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Kielipolitiikka ja -suunnittelu 

 Kielelliset oikeudet kansallisessa lainsäädännössä. 
Kielilakikomitea 2000 

 

 Latomaa & Nuolijärvi 2002: The Language Situation in 
Finland.  

 

 Kunnat ja kielilainsäädäntö. Suomen kuntaliitto 2003 

 

 Suomen kielen tulevaisuus. Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskus 2009 
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Mitä on kielipolitiikka? 

 ”Kielen tai kielten ja yhteiskunnan välisten 
suhteiden järjestämistä tietoisilla toimilla.”  

 (www.kotus.fi) 
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Jatkumoita kielipolitiikan 
tarkastelussa 

 Tietoisuus−tahattomuus 

 Vaikuttavuus−ei-vaikuttavuus 



5 

Tietoinen ja tahaton kielipolitiikka 

1. Kielilainsäädäntö 

2. Kielenkäyttöä koskeva lainsäädäntö 

3. Kirjoittamista lisäävät säädökset ja suuntaukset 
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Tietoinen kielipolitiikka: 
kielilainsäädäntö eli kielen 
mainitsevat lait 

 Perustuslaki (17. §): oikeus omaan kieleen 

 Kielilaki 

 Saamen kielilaki 

(Vapaaehtoinen kielipalvelusitoumus) 
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Kielilainsäädäntö 

 Oikeus oman kielen käyttöön. 

 

 Velvollisuus tarjota tietoa tai palveluja tietyllä    
kielellä. 

 

 Oikeus saada tietoa tai palveluja tietynkielisenä.  

 

(Kielilakikomitea 2000) 
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Kielen laadun sääntely 

 Hallintolaki (434/2003): asiallisuus, selkeys, 
ymmärrettävyys, päätösten perustelu ja ratkaisun 
yksilöiminen 

 

 STM:n asetus potilasasiakirjojen laatimisesta ja 
säilyttämisestä (99/2001): selkeys, ymmärrettävyys, 
virheettömyys; yleisesti tunnetut ja hyväksytyt käsitteet 
ja lyhenteet 

 

 Euroopan neuvoston suositus (1990) seksistisen 
kielen välttämisestä.  
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Kielenkäyttöä koskeva lainsäädäntö 

 Päättäminen, ratkaisun esittäminen 

 Perusteleminen 

 Kuuleminen 

 Tiedottaminen 

  

 (Esim. hallintolaki, kuntalaki, laki sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista; myös 
politiikkaohjelmat, sosiaalityön periaatteet ym.) 
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Kielenkäyttöä rajoittava lainsäädäntö 

 Julkisuuslaki 

 

 Henkilötietolaki: tarpeellisuus- ja 
virheettömyysvaatimukset, arkaluonteisten 
tietojen käsittelykielto 

 

 Kuluttajansuojalaki: markkinoinnin 
tunnistettavuus, harhaanjohtamisen kielto 
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Tieto syntyy kielenkäytössä 

 Tieto hyvin usein verbaalista. 

 

 Tieto syntyy ja elää puhutun ja kirjoitetun kielen 
tuottamisen ja tulkinnan prosesseissa. 
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Tahaton kielipolitiikka 

 Tekstien tekemiseen ohjaavat lait ja suuntaukset 

 

 Esim. laissa toimeentulotuesta 
kotoutumissuunnitelma, aktivointisuunnitelma 
sekä suunnitelma toiminnasta asiakkaan 
itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.  
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Tekstejä lisäävät yhteiskunnalliset 
suuntaukset 

 Julkishallintoon yritysmaailman opit: kilpailutus, 
tulosten mittaaminen, laadun arviointi ja seuranta. 

 

 Informaatio-ohjaus: tilasto- ja tutkimustieto, 
rekisteritieto, arviointitieto, kehittämishankkeet, oppaat, 
(laatu)suositukset, ohjelmat 

 

 Oikeudellistuminen, asiakkuusajattelu: sopimukset 

 

 Professioiden kehittäminen ja kilpailu: 
dokumentointi tuo näkyvyyttä ja statusta 
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Kielilainsäädännön toteutuminen? 

 Kielibarometri  

 www.kunnat.net; Herberts 2009 

http://www.kunnat.net/
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Kielentutkimuksen tuloksia 
päätösteksteistä 

 Mallikatkelmista koostetut tekstit epäyhtenäisiä, 
sidosteettomia, jopa absurdeja 

 

 Suorat lainat laki- ja asiantuntijateksteistä  

 

→ teksteissä sekä ymmärrettävyys- että 
sävyongelmia 
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Perusteleminen ja ratkaisun 
yksilöiminen päätöksissä 

 Ongelmia argumentoinnin loogisuudessa sekä 
perusteluina toimivien ”tosiseikkojen” 
valinnassa. 

 

 Perustelut eivät aina tunnistettavissa 
perusteluiksi. 

 

 Yleispäteväksi muotoillulla fraasilla ilmaistu 
ratkaisu ei aina yksilöivä ja vaihtoehdoton. 

 

(Tiililä 2007, 2008) 
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Potilasasiakirjojen laatu 

 Kotihoidon kertomuksissa lyhenteitä yli 10 % 
kaikista sanoista. Kaikki eivät vakiintuneita. 
(Lehtomäki 2008) 

 

 Hankalina pidetyt ilmaisutavat mainettaan 
toimivampia (Karvinen 2008) 
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Seksistinen kieli 

 Lainsäädännössä yhä ongelmia, lehtikieli 
parempaan suuntaan (Karppinen 2001, 2007) 
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Kuuleminen kielen- ja 
diskurssintutkimuksen näkökulmasta 

 Äänten ja tietämisen hierarkiassa 
kansalainen/asiakas/potilas on alimpana.  

 

 Virallinen tieto ensisijaista. Asiakkaan oma 
kertomus tai teksti omasta tilanteesta toissijaista. 
 

  

 (Oikeudenkäytöstä Ruuskanen 2006; kunnallisista 
palveluista Tiililä 2007; vakuutusmaailmasta 
Havukainen 2003, mielenterveystyöstä Saario 2005) 
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Tiedottavat tekstit tutkimuksen 
näkökulmasta 

 

 Millainen teksti täyttää tiedottamisvelvoitteen? 
(Julkunen 2002; Heikkinen 2002) 

 

 Myönteinen kehitys ei tapahdu itsestään 
(Kankaanpää 2006) 
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Kielenkäyttöä rajoittavat lait 

 Julkisuuslaki vaikuttaa itsesensuurin tavoin  

 

 (Tapola 2003; Tiililä 2007; Vanhala 2005) 
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Tahattoman kielipolitiikan 
vaikutukset 

 Määrä jyrää laadun: tekstejä tuotetaan 
järjestelmissä, joita ei ole luotu kirjoittamiseen 

 

 Virkakielelle kasvualustaa lisää 

 

 Kirjoitus syrjäyttää puheen ja vaikuttaa 
kasvokkaisiin asiakastilanteisiin 

 

 Standarointi tasalaatuistaa mutta riistää oman 
kielen. 
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Tietoisen ja tahattoman 
kielipolitiikan suhde 

 Tietoinen ja tahaton kielipolitiikka usein 
keskenään ristiriitaiset. 

 

 Tahaton kielipolitiikka vaikeuttaa tietoisen 
kielipolitiikan toteutumista. 
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Kielipolitiikka 

 Erilaiset tietoiset, tahattomat ja tosiasialliset 
toimet, joilla vaikutetaan kieliin ja niiden 
käyttöön. 

 

 

 

 

 (Tiililä 2009) 


