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PIRKKO NUOLIJÄRVI 
 
 
 
Hyvät kansanedustajat! 
 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen eli Kotuksen yhtenä tehtävänä on tutkia ja huoltaa 

viranomaiskieltä. Kotus kouluttaa, tekee yhteistyötä oikeusministeriön ja valtioneuvoston 

kanssa, palvelee kansalaisia ja viranomaisten edustajia myös virkakieltä koskevissa 

kysymyksissä ja on aktiivisesti ottanut kantaa virkakielen rooliin ja olemukseen 

yhteiskunnassa. 

 

Viranomaiskieli on aina keskusteluttanut kansalaisia, mutta viime aikoina keskustelu on 

laajentunut hyvin käytännölliseksi, koska kysymys on siitä, voiko kansalainen ymmärtää 

tekstejä tai virastojen nimiä sekä niiden tehtäviä ja tehtäväjakoa. Kotus on ottanut näihin 

asioihin kantaa voimakkaastikin, mutta yleensä olemme päässeet tekemään sen vasta, kun 

asioiden valmistelu on jo pitkällä, silloinkin usein omasta aloitteestamme. Kannanotoilla ei 

siten aina ole ollut merkitystä. 

 

Tehokkaan yhteiskunnallisen toiminnan kannalta valtion kannattaisi käyttää laitostaan 

enemmän. Tarvitaan siis enemmän valtion panostusta ja tietoisuutta, ja siksi olemme 

tekemässä tätä aloitetta, jonka Vesa Heikkinen esittelee. 



VESA HEIKKINEN 

 
Hyvät virkakielen ystävät! 

 

Esittelen lyhyesti aloitteemme. Alustukseni jälkeen Kotuksen Eivor Sommardahl ja 

Selkokeskuksen Hannu Virtanen jatkavat samasta teemasta täsmennyksin. 

 

* 

 

Aluksi vaatimuksemme ja tavoitteemme. 

 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus vaatii, että vuonna 2004 voimaan tulleen hallintolain 

kielipykälän periaatteet on vietävä käytäntöön. Tavoitteena on selkeä, asiallinen ja 

ymmärrettävä virkakieli. Jokaisen julkisessa hallinnossa toimivan tulee tuntea vastuunsa siitä. 

 

Hallitusohjelmaan on sisällytettävä virkakielen politiikkaohjelma, tai virkakieleen on muuten 

kiinnitettävä huomiota hallitusohjelmaa valmisteltaessa. Virkakielellä tarkoitamme tässä 

kaikkea viranomaistoiminnassa käytettävää kieltä, myös säädöskieltä. 

 

* 

 

Meillä on vaatimuksellemme myös perusteluja. 

 

Hyvä virkakieli on olennaista demokratian, kansalaisten yhdenvertaisuuden ja aktiivisen 

kansalaisuuden näkökulmasta. Hyvä virkakieli tuo hyvinvointia. 

 

Hyvästä virkakielestä koituu niin julkisen talouden säästöjä kuin parempia palveluja 

kansalaisille. Pahimmillaan epäselvä virkakieli on uhka kansalaisten oikeusturvalle. 

 

Pari esimerkkiä: 

 

1) Laki ei voi olla kaikille sama, jos sitä on mahdoton ymmärtää ilman jonkin erikoisalan 

koulutusta. 2) Kansalaisten saamista hallinnollisista päätöksistä pitäisi käydä selvästi ilmi 



päätöksen laatu (esim. epäävä vai myöntävä), perustelut (muutakin kuin lakipykäliä) sekä 

lisätietojen hankkimistapa ja valitusmahdollisuus. 3) Julkisten palvelujen nimien tulisi  

olla läpinäkyviä. Nimen perusteella ei ole selvää, millaisia palveluja tarjoavat esim. Destia, 

Itella, Acuta tai Fimea. 

 

Virkakieli on yksi yhteiskunnallisesti merkittävimmistä kielimuodoista tekstien määrienkin 

perusteella: 

- hallinnollisia päätöksiä tehdään vuosittain kymmeniä miljoonaa  

- julkisessa hallinnossa on käytössä ainakin 4 000 lomaketta (suomi.fi-portaalissa) 

- esim. Vantaan kaupunki käytti viime vuonna lähes 40 miljoonaa A4-arkkia paperia  

- päiväkodeissa työntekijällä voi mennä jopa päivä viikossa kirjoitustyöhön 

- tekstit viittaavat teksteihin ja synnyttävät uusia tekstejä: yhdessä opetusviraston 

esityslistassa oli yli kuusikymmentä viittausta toisiin, lähinnä hallinnonsisäisiin teksteihin; 

samanlaisia havaintoja on esimerkiksi päivähoitopäätöksistä ja laeista. 

 

* 

 

Seuraavan hallituskauden aikana on luotava sellaisia hyvää virkakieltä tukevia rakenteita, 

joista on hyötyä pitkälle tulevaisuuteen. Esittelen nyt jotakin ehdotuksia käytännön 

toimenpiteiksi. 

 

1. Luodaan sellaisia käytäntöjä, joilla virkakielen toimivuuden tarkastelusta tulee osa jokapäi-

väistä työtä. Hyvien käytäntöjen luomiseksi kartoitetaan virastojen tekstivirtaa ja tekstityötä. 

 

2. Virkahenkilöt tarvitsevat apua käytännön kielenhuollossa. Järjestetään sitä. 

 

Perustetaan virkakielen parantamisen tueksi verkosto, johon eri viranomaistahoilla on 

osallistumisvelvollisuus. Tuetaan myös pyrkimystä perustaa säädöskielen lautakunta. 

 

Järjestetään akuuttiin hätään riittävästi virkakielineuvontaa, jottei kirjoittajien 

tarvitse painia yksin ongelmiensa kanssa. Aloitetaan muutamien virastojen kanssa 

virkakielen parantamisen pilottihankkeita, joista saatava hyöty tuodaan yleiseen käyttöön. 

 



Lisätään hyvän virkakielen koulutusta ja opastusta saatavilla olevien apuvälineiden 

(oppaiden, sanakirjojen yms.) käyttöön. Kehitetään tietokoneohjelmia, joilla virkahenkilöt 

voivat myös omatoimisesti tarkkailla tekstiensä laatua. 

 

3. Koordinoidaan julkishallinnon nimien suunnittelu nykyistä paremmin eri ministeriöiden ja 

muiden toimijoiden kesken. Aletaan samalla valmistella julkista nimistöä koskevaa 

säännöstöä siten, että valmistelutyöhön osallistuvat kaikki nimiasioita käsittelevät ministeriöt.  

 

4. Hallinnollisen taakan vähentäminen on EU:n jäsenmaiden yhteinen tavoite. Tähdätään 

siihen järkeistämällä tekstitöitä kaikin mahdollisin tavoin. 

 

Virkahenkilöt pitää ennen kaikkea havahduttaa siihen, että kielenkäyttö on monella tavalla 

valintoja ja mahdollisuuksia. Havahdutetaan eri alojen ammatteihin opiskelevat, siis myös 

tulevat virkahenkilöt, kiinnittämään huomiota erikoisalansa kielen yleiskielistämiseen. 

 

5. Kampanjoidaan hyvän virkakielen puolesta. Valistetaan sekä viranomaisia että suurta 

yleisöä. 

 

Virkahenkilöille painotetaan edellä mainittujen lisäksi mm. tällaisia asioita: 

 

- Tietojärjestelmiä kehitettäessä on kuultava myös kielen ja kirjoittamisen asiantuntijoita. 

Automatisoitu tekstituotanto ei automaattisesti tuota ymmärrettävää kieltä. 

 

- Julkisia palveluja siirretään verkkoon. Tässä yhteydessä on hyvä tilaisuus paneutua 

viestinnän ymmärrettävyyteen ja avoimuuteen. Avoimuuden tulisi olla sillä tavalla aitoa, että 

kansalaisten käytettävissä olisivat ymmärrettävässä muodossa erityisesti asian kannalta 

olennaiset taustatiedot ja päätökset. Tekstien paljous ei vielä takaa aitoa avoimuutta. 

 

- Tietoyhteiskunnassakin on pidettävä huolta siitä, että kansalaisilla on edelleen mahdollisuus 

asioida myös puhelimitse ja kasvokkain.  

 

- Yhä useammin on tarpeen kääntää virkatekstejä monille kielille. Tämä prosessi helpottuu, 

jos alkuperäiset tekstit ovat selkeitä. 

 



* 

 

Lopuksi: vaikeaa vaan ei mahdotonta! 

 

Palataan vielä hetkeksi siihen, miksi virkakieli on sellaista, kuin se näyttää olevan – ei aina 

kovin ymmärrettävää. Siteeraan: 

 

”Tuskinpa monellakaan elämänalalla on perinteellä niin sitkeä merkitys kuin hallinnossa. – –. 

Vanhassa virastossa suoritetaan tehtävät mieluummin samalla tavalla kuin ne on aina 

aikaisemminkin suoritettu, ja muutosten aikaansaaminen työmenetelmiin on yleensä kovan 

kiven takana.” 

 

Ajankohtaisen oloista tekstiä? Muutoksen vaikeuksista kirjoitti virastoasiain valtuutettu Urho 

Kekkonen Suomen Kuvalehdessä vuonna 1944. 

 

Muutokset voivat olla kovien kivien takana, mutta ne kivet kannattaa kääntää pois tieltämme. 

Hyvä virkakieli säästää aikaa, vaivaa, hermoja ja rahaa. 

 

Viranomaiskoneisto jauhaa tekstejä, joista monet ovat valitettavasti sekundaa ja 

tarpeettomiakin. Tekstejä pitää pystyä tekemään entistä harkitummin ja paremmin. Pyritään 

priimaan!  

 

* 

 

Siitä, miten pääsemme parempaan tulevaisuuteen, jatkaa nyt Eivor Sommardahl. 



EIVOR SOMMARDAHL 

 
Det är som sagt ytterst viktigt att det finns fasta strukturer som tar ansvar för 

klarspråksarbetet på våra myndigheter. Strukturerna är nämligen en garanti för att arbetet 

med ett begripligt lag- och förvaltningsspråk pågår kontinuerligt och inte stannar vid projekt 

och punktinsatser. Att förändra attityder och att införa en ny skrivkultur sker ju inte över en 

natt. 

Statsrådets svenska språknämnd är ett gott exempel på en fungerande struktur. Nämnden, 

som är ett samarbetsorgan för jurister, översättare och språkvårdare, har verkat i 50 år och 

den ger i dag språkliga råd och rekommendationer bl.a. via boken Svenskt lagspråk i Finland 

(Slaf). Den senaste upplagan av boken, som kom ut 2010, har getts ut i form av anvisningar 

från statsrådets kansli och är tillgänglig för alla på Finlex. 

En motsvarande finsk språknämnd finns på vår önskelista, eftersom den skulle gynna hela det 

finländska samhället. Kortare, klarare och mer begripliga finska lag- och förvaltningstexter 

skulle inte bara underlätta kommunikationen på finska utan också försnabba 

översättningsarbetet och följaktligen spara tid och pengar  – och leda till enklare och mer 

begripliga svenska texter. 

 

[Kuten edellä jo kävi ilmi, on olennaisen tärkeää, että olemassa kiinteitä rakenteita, jotka 
antavat viranomaisille mahdollisuuden työhön selvän kielen puolesta. Rakenteet nimittäin 
takaavat sen, että työ ymmärrettävän laki- ja virkakielen puolesta jatkuu keskeytymättä eikä 
lopu, kun jokin yksittäinen projekti tai muu kertaluonteinen toiminto päättyy.  Asennemuutos 
ja uuden kirjoituskulttuurin luominen eivät tapahdu hetkessä. 

Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunta on hyvä esimerkki toimivasta rakenteesta. 
Lautakunta on juristien, kääntäjien ja kielenhuoltajien yhteistyöelin. Se on toiminut 50 vuotta. 
Nykyään se antaa kielineuvoja ja -suosituksia esimerkiksi kirjan Ruotsinkielinen lakikieli 
Suomessa (Slaf) avulla. Kirjan viimeisin painos julkaistiin tänä vuonna valtioneuvoston 
kanslian ohjeena, ja se on kaikkien valtion säädöstietopankkiin Finlexiin pääsevien 
käytettävissä. 

Toiveissamme on vastaavanlainen valtioneuvoston suomen kielen lautakunta. Se hyödyttäisi 
koko suomalaista yhteiskuntaa. Entistä lyhyemmät, selvemmät ja ymmärrettävämmät laki- ja 
virkatekstit eivät ainoastaan helpottaisi suomenkielisten välistä viestintää. Ne nopeuttaisivat 
käännöstyötä ja säästäisivät aikaa ja rahaa – ja johtaisivat myös entistä yksinkertaisempiin ja 
ymmärrettävämpiin ruotsinkielisiin teksteihin.] 

 


