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Miten virkakieltä voi parantaa? 

■ Opetuksella ja täydennyskoulutuksella. 

■ Saattamalla kirjoittamisen edellytykset ja 

olosuhteet kuntoon. 

■ Rakenteilla, verkostoilla ja käytännöillä. 

■ Asenteilla. 

■ Muuta? 
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Opetuksen määrä ja sisältö? 

■ Sosiaali- ja terveysalan toisen asteen 

opetussuunnitelma: äidinkielen opinnot 4 

ov (OPH 2010) 

 

■ Oikeustiede: äidinkielen opinnot / 

modersmålet 5 op 

• kirjallinen viestintä, puheviestintä ja 

oikeuskieli, muntlig, skriftlig och 

juridisk svenska (HY 2013) 
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Täydennyskoulutusta lisää 

■ 22 % virastoista: ei lainkaan koulutusta 
viim. 5 vuoteen (2011) 

■ n. 25 % virastoista: vähintään yksi 
koulutuspäivä työntekijää kohden viim. 5 
vuoteen (2011) 

■ 0 %: koulutusta liikaa (2011 & 2008) 

■ n. 75 % (2011) & n. 60 % (2008): 

• liian vähän koulutusta  

 

(Kotuksen kyselyt 2011 ja 2008) 
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Parannetaan kirjoittamisen olosuhteita 

■ Kiire ja jäykät tekstimallit hyvän kielen 

esteenä (2008) 

■ Tekstien parissa kuluu 

• yli puolet työajasta n. 70 %:ssa 

virastoja (2011) 

• päivä tai enemmän viikossa ¼ 

päiväkotien työntekijöistä (2010) 

 

(Kotuksen kyselyt 2008, 2010, 2011) 
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TEILLE MYÖNNETÄÄN TOIMEENTULOTUKEA 264,02 E 
/KK MAALIS- JA HUHTIKUULLE, MAKSETAAN 
ASIAKKAAN TILILLE. VUOKRAN JA 
YHTIÖVASTIKKEEN MAKSATTE ITSE. 

  

TEILLE MYÖNNETÄÄN TERVEYDENHOITOKULUJEN 
OMAVASTUUOSUUS JULKISIA TERVEYDENHUOLLON 
PALVELUJA KÄYTTÄEN JA JULKISEN 
TERVEYDENHUOLLON LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMÄT 
LÄÄKKEET SAIRAUDEN HOITOON. 

  

TEILLE MYÖNNETÄÄN PÄÄTÖKSEN 
VOIMASSAOLOAIKANA ERÄÄNTYVÄT ASUNNON 
SÄHKÖ-/KAASULASKUT. ASUNNON MAHDOLLISET 
SÄHKÖLÄMMITYSKULUT KÄSITELLÄÄN ERIKSEEN. 

 

Kirjoittamisen välineet kuntoon 
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Luodaan rakenteita ja käytäntöjä 
■ verkostot: kielenhuoltajien verkostot 

■  toimet ja toimielimet  

• valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunta 

• kuntien nimistötoimikunnat ja nimistönsuunnittelijat 

■ käytännöt:  

• kääntäminen & monikielisyys 

▪ osana alkuperäistekstin laatukontrollia 

▪ tekstien ja nimien samanaikainen tuottaminen 

• Maanmittauslaitoksen karttanimistön  tarkistusprosessi 

▪ säännöllistä ja pysyvää 1960-luvulta lähtien 

▪ kielitieteellinen asiantuntemus käytössä (suomi, 
ruotsi, saame) 

▪ kumuloituva hyöty 
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Toimeksiannon kielimuodot 

 

Lain- 
säädännön 

kieli 

Viranomais- 
viestinnän 

kieli 

Asioinnin 
kieli 

direktiivit 
lait 

asetukset 

esitykset 
perustelut 

esityslistat 
 

raportit 
muistiot 
pysyväis- 

ohjeet 
esityslistat 

 
 

toiminta-
kertomukset 

strategiat 
ohjelmat 

tiedotteet 
esitteet 
ohjeet 

verkkotekstit 
some 

 
päätökset 

suunnitelmat 
sopimukset 
kertomukset 

kirjeet 
 
 

puhelinkeskustelut 
vastaanotot 

luukkuasiointi 
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Virkakieli, viranomaiskieli, 

hallinnon kieli… 

■ Kieltä, jota viranomaiset ja julkisten 

palvelujen tarjoajat käyttävät 

työtehtävissään.  

■ Virkakielellä valmistellaan ja hoidetaan 

yhtä hyvin koko maan kuin yksittäisen 

kansalaisen asioita.  

■ Sillä tiedotetaan, päätetään, raportoidaan, 

opastetaan, neuvotellaan ja nimetään. 
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Viranomaisten työssään käyttämät ja 
suunnittelemat nimet ja nimikkeet 

 Viranomaisten  

■ työssään käyttämät koti- ja ulkomaiset 
paikannimet 

■ omille hallinnonalueilleen suunnittelemat  

• alueiden nimet 

• organisaatioiden nimet 

• säädösten, hankkeiden, ohjelmien ym. 
nimet 

• tehtävänimikkeet 

• kunnissa myös osoitenimet. 
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Förslag till definition  

 
term: klarspråk 

definition: språk som 

genom att vara tydligt 

och mottagaranpassat är 

begripligt och fungerar 

på avsett sätt för den 

tänkta mottagaren 

 

 

 
term: klarspråksarbete 

definition: systematiskt 

arbete för att få språklig 

kommunikation mellan 

sändare och mottagare att 

fungera så effektivt som 

möjligt med hjälp av 

klarspråk 

 



www.kotus.fi 

 
 
■ Anmärkning:  

 

■ Klarspråk kan vara såväl skriftligt som 

muntligt. 
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”Kotus-kyselyt”: 

■ Viertiö, Annastiina 2011: Hallinnossa 

kaivataan koulutusta ja laatua viestintään. 

Kielikello 4/2011 

■ Pyhäniemi, Saija 2010: Päiväkotien 

kirjoitustyöt: mitä, miten, milloin? Kielikello 

1/2010 

■ Tiililä & Viertiö 2008: Kirjoittajien koulutus 

kannattaa. Kielikello 2/2008. 
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Aiheista lisää Kielikellossa, esim: 

■ Liikamaa-Pasma & Tiililä: Valmiit 

tekstipohjat kirjoittamisen apuna. (3/2005) 

■ Paikkala: Fimeasta Stroke Unitiin – julkisten 

palvelujen nimet. (3/2010) 

■ Piehl & Sommardahl: Työtä 

viranomaiskielen selkeyttämiseksi 

Saksassa. (4/2010) 

■ Tiililä: Hyvä hallinto – kielenkäytön 

kysymys. (1/2011) 


