunnitelmat 
LT suunnitelmat 



 

ympäristösuunnittelu 
RT miljöörakentaminen 

 

ympäristövaikutukset 
LT vaikutukset 

 

yrittäjyys 
RT yrittäjät 

 

yrittäjäjärjestöt 
LT järjestöt 

RT kaupan järjestöt 

 

yrittäjät 
ST apteekkarit 

 kauppiaat 

 liikemiehet 

 liikenaiset 

 liikennöitsijät 

 urakoitsijat 

RT yrittäjyys  

 yritystoiminta 

 

yritykset 
ST antiikkiliikkeet 

apteekit 

 huolintaliikkeet 

huoltamot  

julkiset yritykset 

kauppahuoneet 

kello- ja kultasepänliikkeet 

 keskusliikkeet 

 kirjakaupat 

 kuljetusliikkeet 

 lakiasiaintoimistot 

 lentoyhtiöt 

 majoitusliikkeet 

 matkailuyritykset 

 matkatoimistot 

 osto- ja myyntiliikkeet 

 osuusliikkeet 

 parturi-kampaamot 

 pienyritykset 

 rautakaupat 

 ravitsemisliikkeet 

 romuttamot 

 teollisuusyritykset 

 tukkuliikkeet 

 valokuvausliikkeet 

 varustamot 

 vuokraamot 

 yhtymät 

RT kartellit 

 liikelaitokset 

 yhtiöt 

 yritystoiminta 

 

yritysjohtajat 
LT johtajat 

RT tehtailijat 

 

yritystoiminta 
RT liiketoiminta 

 yrittäjät 

 yritykset 

 

yrtit 
 KT   yrttikasvit 

       yrttimausteet 

RT lääkekasvit 

 

yrttikasvit 

 KÄ   lääkekasvit 

 tai   yrtit 

 

yrttilääkintä 
LT parannustavat 

ST lääkekasvit 

RT lääkkeet 

 

yrttimausteet 

 KÄ   mausteet 

 tai   yrtit 

 

yskä 

 

ystävyys 
LT tunteet 

RT ihmissuhteet 

 sosiaaliset suhteet 

 

ystävyyskaupungit 
LT kaupungit 

 

ystävyysseurat 

LT järjestöt 

 

yö 
LT vuorokaudenajat 

 

yömajat 
LT majoitusliikkeet 

 

yöpuvut 

LT vaatteet 

 

yötyö 
LT työ 

 työaika 

 

äidinkielenopettajat 
LT opettajat 

 

äidinkieli 
LT oppiaineet 

ST ainekirjoitus 

RT kaksikielisyys 

 

äidit 

LT vanhemmat 

ST aviottomat äidit 

 

äitienpäivä 
LT vuotuisjuhlat 

 

äitiysavustukset 
 

äitiysneuvolat 

RT lastenneuvolat 

 

äkeet 
LT maanmuokkauskoneet 

 

äänenmuodostus 
RT laulaminen 

 puhetekniikka 

 

äänentallennus 

 KT äänittäminen 

 KT äänitys 

LT tallennus 

ST levytys 

RT äänitekniikka 

 

äänentallennuslaitteet 
ST nauhurit 

RT äänentoistolaitteet 

 

äänentoistolaitteet 
 KT   hifilaitteet 

       kuuntelulaitteet 

       stereolaitteet 

       stereot 

ST levysoittimet 

 nauhurit 

 vahvistimet 

RT äänentallennuslaitteet 

 

äänestäminen 
RT poliittinen käyttäytyminen 

 puolueiden kannatus 

 vaalit 

 

äänet 
ST luonnonäänet 

 

äänialat 
 KT   lauluäänet 

RT laulajat 

 

äänilevyt 

LT äänitteet 

 

äänilevyteollisuus 

 KÄ   ääniteteollisuus 

 

äänimaisema 
LT maisema 

 



äänimerkit 
RT hälytykset 

 

äänioikeus 
RT vaalit 

 

äänisuunnittelu 
RT näyttämötekniikka 

 teatteritekniikka 

 

äänitehosteet 

 

äänitekniikka 
 KT   audiotekniikka 

RT äänentallennus 

 

ääniteteollisuus 
 KT   äänilevyteollisuus 

RT musiikkiteollisuus 

 

äänitteet 

 KT äänitallenteet 

ST äänilevyt 

 

äänittäminen 

 KÄ äänentallennus 

 

äänitys 

 KÄ äänentallennus 

 

öljy 

 KT   maaöljy 

       raakaöljy 

 

öljylamput 
LT lamput 

 

öljylämmitys 

LT   lämmitysjärjestelmät 

 

öljymaalaus 
 KT   öljyvärimaalaus 

LT maalaustaide 

 

öljysora 

LT tienpäällysteet 

 

öljyteollisuus 

 KÄ   petrokemian  

      teollisuus 

 

öljytuotteet 

 

öljyvärimaalaus 

 KÄ   öljymaalaus 

 

 


