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Kielenkäyttö on suhdetoimintaa 

 

Ulla Tiililä  

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 

Kela 26.1.2011 
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 Hakijalle tehdyn laskelman perusosaa on alennettu  

 20 %, koska toimeentulotuen tarve on aiheutunut siitä, 
että hakija, joka on maahanmuuttajien kotouttamisesta 
ja turvapaikanhakijoiden vastaanotossa annetussa laissa 
tarkoitettu maahanmuuttaja, on ilman perusteltua syytä 
kieltäytynyt kotoutumissuunnitelman laatimisesta ja 
osallistumasta kotoutumissuunnitelmassa yksilöidysti 
sovittuihin, työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin. 

 

(Ote toimeentulotukipäätöksestä) 
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 Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun 
määräämiseen perusteena olevaa tulorajaa 107 eurolla 
kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Jos 
tulot ovat pienemmät kuin vähimmäisbruttotuloraja tai 
jos maksu on lasta kohden vähemmän kuin 21 euroa, 
maksua ei peritä. 

 

 
 
(Ote päivähoidon asiakasmaksutiedotteesta) 
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Lapsia asiakasmaksutiedotteessa 

 Kokopäivähoidon maksu on enintään 233 euroa 

 nuorimmasta ja 170 euroa toiseksi nuorimmasta 

 päivähoidossa olevasta lapsesta. Muiden lasten 

 kokopäivähoidosta peritään 20 % nuorimman 
lapsen maksusta, joka on enintään 46,60 euroa. 
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 Kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä 
saattajapalveluja järjestettäessä 
vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on 
erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei 
vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää 
julkisia joukkoliikennevälineitä ilman 
kohtuuttoman suuria vaikeuksia.  

(Vammaispalveluasetus) 
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 HAKIJALLA ON AIVOVERENVUODON 
JA VASEMMAN PUOLEN HALVAUKSEN 
AIHEUTTAMIA TOIMINNANVAJAUKSIA 
JA TASAPAINOHÄIRIÖITÄ, JOIDEN 
TAKIA HAKIJA EI KYKENE 
LIIKKUMAAN JULKISILLA 
LIIKENNEVÄLINEILLÄ ILMAN 
KOHTUUTTOMAN SUURIA VAIKEUKSIA.  
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SUOSTUMUS PÄÄTÖKSEN OIKAISEMISEEN 
 Päätös, joka on annettu 15.12.1997 

vanhuuseläkeasiassa, on virheellinen 

Päätös tulisi oikaista seuraavasti: - - -  

Voidaksemme antaa asiassa lopullisen päätöksen tarvitsemme 
suostumuksenne päätöksen oikaisemiseen. Jollemme saa 
suostumustanne, teemme muutoksenhakuviranomaiselle 
päätöksen poistamista koskevan esityksen. Poistoesityksen 
yhteydessä etuuden maksaminen voidaan keskeyttää tai sen määrää 
vähentää väliaikaisella päätöksellä, kunnes poistoesityksestä on 
annettu päätös. 

Kun virheellinen päätös on oikaistu, Teille annetaan mahdollisesta 
liikamaksusta erillinen takaisinperintäpäätös, josta Teillä on 
muutoksenhakuoikeus. Takaisinperinnän johdosta teitä kuullaan 
erikseen. 

Pyydämme Teitä antamaan vastauksenne xxx mennessä. Oheisena 
vastauslomake ja palautuskuori. Palauttakaa myös tämä kuori 
vastauksenne ohessa. 
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Tekstipuhe vaikeaselkoisuuden 

syynä 

 ”Voidakseen ymmärtää yhden tekstin on 

pystyttävä hahmottamaan sen paikka tekstien 

verkostossa. On tiedettävä, mihin keskusteluun 

asiakirja kuuluu, mitä toimintoja sillä tehdään, 

millaisia toimintoja aiemmilla teksteillä on tehty, 

mitä yksittäisestä asiakirjasta seuraa.” 

(Pirjo Hiidenmaa, teoksessa Teksti työnä, virka 

kielenä.) 
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Selkeys, ymmärrettävyys ja 

asiallisuus 

 Asiallisuutta koetellaan erityisesti, kun 
 esitetään pyyntöjä ja kehotuksia 

 

 kerrotaan ikävä viesti, esim. hylkäävä päätös 

 

 valitaan tapa viitata henkilöön: lukijaan tai 
kirjoittajaan 
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 X-laitos on hylännyt autokoulun kustantamista 
koskevan kuntoutushakemuksenne. Teitä ei 
voida pitää sellaisena vaikeasti 
liikuntavammaisena, mitä autokoulun tukeminen 
kuntoutusvaroin edellyttää. Pystytte käyttämään 
yleisiä kulkuneuvoja. 

 

(Ote korvauspäätöksestä) 
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Lääkärinlausunnossa: 

 Runsas ylipaino haittaa liikkumista 
([pituus/paino]). Säärissä voimakas turvotus, ilm. 
johtuu pt:n liikkumattomuudesta, yl. vain istuu 
kotona. 
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Päätöksen asiaselosteessa: 

 Runsas ylipaino haittaa liikkumistanne ja istutte 
yleensä kotona. 
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Sävy 

 Teille on maksettu aiheettomasti asumistukea 
ajalla x-y. Liikamaksu on aiheutunut siitä, että 
asumistuen saaja on kuollut. 
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 KANSANELÄKELAITOS               PÄÄTÖS 
 
<asiakkaan henkilötiedot ja osoite> 
 
 
PÄÄTÖS LASTENHOIDON TUESTA 
 
Lastenhoidon tukenne on tarkistettu XX.X.2007 alkaen Teille 
myönnetyn vanhempainpäivärahan johdosta seuraavasti. 
 
Hakemuksenne on ratkaistu seuraavasti. 
 
Tarkistuksen jälkeen kotihoidon tukea ei jää maksettavaksi.  
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 PERUSTELUT 
 
Lastenhoidon tukeen sisältyy HELSINKI -lisä, jonka määrä perustuu 
kunnan päätökseen. Kunnan päätös on voimassa toistaiseksi. 
 
Lasten kotihoidon tuen hoitorahasta on vähennetty ajalta xx.x.2007 - 
xx.x.2007 Teille myönnetty vanhempainpäiväraha. Vähennyksen 
jälkeen hoitorahaa ei jää maksettavaksi. 
 
Lasten kotihoidon tuen hoitorahasta on vähennetty ajalta xx.x.2007 - 
xx.x.2007 Teille myönnetty vanhempainpäiväraha. 
 
Lasten kotihoidon tuen hoitorahasta on vähennetty ajalta xx.x.2007 - 
xx.x.2007 Teille myönnetty vanhempainpäiväraha. Vähennyksen 
jälkeen hoitorahaa ei jää maksettavaksi. 
 
Lasten kotihoidon tuen hoitorahasta on vähennetty ajalta xx.x.2007 - 
xx.x.2008 Teille myönnetty vanhempainpäiväraha. 
 
Lasten kotihoidon tuen hoitorahasta on vähennetty ajalta xx.x.2008 - 
xx.x.2008 Teille myönnetty vanhempainpäiväraha. Vähennyksen 
jälkeen hoitorahaa ei jää maksettavaksi. 
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Tyyli 

 Fraasi: Kuljetuspalvelutarvettanne on arvioitu asuin- ja 
elinympäristön, vammasta ja/tai sairaudesta aiheutuvan 
toimintarajoitteen perusteella. 

 Versio 1: Kuljetuspalvelutarvetta arvioidaan asuin- ja 
elinympäristön, vammasta tai sairaudesta aiheutuvan 
toimintarajoitteen perusteella. 

 Versio 2: Kuljetuspalvelun arviointi perustuu asuin- ja 
elinympäristön, vammasta ja/tai sairaudesta aiheutuvan 
toimintarajoitteen kartoittamiseen. 

 Versio 3: Kuljetuspalvelun tarve perustuu asuin- ja 
elinympäristön, vammasta ja/tai sairaudesta aiheutuvan 
toimintarajoitteen kartoittamiseen. 
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Hallinnon lehdistötiedotteet ennen 

Kieltoja: 

 Ei lumikasoja pensasistutusten päälle. Tällainen 

on kiellettyä. 
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Hallinnon lehdistötiedotteet nyt 

Suostuttelua ja suosituksia: 

 Pakottavan tarpeen voi ohjata katujen ja 

porttikäytävien sijasta 101 käymälään ja 49 

pisuaariin. 

(Esimerkit: Salli Kankaanpää 2006) 
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Vaikeaselkoisuus ei aina näy 

Eläkkeestänne vähennetään aiemman päätöksen 

perusteella samalta ajalta maksettu eläke.  
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Päätös ilman hakemusta 

HAKEMUS HYLÄTÄÄN SAIRAALAAN 

TEHTÄVISTÄ MATKOISTA, KOSKA 

SAIRAUDEN- JA TERVEYDENHOIDON 

SAAMISEKSI TEHTÄVÄT MATKAT 

KORVAA KANSANELÄKELAITOS 

SAIRAUSVAKUUTUSLAIN NOJALLA. 
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Muutoksenhaku 

Milloin hakija on tyytymätön päivähoidosta 

tehtyyn päätökseen, on hänellä oikeus saada päätös 

sosiaali- ja terveysjaoston käsiteltäväksi, jos hän 14 

päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan sitä 

vaatii. Tiedoksi saannin katsotaan tapahtuneen, 

jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä siitä, 

kun päätös asianomaisen ilmoittamalla osoitteella 

varustettuna on annettu postin kuljetettavaksi. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta em. määräaikaan. 
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Tapauskohtaisuus 

Jos olette tyytymätön tähän päätökseen, on Teillä 
oikeus hakea siihen muutosta. Osoittakaa 
oikaisuvaatimus alueenne sosiaali- ja 
terveysjaostolle. Liittäkää hakemukseen tämä 
päätös tai jäljennös siitä ja toimittakaa asiakirjat 
viimeistään XX klo 16 osoitteeseen:  
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Kyky luokitella itsensä viranomaisten 

termein 

 Olenko liikennevahinkonumero XY?→ apu 
vakuutusyhtiöstä 

 Olenko vammainen? → apu sosiaaliviraston 
vammaispalveluista 

 Olenko vanhus? → apu sosiaaliviraston vanhusten 
palveluista 

 Olenko toipilas → apu terveysviraston kotihoidosta 

 Olenko kuntoutettava → apu kuntoutuspalveluista X 

 Olenko potilas → apu terveysaseman lääkäriltä 
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Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. 

Toimenpideohjelma 2011−2015. 

 

(Liikenne- ja viestintäministeriö) 
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Asiakkaan kuuleminen 

 

 Hallintolaki 34. § 

 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 

oikeuksista 8. § 

 Sosiaalityön eettiset periaatteet 
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Asiantuntijalääkärin auktoriteetti 

 Hakemuksen liitteenä olevan lääkärintodistuksen 

mukaan hakijalla on vasemman lonkan proteesi, 

selkäleikkauksen jälkeinen tila, polvikivut ja krooninen 

sydämen vajaatoiminta. Hakijalla on etenkin liukkaalla 

säällä vaikeuksia liikkua ulkona. Vammaispalvelun 

asiantuntijalääkärin antaman lausunnon mukaan hakijaa ei 

kuitenkaan voida pitää vammaispalveluasetuksen 5 § 1 mom. 

tarkoittamana vaikeavammaisena henkilönä. 
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Hakija kertoo hakemuksessaan, että 

hänellä on 

 vasemmanpuoleinen halvaus 

 liikkuvansa  sisällä kävellen kepin kanssa ja 

tukikahvoihin turvautuen ulkona rollaattorilla  

 selviytyvänsä portaista huonosti.  

 Ruksattavista kohdista selviää, että hakija voi 

käyttää julkisia liikennevälineitä ainoastaan 

saattajan kanssa.  
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Päätökseen kirjataan 

 Hakemuksen liitetyn lääkärintodistuksen mukaan 

hakijalla on diagnoosina aivohalvaus, 

liikkuminen erittäin hidasta ja vaivalloista 

rollaattorin kanssa, eikä pysty nousemaan 

julkisiin liikennevälineisiin. 
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Kelaan luotetaan 

“Ehkä yllättävin tulos oli Kansaneläkelaitoksen korkea sijoitus heti 
tuomioistuinten ja kirkon jälkeen. Avoimissa vastauksissa Kansaneläkelaitos oli 
organisaatio, joka sai suhteessa eniten moitteita ja parannusvaateitakin. 
Luottamuksen korkea taso kertoo kuitenkin siitä, että vaikka 
Kansaneläkelaitoksen palvelua ja toimintaa usein moititaan, organisaatio on 
pystynyt hoitamaan asiat niin, ettei perusluottamus organisaation toimintaan ole 
horjunut. Kansaneläkelaitoksessa käsitellään ja tehdään päätöksiä ihmiselämän 
hankalista, henkilökohtaisista ja arkaluontoisistakin asioista. Tällöin kielteinen 
päätös saattaa asiakkaasta tuntua raskaalta ja kohtuuttomalta. 
Kansaneläkelaitoksen byrokratiaa ja lääkärijärjestelmää moititaan,mutta siitä 
huolimatta tunnetaan luottamusta organisaatiota kohtaan.” 

 

 (Salminen ja Ikola-Norrbacka 200: 77) 


