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SisSisäältltöö

•• TutkimuskysymyksetTutkimuskysymykset
•• MetodologiaMetodologia
•• Tutkimuskohteena oleva tekstiTutkimuskohteena oleva teksti
•• TutkimustuloksiaTutkimustuloksia



TutkimuskysymyksetTutkimuskysymykset

•• Millaisia kMillaisia kääsityksisityksiää lakikielestlakikielestää on on 
ennakolta?ennakolta?

•• Kuinka paljon on kokemusta lakiteksteistKuinka paljon on kokemusta lakiteksteistää??
•• Kuinka tutkimuskohteeksi valittua Kuinka tutkimuskohteeksi valittua 

tekstitekstiää ymmymmäärretrretääään?n?
•• Kuinka tKuinka täättää tekstitekstiää voisi kehittvoisi kehittääää 

entistentistää ymmymmäärrettrrettäävväämmmmääksi?ksi?



MetodologiaMetodologia

•• HaastattelututkimusHaastattelututkimus
•• EiEi--juristeja ja eijuristeja ja ei--lingvistejlingvistejää
•• 24 henkil24 henkilöäöä

–– 12 miest12 miestää, 12 naista, 12 naista
–– 2020––7979--vuotiaita (tasaisesti ikvuotiaita (tasaisesti ikääryhmittryhmittääin)in)
–– 12:lla korkeakoulututkinto, 12:lla alempi 12:lla korkeakoulututkinto, 12:lla alempi 

tutkinto tai ei tutkintoatutkinto tai ei tutkintoa



Tutkimuskohteena oleva tekstiTutkimuskohteena oleva teksti

•• PerintPerintöökaaren 7 luvun 1 ja kaaren 7 luvun 1 ja 55 pykpykäälläätt



Aiempi kokemus lakiteksteistAiempi kokemus lakiteksteistää

•• Lakitekstien aiempi lukeminen:Lakitekstien aiempi lukeminen:
KyllKyllää (12) (12) –– ei paljoa/jonkin verran (6) ei paljoa/jonkin verran (6) –– hyvin vhyvin väähhään/ei n/ei 

varsinaisesti/oikeastaan/muistaakseen (5) varsinaisesti/oikeastaan/muistaakseen (5) –– ei (1)ei (1)

•• Konteksti: Konteksti: 
1) ty1) työö (10)(10)
2) j2) jäärjestrjestöötoiminta ja politiikka (5)toiminta ja politiikka (5)
3) opiskelu (4)3) opiskelu (4)
4) perhe4) perhe-- ja perintja perintööasiat (3)asiat (3)



Tekstin vaikeat piirteetTekstin vaikeat piirteet

–– Virkerakenteiden pituus ja monimutkaisuus Virkerakenteiden pituus ja monimutkaisuus 
(10)(10)

–– Tekstin sisTekstin sisäältltäämmäät viittaukset (7)t viittaukset (7)
–– sanasto (7)sanasto (7)

•• Tehoton/tehottomuus (5)Tehoton/tehottomuus (5)
•• Lakiosa (4)Lakiosa (4)
•• Testamentin saaja Testamentin saaja –– perillinen (2)perillinen (2)



Tekstin helpot piirteetTekstin helpot piirteet

–– Sanasto (tuttu 3, ei sivistys/lakisanoja 1) Sanasto (tuttu 3, ei sivistys/lakisanoja 1) 
–– Tekstin ulkoasu ja rakenne (4)Tekstin ulkoasu ja rakenne (4)
–– Tietty kohta tekstissTietty kohta tekstissää
–– Helppo asiasisHelppo asiasisäältltöö
–– Konkreettiset asiatKonkreettiset asiat
–– PPääääkohdat helpompia ymmkohdat helpompia ymmäärtrtääää
–– Ennakkotieto sisEnnakkotieto sisäältltöööön liittyenn liittyen



Tekstin ymmTekstin ymmäärtrtääminenminen

•• Kykeni selittKykeni selittäämmääään tekstin asiasisn tekstin asiasisäällllöön (3)n (3)
•• Kykeni selittKykeni selittäämmääään tekstin oikein, mutta n tekstin oikein, mutta 

vastaus oli puutteellinen (4)vastaus oli puutteellinen (4)
•• Kykeni selittKykeni selittäämmääään tekstin ln tekstin läähes oikein, hes oikein, 

mutta vastaus sismutta vastaus sisäälsi joitakin asiavirheitlsi joitakin asiavirheitää 
(2)(2)

•• Ei kyennyt selittEi kyennyt selittäämmääään tekstin asiasisn tekstin asiasisäältltöäöä 
(15)(15)



Voisiko tekstin kirjoittaa Voisiko tekstin kirjoittaa 
ymmymmäärrettrrettäävväämmin?mmin?



SanastoSanasto

1) Tehokas1) Tehokas--, tehoton, tehoton-- ja tehottomuusja tehottomuus--termien termien 
korvaaminen toisenlaisilla muotoiluilla korvaaminen toisenlaisilla muotoiluilla 
–– mom. mom. Testamenttia ei voida noudattaa siltTestamenttia ei voida noudattaa siltää osin kuinosin kuin
–– mom.mom. EdellEdellää esitetystesitetystää (1 mom.) huolimatta (1 mom.) huolimatta 

testamenttia voidaan kuitenkin noudattaatestamenttia voidaan kuitenkin noudattaa
–– mom.mom. Jos perillinen haluaa vedota testamentin Jos perillinen haluaa vedota testamentin 

ppäätemtemäättttöömyyteenmyyteen
–– mom.mom. Perillinen ei kuitenkaan voi vaatia lakiosaansa  Perillinen ei kuitenkaan voi vaatia lakiosaansa  

2) Virallinen lehti2) Virallinen lehti kirjoitetaan erisnimenkirjoitetaan erisnimenää



LauseoppiLauseoppi

3) H3) Häänennen--sanan korvaaminen sanan korvaaminen ttäämmäänn--sanalla sanalla 
lauseopin slauseopin sääääntntööjen mukaisesti (2 mom.)jen mukaisesti (2 mom.)

4) Tekstin pilkkominen useampaan 4) Tekstin pilkkominen useampaan 
virkkeeseenvirkkeeseen


 
olen jakanut toisen momentin yhdestolen jakanut toisen momentin yhdestää 

kahteen virkkeeseen ja kolmannen kahteen virkkeeseen ja kolmannen 
momentin kahdesta kolmeen virkkeeseenmomentin kahdesta kolmeen virkkeeseen



Lauseoppi (kalvo 2)Lauseoppi (kalvo 2)

5) Toisen momentin lopussa esiintyvien 5) Toisen momentin lopussa esiintyvien 
lislisääehtojen jehtojen jäärjestrjestääminen minen ttäärkeysrkeys-- seksekää 
kronologiseen toimintajkronologiseen toimintajäärjestykseenrjestykseen: : 
1.) rahasuoritus ei saa olla testamentissa 1.) rahasuoritus ei saa olla testamentissa 
kielletty, kielletty, 
2.) lakiosaa vastaava raham2.) lakiosaa vastaava rahamäääärrää on on 
maksettava perillisen mmaksettava perillisen määäärräääämmään n 
kohtuullisen ajan kuluessakohtuullisen ajan kuluessa



MuotoseikatMuotoseikat

6. Pyk6. Pykäälien otsikointilien otsikointi
7:5 Testamentin p7:5 Testamentin päätemtemäättttöömyys ja siihen myys ja siihen 
vetoaminen vetoaminen taitai
Testamentin lainmukaisuus ja siihen Testamentin lainmukaisuus ja siihen 
vetoaminenvetoaminen
7:17:1Lakiosan mLakiosan määäärrääytyminen. ytyminen. 



5 luvun 1 5 luvun 1 §§

7) Ilmaisun 7) Ilmaisun on lakiosaon lakiosa korvaaminen korvaaminen 
ymmymmäärrettrrettäävväämmmmäällllää ilmaisulla, ilmaisulla, 
esimerkiksi esimerkiksi on oikeus lakiosaanon oikeus lakiosaan..

8) Edelliseen liittyv8) Edelliseen liittyvään ilmaisun n ilmaisun perittperittäävvään n 
jjäälkeenlkeen korvaaminen korvaaminen 
ymmymmäärrettrrettäävväämmmmäällllää ilmauksella, ilmauksella, 
esimerkiksi esimerkiksi (on oikeus lakiosaan) (on oikeus lakiosaan) 
perittperittäävvään jn jäääämistmistööststää..



5 luvun 1 5 luvun 1 §§ (kalvo 2)(kalvo 2)

9. Asioiden esitt9. Asioiden esittäämisjmisjäärjestyksen muuttaminen: rjestyksen muuttaminen: 
1.) kyseess1.) kyseessää oleva oikeus (oleva oikeus (oikeusoikeus lakiosaan) lakiosaan) 
2.) henkil2.) henkilööt, joilla em. oikeus ont, joilla em. oikeus on

Oikeus lakiosaan perittOikeus lakiosaan perittäävvään jn jäääämistmistööststää on on 
rintaperillisellrintaperillisellää seksekää ottolapsella ja tottolapsella ja täämmään n 
jjäälkellkelääisellisellää..



5 luvun 1 5 luvun 1 §§ (kalvo 3)(kalvo 3)

11. Pyk11. Pykäällään momenttien jn momenttien jäärjestys: ensin lakiosan rjestys: ensin lakiosan 
selitys, seuraavaksi lakiosaan oikeutettujen selitys, seuraavaksi lakiosaan oikeutettujen 
luettelo. luettelo. 

Lakiosa on puolet laissa mLakiosa on puolet laissa määääritellystritellystää 
perintperintööosuudesta.osuudesta.
Oikeus lakiosaan perittOikeus lakiosaan perittäävvään jn jäääämistmistööststää on on 
rintaperillisellrintaperillisellää seksekää ottolapsella ja tottolapsella ja täämmään n 
jjäälkellkelääisellisellää..
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