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Harmaata ja värikästä



 

Mikä on säädös? > (Inter)tekstuaalisuus, 
tekstilajisuus



 

Mitä on ymmärrettävyys? > Merkitysten 
(potentiaalin) tulkinnallisuus ja saavutettavuus



 

”Natsisymbolien julkinen käyttö on lain harmaata 
aluetta. Laki takaa sananvapauden mutta kieltää 
kiihotuksen kansanryhmää vastaan.”
HS 28.2.2008 
http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Natsisymbolien+julkinen+k%C3%A4ytt%C3%B6+on+lain+harmaataaluetta/HS20080228SI1KA02f3j
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Urheilussa käytetty termi ”harmaa-alue” viittaa siihen, että eri ihmisillä – urheilijoilla, valmentajilla ja doping-testaajilla – on erilainen käsitys kielletyistä ja sallituista lääkintäaineista
ja hoito-menetelmistä.

Säädösten hämärärajaisuus, hämäryys.

Ymmärrettävyyden tulkinnanvaraisuus. Määrittelyongelmat ja merkitysten tulkistemisen ongelmat.



Finlex, valtion säädöstietopankki



 

Lainsäädäntö


 

Oikeuskäytäntö: tuomioistuinten ratkaisuja


 

Viranomaiset: päätösaineistoja (mm. 
ministeriöiden ja keskusvirastojen antamat 
määräykset, oikeuskanslerin päätökset sekä 
yleissitovat työehtosopimukset)



 

Valtiosopimukset


 

Hallituksen esitykset
http://www.finlex.fi/fi/
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Teuvo Arolainen, Korkeimman hallinto-oikeuden viestintäpäällikkö:

Tuomioistuimissa on ehkä vasta 2000-luvulla hiljalleen ruvettu tiedostamaan kielen merkitys. Yhtäältä kyse on ratkaisujen ymmärrettävyydestä (rakenne, pituus, otsikointi, terminologia, virkkeiden pituus jne), tosiaalta siitä, miten tuomioistuinten päätöksistä tiedotetaan. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on tämän vuoden aikana keskusteltu useaan kertaan siitä, miten päätösten kirjoittamista ja päätöksissä käytettyä kieltä voitaisiin kehittää. ��Päätösten tekeminen ja kirjoittaminen on tuomareitten harjoittamaa lainkäyttöä. Tavoitteena pitäisi olla se, että asianosaiset ja muut ratkaisuista kiinnostuneet ymmärtävät mahdollisimman hyvin päätöksen sisällön. Käytännössä perinteiset kirjoitustavat, oikeudellinen erikoiskieli sekä erilaiset oletukset siitä, kenelle päätöstä lopulta kirjoitetaan (osallinen, tiedeyhteisö, muut juristit, ylempi tai alempi tuomioistuin, asiantuntijat, suuri yleisö) tekevät ratkaisuista usein vaikeaselkoisia. Hallintolainkäytön puolella asiat myös joskus ovat hyvin monimutkaisia (esimerkiksi patentit, immateriaalioikeudet, ympäristöasiat) ja tuovat mukaan omaa "insinöörikieltään". ��Oman lisänsä tuo nyt tutkimuskohteeksi otettu säädöksissä käytetty kieli; tuomioistuimen on aika hankalaa ryhtyä kirjoittamaan laintulkintaan perustuvia päätöksiä siteeraamatta täsmällisesti lakiin kirjoitettua kieltä. Sen vuoksi säädöskielen "arkipäiväistyminen" väistämättä parantaisi myös tuomioistuinten ratkaisujen luettavuutta. ��Edellä kerrotun perusteella toivon, että otatte hankkeessa huomioon myös lainkäytön ja säädöskielen vaikutukset tuomioistuinten ratkaisujen ymmärrettävyyteen. Sama koskee tietenkin myös hallintoa ja sen tekemiä päätöksiä, joita Suomessa syntyy vuosittain 20-30 miljoonaa. 



Esimerkki: laki ja päätös

Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja 
yhteisetuuksien verovuoden 2009 verotuksen päättymisestä

9540 Verohallinnon päätös Dnro 956/38/2010, 8.10.2010

Annettu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2010

Verohallinto on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain 
(1558/95) 49 §:n, sellaisena kuin se on laissa 520/2010, nojalla päättänyt:
1 §Muiden verovelvollisten kuin tuloverolain 3 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen ja 5 
§:ssä tarkoitettujen yhteisetuuksien verotus vuodelta 2009 päättyy 31 päivänä 
lokakuuta 2010.
2 §Tämä päätös tulee voimaan 18 päivänä lokakuuta 2010.

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2010 
Pääjohtaja Mirjami Laitinen Ylitarkastaja Matti Merisalo

http://www.vero.fi/?article=9540&domain=VERO_MAIN&path=5,40,421&language=FIN
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Reeta Tolonen
Säädökset, päätökset ja oikeusohjeet
Olen töissä Verohallinnossa, ja pyörittelen usein tekstejä, jotka ovat jonkinlaisia likisäädöksiä (melkein säädöksiä? säädöksehköjä?). Verohallinto tuottaa kyllä säädöksiäkin. Niissä käytetään pykälämerkintöjä ja niillä on virallinen säädösnumero. ��Esimerkiksi vuosittainen "Verohallinnon päätös vuodelta xxxx toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista" (www.vero.fi/artikkeli/7586) on säädös. Toisaalta vaikkapa "Työmatkakustannusten korvaukset" (www.vero.fi/artikkeli/8183) ei ole säädös vaan ohje. Siinä ei ole pykäliä, mutta muuten se kyllä muistuttaa säädöstä niin tyyliltään, asettelultaan kuin sisällöltäänkin. Joku voisi ehkä jopa erehtyä luulemaan ohjetta säädökseksi. Sillä on virallinen numerokin, mutta ei säädös- vaan diaarinumero. 





Esimerkki: laki itsensä 
ja toisten tekstien varassa
Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä 16.7.2010/690

1 §
Soveltamisala
Tällä lailla säädetään suomalaisista merellä toimivista kalastus- ja vesiviljelyaluksista 

pidettävästä rekisteristä siltä osin kuin siitä ei säädetä Euroopan unionin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa koskevissa säädöksissä

3 §
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
2) suomalaisella kalastusaluksella 1 kohdassa tarkoitettua alusta, joka merilain (674/1994) 1 

luvun 1 §:n mukaan on suomalainen;
6) aluksen kokonaispituudella kalastusalusten ominaisuuksista annetun neuvoston asetuksen 

(ETY) N:o 2930/86 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyä aluksen pituutta;
7) rekisteritilalla sitä kalastuskapasiteettina ilmaistua tilaa rekisterissä, johon voidaan 

rekisteröidä kalastusaluksia Suomen kalastusalusten kalastuskapasiteettia koskevien 
Euroopan unionin vahvistamien säännösten ja 6 §:n 2 momentin mukaisesti.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100690

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940674
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940674


Virka- ja arkiteksteistä genreteorian 
kautta säädöslajiin



 

Tekstilajihanke loppuu 2011 ja säädöshanke alkoi 2010


 

Genreanalyysi: tekstilajitutkimuksen käsikirja ja 
Genreanalyysi: tekstilajitutkimusta käytännössä 
(työnimet, ilmestyvät 2011)



 

Kysymys säädöskielestä:
* kieli, kielimuoto, kielen osa-alue
* erikoiskieli, ammattikieli, vrt. yleiskieli ja virkakieli
* rekisteri, tyyli, tekstien joukko, tekstilaji/genre
* ideologia?



 

Tuotos ja prosessi? Teksti ja tulkinta?



Hankkeen tausta: ”Kohta 
lakitekstejäkin voi ymmärtää”


 

Vuoden 1734 laki (Ruotzin waldakunnan laki) suomalaisen 
siviilioikeuden perustana; ilmestyi suomennettuna 1759.



 

Lakia kehuttiin tyylillisesti erinomaiseksi, kotimaiseksi ja 
yleistajuiseksi; hädin tuskin tyydyttävä systematiikka annettiin 
anteeksi lain kansantajuisuuden perusteella.



 

Tilanne 251 vuotta myöhemmin? ”Ministeriöiden lakiesitysten 
laadun huonontumisesta on viime vuosien aikana keskusteltu 
vilkkaasti, ja nyt myös oikeusministeriö tarttuu lainvalmistelutyön 
epäkohtiin.”



 

Asiallista, selkeää ja ymmärrettävää!

Björne, Lars & Iisa Vepsä 2010 teoksessa Oikeuskieli js säädöstieto http://www.lakimiesyhdistys.fi/verkkokauppa?group=22&product=291
Mattila, Noora 18.11.2010 Kohta lakitekstejäkin voi ymmärtää. Vihreä Lanka
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Mistä hankkeessa on kyse? Miten tällaiseen hankkeeseen päädyttiin?

http://www.lakimiesyhdistys.fi/verkkokauppa?group=22&product=291


Hankkeessa tehtyä



 

Hankesuunnitelma, henkilökohtaisia 
tutkimussuunnitelmia



 

Taustaryhmä ja opinnäytteiden tekijät


 

Verkkosivut ja Leksa


 

Esitelmiä


 

Aineistokartoitusta


 

Keskustelun ja lähteiden kartoitusta


 

Aloitusseminaari
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kielitieteen päivät
kela
verkkosivut
sähköpostilista
opinnäytteiden tekijöitä
taustaryhmä ja muut kontaktit
aineistojen hankinta



Hankkeessa tekeillä



 

Tieteellisiä artikkeleita, opinnäytteitä


 

Kielenhuoltotekstejä ja koulutusta


 

Leksa-merkintöjä


 

Populaari tietokirja 2013


 

Säädöskielikampanja 2013?


 

Mahdollisimman paljon tietoa verkkosivuille

Presenter
Presentation Notes
Aineistot korpusanalyysiin?
Metatekstianalyysi?
Kieliopillisen metaforisuuden analysointi?
Tapaustutkimus (sosiaali- ja terveysministeriö)?



Tutkimusoletuksia

Selkeyden esteitä?
* Yleiskielestä poikkeava erikoisalojen sanasto ja sanojen välisten 

suhteiden solmut.
* Sankka sisältö ja tekstin tuuheus sekä kieliopilliset metaforat.
* Teksti toisten tekstien varassa ja metatekstin puuttuminen.

Miten tehdä tekstistä selkeä?
* Millaisen kuvan todellisuudesta tekstilläni annan?
* Millaisen suhteen luon kirjoittajan ja lukijan välille? 
* Millaisen tekstikokonaisuuden rakennan?

YMMÄRRETTÄVÄ > KENELLE?

VH 28.2.2007: Mitä se selkeä suomi oikein on? http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2211



”Kansalaisen sekava kieli 
vaarantaa oikeusturvan”


 

”Tutkijat vaativat, että seuraavan hallituksen 
tulisi puuttua kansalaisten kielenkäyttöön 
roimin ottein. [Kielentutkimuksen professori] 
Äng-Glottis huomauttaa, että vaikeaselkoinen 
kansalaispuhe on pahimmillaan uhka 
kansalaisten oikeusturvalle. Kielenkäyttöä 
selkeyttämällä voisi saada niin julkisen 
talouden säästöjä kuin parempia palveluja 
kansalaisille.”
Lehtilehti 28.11.2010 http://lehtilehti.fi/2010/11/kansalaisten-sekava-kieli-vaarantaa-oikeusturvan/
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