
Virkakielityöryhmän kansalaiskysely 
Laatija: Kotimaisten kielten keskus, tehty kesällä 2013 
 
Toimitettu kooste vastauksista  

 

1. Mitä viranomaiset voisivat tehdä viestintänsä parantamiseksi? 

Ehdota kokemustesi perusteella, miten viranomaisen olisi pitänyt kirjoittaa tai puhua, että asiasi olisi mennyt sujuvammin. 

Vastaajien määrä: 230 

 

1) Liikennevirasto on liikennevirasto, ei Liik enne vira sto. Olisi edes tavutettu oikein niin logo olisi siedettävämpi. 
 
 

2) Kaikissa viranomaiskirjeissä ja lomakkeissa tulisi aina käyttää vain ja ainoastaan selkokieltä. 
 
Viranomaisviestinnässä ei tulisi viestiä ensisijaisesti poikkeuksista. 
 
Projektivastaavien vastuutapakoilevat edistämisen kehittämisnäkökulmat eivät saa valua ihmisille tällä tavalla: 
"Ohjelmasta on tarkoitus tukea oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, innovointia ja hyvien käytänteiden vaihtoa 
edistävää yhteistyötä sekä politiikan uudistamista. Ohjelman tavoitteena on mm. edistää kansainvälistymistä 
oppilaitoksissa, parantaa ohjelmaan osallistuvien avaintaitoja ja osaamista sekä taitojen 
työmarkkinavastaavuutta."  
 
 

3) Asiat mitkä teille on selviä ei todellakaan ole asiakkaalle selviä, joten kannattaapa ihan alussa jo ruveta 
selittämään laajemmin asiaa. Kannatttaa myös pyytää asiakasta selittämään asia perästä jotta selviää se onko 
asia ymmärretty vai ei.  
 
Kaavakkeista sen verran, että kannattaa kaikki täytettävät kohdat selittää lomakkeen takapuolella. Ei nimittäin 
ihan kaikkille ole selvänä mitä esim. Henkilötunnus meinaa.  
 
Kun teette tiedotteita ja muita asiakirjoja niin napatkaa joku jolla ei ole aavistustakaan sisällöstä lukemaan se 
paperi ja pyytäkää häntä selittämään ne paperissa olevat asiat.  
 
Asioiden selittämisen tukena kannataa ihan oikeasti käytää kuvia nehän tunnetusti kertovat enemmän kuin 
tuhat sanaa. Jos jotain kielletään niin joissan tapauksissa tarvitaan selitys siitä että mitä tapahtuu jos teen niin 
kuin ei saisi ja se miksi se on kiellettyä.  
 

 
4) Ministeriöt harvoin vastaavat heille tulleeseen sähköpostiviestintään, esimerkiksi kyselyihin ja ehdotuksiin. Siitä 

tulee ylimielinen vaikutelma. Vähän kuin soittaisi jollekin ihmiselle ja puhelimen toisesta päästä ei kuuluisi 
mitään vastausta. Viranomaisia voisi ohjeistaa, että lyhytkin vastaus kansalaispalautteeseen on asiankuuluvaa. 
 
 

5) Päätöskirjelmät ovat syystä virallisia, pitkiä ja muodollisia. En koe, että niitä pitäisi muuttaa, jotta uskottavuus ja 
vertailukelpoisuus eri viranomaisilla säilyy. Tärkeää olisi kuitenkin kommunikoinnin kannalta se, että virallisten, 
muodollisten ja sekavien viestien lisäksi tai niiden yhteydessä kerrottaisiin viestin pääasia ! Eli jotenkin 
esimerkiksi niin, että kun Kela lähettää tukipäätöksen, sen mukana tulisi viesti, josta käy heti ilmi pääasia. 
Esimerkiksi: Emmi Esimerkkinen XXXXXX-XXXX, opintotukesi on päätetty lakkauttaa 1.1.2014 alkaen. Ja 
sitten vasta se höpinäsekamelska. 
 
Helpotus olisi myöskin se, että viranomaiset puhuisivat suomea. Lyhyitä, selkeitä lauseita. Aktiivisia verbejä ja 
vähemmän lauseenvastikkeita ja passiiveja. Viranomaiset voivat säästää koreilevan jargoninsa keskinäisiin 
keskusteluihinsa. 

 
 
6) Asiat pitää ilmaista niin, että 12-vuotias pystyy sen ymmärtämään. Lakitekstiä ei pidä sinällään kopioida 

viranomaisen viestinnässä, vaan viranomaisen pitää opastaa hallintoalamaista ymmärtämään, mistä on 
kysymys. Lakitekstiin voi toki viitata perusteluissa.  
 
Yksinkertaisia, sopivan mittaisia, lauseita. Ei monimutkaisia sivulauseita ja muita suomenkielelle vieraita 
rakenteita. Yksinkertainen ilmaisu. Ei suoriteta korjaavia toimenpiteitä; korjataan. 
 
Lisäksi selvityspyynnöissä yms. tulee käyttää ymmärrettäviä termejä. Organisaatioiden omat termit eivät ole 



ymmärrettäviä organisaation ulkopuolella ja yksi termi voi tarkoittaa eri asiaa toiselle ihmiselle kuin toiselle. Jos 
viranomainen haluaa jotain tietoa, voi myös kertoa, mistä sen tiedon todennäköisimmin saa. 
 
 

7) Luottamustoimissani ja nyt työssäni asiamiehenä vastaan tulee usein tapauksia, joissa ongelma on vain se, 
että ihminen ei ymmärrä, mitä viranomaispäätöksessä lukee. Minulla on melkein maisterin paperit 
sosiaalipolitiikasta, mutta silti en itsekään aina tajua, miten hakemukset pitäisi täyttää ja päätökset tulkita. 
Pelkästään Kelan ja sosiaaliviraston kielessä on niin paljon arkikieleen kuulumattomia sanoja, että pää menee 
pyörälle. Toisaalta aivan tavallisetkin asiat ilmaistaan niin monimutkaisesti, että niitä on vaikea hahmottaa.  
 
Pahimmassa tapauksessa virkakielen kankeus johtaa siihen, että henkilö ei lainkaan hae hänelle kuuluvaa 
tukea tai palvelua. Esimerkiksi joku saattaa ajatella, että ei voi saada henkilökohtaista avustajaa, koska avun 
tarve ei ole riittävän runsasta. Tiedän hyvin vaikeasti vammaisia ihmisiä, joille on syntynyt ohjeista ja 
lakitekstistä mielikuva, että avustajan saaminen vaatisi sen, ettei pääse edes sängystä ylös. Olen myös nähnyt 
toimeentulotukihakemuksia, joita on hylätty vain siksi, että henkilö ei ole tajunnut esittää oikeita perusteita.  
 
Vähän aikaa sitten [POISTO] kaupungin sosiaalitoimi teki esitteen toimeentulotuen yksiköstään tarkoituksenaan 
helpottaa hakemuksen tekemistä. Olen tehnyt toimeentulotuen parissa töitä vuosia, mutta en silti ymmärtänyt 
esitteen ensimmäistä lausetta ja muutenkin kieli oli varsin hallinnollista. Tahtoa siis ehkä on, mutta taitoa ei. 
 
 

8) Viranomaisen tulisi julkaista vain sellaista tekstiä, jonka on laatinut tai kääntämisen jälkeen tarkastanut henkilö, 
jolla on sekä viestintään käytettävän kielen äidinkielen tasoinen taito että tekstin aihetta koskeva 
asiantuntijatason osaaminen. Tällä yksinkertaisella säännöllä päästäisiin eroon nykyisin usein toistuvista 
tilanteista, joissa viranomaisen viestintä on vaikeaselkoista tai jopa käsittämätöntä. 
 
 

9) Viranomaiset voisivat käyttää oikeita pronomineja. "Euroopan valtiot ovat päättäneet pyytää USA:lta selvitystä 
vakoiluepäilyistä. He ovat jne. 
Milloin valtioita, kuntia ja organisaatioita on alettu personoida? 
 
 

10) Kelan viestintää voi pitää esimerkkinä täydellisesti epäonnistuneesta viestinnästä. Olin vuoden verran 
sairaslomalla enkä jaksanut enää pitää kasassa Kelasta saamaani paperimäärää, joka koostui päätöksistä ja 
niiden perusteluists, lisätiedusteluista, raportointilomakkeista jne. Lainsäädäntö voi olla mutkikas, mutta sitä 
enemmän on kiinnitettävä huomiota viestintään. Jos tutkijanjoulutuksen saanut ihminen ei ymmärrä tekstiä, niin 
kuka muu sitten Kelan virkailijoiden lisäksi. Huonot raportointipohjat ja moninkertaiset ohjeet aiheuttivat kaksi 
kertaa myös aiheettomasti etuuden katkaisun. 
 
Hyvästä viestinnästä voi kiittää puolestaan Kevaa, joka hoiti eläkeasiani kuntoon selkeästi ja ystävällisesti. 
Kaikki sieltä tullut informaatio oli mielestäni riittävän selkeää ja ymmärrettävää. 
 
Vuosien mittaan parannusta on tapahtunut myös veroviranomaisten viestinnässä, mutta töitä riittää edelleen 
esimerkiksi lomakepohjien kuntoon saamisessa. 
 
Kyse ei aina ole oikeakielisyydestä tai viestinnästä. Parannukset olisi aloitettava oman toiminnan terminologian 
ja käytäntöjen tutkimisesta. Mielestäni suurten viranomaisten viestinnässä olisi asiakkaan  oltava mukana 
arvioimassa tekstejä. 
 
 

11) Lainasanojen ja johdannaisten sijasta voisi käyttää Suomen kielen sanoja. 
 
 

12) Työvoimatoimisto eikun TE-toimisto eikun TE-palvelut kertoo asioista varsin vaikeasti; uusilla nettisivuillaan he 
kertovat palkkatuesta mm. näin:  
 
Palkkatuki muodostuu kahdesta osasta, perustuesta ja lisäosasta. Vuonna 2013 perustuen suuruus on 32,46 
euroa/päivä. Lisäosan suuruus vaihtelee tapauksittain työ- ja elinkeinotoimiston harkinnan mukaan. Lisäosan 
suuruus on enintään 60 % perustuen määrästä, joissakin tapauksissa enintään 90 % perustuen määrästä. 
Tuen määrään vaikuttavat työnhakijaan ja työnantajaan liittyvät seikat. 
 
Tämän olisi voinut ilmaista näinkin: Palkkatuen määrään vaikuttavat työnhakijaan ja työnantajan liittyvät seikat 
TE-toimiston harkinnan mukaan ja tuki on 32,46 - 61,76 euroa/päivä.  
(Tiedotteesta puuttuu olennainen tieto: Palkkatukea voidaan myöntää yksittäisistä viikoista 30 kuukauteen.)   
 
 



13) Hyvät virkakielityöryhmän jäsenet, 
 
Aikeenne on hyvä ja kannatettava, jo vuosikymmeniä esillä ollut. Ongelmana ei ole viranomaisten kyvyttömyys 
tai osaamisen puute vaan viranomaistehtävän luonne 
toimia objektiivisten tosiasioiden ja subjektiivisten (lue: poliitikan vaatimus) realiteettien 
välimaastossa. Vaikka viranomaisvalmistelun tehtävänä on tuoda esiin substanssiin liittyvät olennaiset tosiasiat 
ja sen vaikutukset, on päättäjillä "oikeus" toimia haluamallaan, jo usein ennen valmistelua päätetyllä, tavalla. 
Päätösten hyväksyttävyyden ja puoluekannatuksen  
takia valmisteluaineisto halutaan saada näyttämään päätöstä tukevalta. Vaikeuksia välttääkseen "viisas" 
viranhaltija osaa kirjoittaa tekstiä, joka monitulkintaisuutensa takia soveltuu moniin tarkoituksiin. Usein mitä 
vähäpätöisempi asia käsittelyssä on sitä laajemmat ovat perustelut ja selvitykset. Vaikutuksiltaan merkittävät 
asiat saattavat jäädä lähes tyystin valmistelematta juuri poliittisista syistä. 
 
Onkin lopulta aiheellista kysyä, onko viranomaisvalmistelu tyystin tarpeeton ja huomattavan kallis poliitikan 
kulissi, jota vastaan kansalaiset ja virkakielityöryhmäkin kamppailee kuin Don Quijote.  
 
 

14) Viesti mol.fi -sivuilta oli tällainen: 
 
Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut uudistuivat vuoden 2013 alusta 
  
TE-toimistojen ja osin ELY-keskusten järjestämisvastuulla olevat työvoima- ja yrityspalvelut uudistuivat vuoden 
2013 alusta. Uusi laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta liittyy laajaan TE-palvelujen uudistushankkeeseen.  
 
Uudistushankkeen tavoitteena ovat tehokkaat ja asiakaslähtöiset palvelut eri asiakasryhmille sekä kattavat 
verkkoasiointimahdollisuudet. Henkilöasiakkaiden yhdenvertaisuutta parannetaan ja TE-toimistojen 
yrityspalvelua vahvistetaan. 
 
TE-palvelujen palveluvalikoimaa selkeytettiin mm. tukien ja korvausten osalta. Samalla TE-palvelut uudistuivat 
sisällöllisesti.  
 •Työnvälitys on jatkossakin keskeisin palvelu työnhakijoille ja työnantajille.  
  
•Lisäksi julkisena työvoima- ja yrityspalveluna tarjotaan tieto- ja neuvontapalveluita, monipuolisia osaamisen 
kehittämispalveluita sekä yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalveluita.  
  
•Julkiseen työvoima- ja yrityspalveluun kuuluvat myös henkilöasiakkaan palveluprosessiin liittyvät erilaiset 
asiantuntija-arvioinnit sekä tuet ja korvaukset, joilla tuetaan työnhakua ja palveluihin osallistumista. 
  
•Nykyiset työmarkkinatoimenpiteet (työharjoittelu, työelämävalmennus ja työkokeilu) yhdistetään työkokeiluksi, 
jonka käyttötarkoitusta selkiytetään.  
  
•Työttömien työllistymistä yrityksiin pyritään lisäämään muuttamalla palkkatuen myöntämisen edellytyksiä.  
  
•Työvoimakoulutuksen profiilia selkiytetään. Valmentava ja ohjaava työvoimakoulutus muutetaan 
työnhakuvalmennukseksi ja uravalmennukseksi.  
  
•Työhönvalmennuksen käyttömahdollisuus laajennetaan koskemaan kaikkia henkilöasiakkaita.  
  
•Matka- ja muuttokustannusten korvausten käyttöä laajennetaan. 
  
•Lomautettujen asiointi TE-toimistossa uudistuu 1.7.2013 alkaen (ryhmälomautusmenettelystä luovutaan).  
  
•Työllisyyden edistämistoimikunnat (TE-toimikunnat) muutetaan työvoima- ja yrityspalvelu -neuvottelukunniksi 
(TY-neuvottelukunta). Muutoksenhakua koskevia säännöksiä selkiytetään ja muutoksenhakuoikeutta 
laajennetaan. 
  
Uusi nimi TE-palvelut sekä uusi logo 
 
Vuoden 2013 alusta lähtien TE-toimiston palvelujen nimi on TE-palvelut (työ- ja elinkeinopalvelut). TE-palvelut 
sisältää palvelutarjonnan, jota työ- ja elinkeinotoimistojen ohella järjestää iso joukko toimijoita, mm. kunnat, 
oppilaitokset, seudulliset yrityspalvelut ja työvoiman palvelukeskukset. 
 
Vuoden 2013 alusta Suomessa on 15 alueellista TE-toimistoa, joilla on noin 120 toimipaikkaa. 
 
Vuodesta 1990 käytössä ollut työ- ja elinkeinotoimiston vihreä kolmikanta-logo jää historiaan. Se korvautuu 
uudella logolla 1.1.2013 lukien vaiheittain sitä mukaa kuin aineistoja uusitaan.  



 
Edellämainittu viesti oli pitkälti hyvin valheellinen; toimipaikkoja lopetettiin vielä vuoden 2013 alusta lisää, tieto- 
ja neuvontapalveluiden määrää vähennettiin (kun virkailijoiden määrää vähennettiin ja koulutuspalvelut ajettiin 
alas eikä puhelimiin enää vastattu - automaattisen puhelinvastaajan käytöllä vastaamistilastoistakin tuli 
valheellisia). Kun työhallinto viestii paljon valheita, tekstin lukeminen vaikeutuu: ei tiedä, miten asiat ovat 
oikeasti.  
 
 

15) Vuonna 1981 minulle opetettiin lukiossa selkeän kielen perusteet: 
 
- Kahden pisteen välissä saa olla korkeintaan 12 sanaa.  Käytä lyhyitä lauseita.  
- Lauseessa saa olla korkeintaan kaksi sivulausetta.  Upotettu sivulause saattaa olla vaikea hahmottaa.  
- Älä käytä laina/sivistyssanoja tarpeettomasti.  Ei lukija välttämättä ymmärrä slangiasi.  
- Vältä lauseenvastikkeita.  Miksi käyttää vastiketta,  kun on olemassa oikeakin lause. 
 
 

16) Tässä pari ehdotusta: 
1. Kun viitataan johonkin virastoon, jolla on nimilyhenne (esim. Trafi, Evira jne), tulisi sen eteen laittaa viraston 
selkokielinen ilmaus. Esim. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi... ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira...). Tosin 
vielä parempi olisi, jos ilmaisusta kävisi selkeästi ilmi, mitä virasto tekee tai mistä se vastaa (esim. Liikenteen 
turvallisuudesta vastaava virasto Trafi...). Ja vielä parempi olisi, jos virastoista ei lainkaan käytettäisi keksittyjä 
lyhenteitä vaan selkeitä suomenkielisiä nimiä.  
2. Pois substantiivitaudista! Siis substantiivien sijaan verbejä!  
3. Kehittää ja kehittäminen pannaan! Valokuvia kehitetään, suunnitelmia kehitellään, joku voi kehittää hyviä 
ideoita.  
4. Pois pitkät lauseet! Yhteen lauseeseen vain yksi ajatus tai sisältö; no, joskus voi mennä kaksikin. 
 
 

17) se pakollisen puhelinnumeron pyytäminen omiin tietoihin... 
miksi ihmeessä sitä ei käytetä, koska se antamaan usein velvoitetaan. vasta viikkojen viiveellä tulee postissa 
kirje, jossa kerrotaan "pilkkuvirheestä" toimittamissasi papereissa, tai puuttuvasta liitteestä. näin toimii hyvin 
moni byrokraattinen "pulju". 
 
kaikkien täydennettävien papereiden korjaaminen "suomenkielelle" ei olisi vaikeaa, koska näissä papereita 
vaativissa organisaatioissa joku päivittäin puhelimitse joutuu suomentamaan näitä epäselviä kohtia asiakkaille. 
 
myöskään samojen papereiden toistuva toimittaminen samaan organisaatioon on asioita, joita olen 
arkielämässäkin havainnut monen lähipiirin ihmisen tuskailevan. 
 
 

18) Jos virkamieskieltä halutaan todella selkiyttää, eikö olisi parempi että kansalaisille laitettaisiin näytille tekstejä 
lomakkeista ja yleisistä päätöksistä, joissa virkamieskieltä esiintyy. Ne tahot, joilla on taito ilmaista asiat 
selkeämmin, eivät välttämättä ole samoja kansalaisia kuin ne, jotka useimmin viranomaisten kanssa ovat 
tekemisissä.  
 
Ehdotan siis, että muutatte tätä palvelua niin, että se tarjoaa käyttäjälle sattumanvaraisesti lyhyen tekstinpätkän 
suomennettavaksi käännöstyön tehtyään käyttäjä voi ottaa uuden tekstin ja jatkaa, kunnes uuvahtaa.  
 
Noin muuten minusta on ylipäätään järkyttävää, että virkakielityöryhmä on ylipäätään olemassa! Kyllä voisi 
odottaa, että virkamiehiltä vaaditaan riittävä suomen kielen taito, jolla pystyy ilmaisemaan asiansa kansalaisten 
ymmärtämällä tavalla. 
 
 

19) En ole varma, onko terveydenhoitohenkilökunta viranomaisia, mutta laitan tämän kuitenkin. Ajattelin aikanaan 
suurella empatialla esim. maahanmuuttajaäitejä saadessani kirjeen, joka alkoi: "Tervetuloa elektiiviseen 
sektioon." Mielestäni voisi sanoa vaikka "Tervetuloa synnyttämään keisarinleikkauksella." 
 
 

20) Usein organisaatiomuutoksissa tai toimintaa kehitettäessä muutetaan myös yksiköiden ja toimintojen nimiä 
"paremmin kuvaavaan" suuntaan. Esim. iltapäiväkerho > iltapäivätoiminta, nuorisotalo > nuorisotila > lasten ja 
nuorten talo, terveyskeskus > hyvinvointikeskus. Tämä johtaa siihen, ettei kuntalainen enää löydä palvelua 
vakiintuneella nimellä eikä mediakaan tiedä, millä nimillä asioista pitäisi puhua. Myös kyltit, opasteet, esitteet ja 
muut joudutaan uusimaan nimien vaihtuessa. Eikö toimintaa voi kehittää muutenkin, ilman että puututaan jo 
vakiintuneisiin termeihin? Se selkeyttäisi esim. kuntakieltä huomattavasti. Esimerkit olivat kaikki Oulusta. 
 
 



21) Olen itse töissä käräjäoikeudessa, ja silti on joskus hankala ymmärtää lakikieltä. Sitä pitäisi yksinkertaistaa. 
 
Uskon että se on asennekysymys. Eräs entinen työnantajani (asianajaja) sanoi, ettei kieli olisi niin arvokkaan 
kuuloista jos kaikki kirjoitettaisiin "kansankielellä". 
 
Minusta tämä "kapulakielen" käyttö on väärin, se lisää vain tulkinnanvaraisuutta ja antaa lisää töitä lakimiehille, 
koska ihmiset eivät ymmärrä mitä teksteissä sanotaan ja heidän on pakko ottaa yhteyttä lakimieheen. 
 
Valtion pitäisi alkaa olemaan tarkkana tässä ja antaa kunnon ohjeistukset! 
 
 

22) Kaikki johtuu siitä että, kunnan virkamiehet kaikki, ovat poliittisella pelillä saaneet virkansa. Näiltä puuttuu työäly 
ja maalaisjärki kokonaan. Minun työpaikalla on 17 työntekijää ja 15 virkamiestä. Eikö 3 ei-poliittista mestaria 
olisi riittävä? Siinä säästyisi pitkä penni joka kunnassa ja saataisi TYÖN tekijöitä lisää. 
 
 

23) Erittäin helppoa. Ei muuta kun erotetaan epäpätevät virkamiehet. Sillai se paranee heti. Tietysti kun te itse 
pääsette päättämään tuosta, niin tämä ei tietenkään ole edes vaihtoehto. 
 
 

24) Ministereille voisi antaa lisää suomen kielen opetusta ja vaatia heiltä parempaa tarkkuutta suomen kielen 
käytön suhteen. Esimerkiksi Jyrki Katainen puhuu suomea usein väärin. Kyllä todellakin odotan pääministeriltä 
parempaa suomen kielen suojelua. Vaikuttaa siltä, että Katainen puhuu suomea ihan tahallaan väärin. 
 
 

25) Jos valehtelu ei auta, voisi kokeeksi puhua totta. 
Liian usein aliarviodaan kansalaisten ymmärryskykyä. 
Näin viranomaiset menettävät uskottavuutensa. 
 
 

26) Mitä olen Kelan, työvoimatoimiston ja sosiaalitoimen parissa pyörinyt; heillä tuntuu olevan loputon lista 
kirjoittamattomia sääntöjä, joita rikkomalla menetät tuesi, asiakkuutesi, kaiken. 
 
"Näin voi tehdä vain tällä palvelijalla, tämä termi ei tarkoita sanakirjamerkitystään vaan tätä, ennen kuin teet 
sen sinun pitää tehdä tämä, ei se onnistu ilman tätä, meillä mennään B:hen menemällä A:sta C:hen ja sitten 
takaisin ja se nyt on vain meidän tapamme ja jos kritisoit sitä niin suutun sinulle, vaikka tarkistutit asumistuesi 
pari viikkoa ennen vuositarkistuksen ajankohtaa niin ei se kelpaa vuositarkistukseksi vaan sinun pitää tarkistaa 
uudelleen ja nyt virallisesti vuositarkistuksena, myöhästyit tasan yhden minuutin ja se palvelumme on nyt 
suljettu (vaikka me kuitenkin aloitamme aina 20 minuuttia myöhässä kaiken), puhelinpalvelussame joudut 
odottamaan puhelin korvalle 30 minuuttia ja et vieläkään pääse lävitse vaikka kaikissa muissa 
puhelinpalvelluissa on käytössä sellainen ihmeellinen idea kuin "anna numerosi ja soitamme sinulle", meillä ei 
mikään idea tai parannusehdotus selvästikään kulje hierarkiassa ylöspäin ja olemme pysyneet samanlaisena 
viimeiset 30 vuotta, onneksi olemme niin alkeellisia että voit sanoa oikealle kädellä tätä ja vasemmalle toista 
sillä meillä tieto ei kulje kuin kädestä toiseen..." 
 
Voisitte kehottaa asiakaspalvelijoita tunnistamaan palvelua vaikeuttavat seikat ja puhumaan niistä ylöspäin. 
Tämä menetelmä tuntuu olevan täysin kateissa, koska pakko niiden on tajuta, sana ei vain kulje päätöksiin asti. 
 
 

27) Kela: Sairauspäivärahan laskennassa Kelan pitää selkeästi kertoa ne seikat joista päiväraha lasketaan, eli 
mitkä asiat siihen vaikuttavat. Sairauspäivärahan lain on säätänyt Eduskunta, mutta Kela noudattaa omaa 
tekemäänsä ohjetta, jolla päiväraha lasketaankin edellisen vuoden ansioiden perustella,(vaikka olisikin 
päivärahan hakuhetkellä vahvistunut viimeisin verotus), Kela ottaa kuitenkin pohjaksi vahvistumista edeltävän 
vuoden ansiot. Tästä Kela ei kerro päätöksessään, jotka lähettää asiakkaille. 
 
 

28) Hei, 
Kerron tässä vain yhden kapulakielitermin, parannusehdotusta en tähän hätään osaa antaa. Rakennuslupaa 
anottaessa saattaa hakija joutua anomaan SUUNNITTELUTARVERATKAISUA. Käsitteen todellinen merkitys 
selviää kohtuullisen tutkimisen jälkeen, mutta ehkä ei aivan itse termistä.  
 
Ystävällisin terveisin, 
[POISTO] 
 
 

29) 1) Olisi siis siirryttävä viranomaisnäkökulmasta asiakasnäkökulmaan. 



Viranomaispäätökset voisivat olla rakenteeltaan sellaisia, että asiat ovat asiakkaan kannalta 
tärkeysjärjestyksessä. Nykyään päätöksiä ja muita tekstejä tehdään ikäänkuin toisia viranomaisia ja lautakuntia 
varten niin, että asiat kuvataan viranomaisten näkökulmasta niiden käsittelyjärjestyksessä eikä 
tärkeysjärjestyksessä. 
 
2) Vähemmän lauseenvastikkeita ja niiden sijaan enemmän sivulauseita. 
 
3) Ei monia pitkiä virkkeitä. 
 
4) Vähemmän passiivia eli lauseissa tekijät esiin. 
 
5) Vähemmän "toimenpiteiden toteuttamisen suorittamista asianomaisten toimesta". 
 
6) Ilmaisut "mikäli" ja "edellyttäen että" pitäisi korvata sanalla "jos". Ensin mainitut ovat turhaa ja ärsyttävää 
tärkeilyä. 
 
7) Viranomaisten mieltymystä tai-sanaan pitäisi hillitä. Sitä käytetään usein silloinkin, kun tarkoitetaan "ja". 
"Haitallisia aineita ei saa levitä veden tai pölyn mukana" pitäisi kai sanoa "Haitallisia aineita ei saa levitä veden 
eikä pölyn mukana". Siis molemmat tavat ovat kiellettyjä eikä vaan toinen. 
 
 

30) Olen täyttänyt useita asumistukilomakkeita, ja muutenkin ollut tekemisissä KELAn kanssa lukuisia kertoja. Olen 
jopa ollut harjoittelijana KELAlla vuosia sitten. Oma mielipide on, että vuosien varrella ollaan menty parempaan 
(selkokielisempään) suuntaan. Tuohon tulee tosin suhtautua varauksella sillä en voi väittää, että osaan täysin 
asettua sellaisen ihmisen asemaan, jonka ei ole ennen tarvinnut olla tekemisissä viranomaisbyrokratian 
kanssa; ihmisen, joka ei tunne "alan" sanastoa ja termejä. Siltikin, epäilen pahasti, että ei ole paljoakaan mitä 
viranomaiset voivat enää tehdä. Kansalaisten on tultava vastaan. Ongelma ei ole se, että miten viranomaiset 
voisivat ilmaista itsensä selkeämmin, vaan miten kansalaiset saadaan oppimaan sitä byrokratiaa, sääntöjä, 
lakeja ja asetuksia. Ongelma on se, että kukaan ei halua opiskella byrokratiaa. Sitten kun tämä ihminen 
asetetaan byrokratian ja kaikkien niiden uusien sanojen keskelle, hän menettää malttinsa. Suomen kansalainen 
ei noin keskimäärin ajattele miten suomalainen tukijärjestelmä toimii. Suomalainen tekee työtä, ja keskittyy 
työhönsä, eikä opiskele byrokratiaa ja tukijärjestelmää. 
 
Asumistuet, eläkkeet, työllistämistuet... Nämä ovat kaikki konsepteja, joita tulisi opettaa koulussa esim. osana 
yhteiskuntaoppia. Yhteiskuntaoppitunneilta jää pois paljon hyviä käytännön juttuja suomalaisesta 
yhteiskunnasta. Ja kyllä, minä vedän ongelman juuren opetusjärjestelmään asti. Ongelma on siinä, että ihmiset 
joutuvat sitten vapaa-ajallaan, ja aikuisina, opiskelemaan byrokratiaa, usein vielä jonkun kriisin, 
elämänmuutosvaiheen tai vastoinkäymisen keskellä. Toisaalta yhteiskunnan muuttuessa sitä vauhtia kuin se 
muuttuu, ei voida odottaa, että jokainen sukupolvi olisi perillä kaikista yhteiskunnan kiemuroista, koska 
yhteiskunta ja säännöt jatkavat muuttumistaan ihmisen kouluvuosien jälkeenkin. Ehkäpä muuttumisvauhtia 
pitäisi hidastaa jotenkin? Noh, tuo oli lähinnä sarkastinen heitto. 
 
Itse laittaisin kai yläkoululaiset, ja miksei aikuisetkin, ratkomaan aitoja KELAn hakemuksia 
(viranomaistapauksia). Kannustaisin jopa laittamaan tapauksia valtakunnallisten lehtien pulmaosioihin, 
sanaristikoiden viereen. Esim. Matti Meikäläinen irtisanotaan työstään. Hänen tulonsa olivat X. Erorahana hän 
saa Y. Hänen vuokransa on Z. Kuinka suureen asumistukeen hän oli oikeutettu A) ennen lopputiliä ja B) 
lopputilin jälkeen? Moniko suomalainen osaa vastata tuohon kysymykseen? Moniko osaa sanoa, että lopputili 
tuskin vaikuttaa asumistuen määrään, ellei puhuta kymmenistätuhansista euroista, jolloin se asumistuen 
omaisuusraja menee rikki, ja se alkaa vaikuttamaan asumistuen määrään? 
 
Ongelmana on myös, että ihmiset eivät osaa esittää oikeita kysymyksiä tietämättömyyden edessä. Jotenkin 
tuntuu, että suomalainen on altis rypemään tietämättömyyden tuomassa piinassa, ennemmin kuin keskittyy 
muodostamaan älykästä kysymystä selventääkseen hämmennystä ja hälventämään sekaannusta. 
 
Ongelman ydin on, että suomalaiset tuntevat tukijärjestelmän ja viranomaiskuvioiden yksityiskohdat huonosti. 
Vallalla on liikaa vääriä olettamuksia, tietämättömyyttä ja ylipäätään ajattelemattomuutta viranomaistyötä 
kohtaan. Kansalainen ei asetu viranomaisen asemaan ennen kuin vasta olosuhteiden pakosta. Vasta sitten hän 
saa näkökulmaa viranomaisten toimintaan, ja ymmärtää että viranomaiset ovat tehneet aika hyvää työtä 
asioiden selkeyttämiseksi. 
 
Kohotan maljan tälle kyselylle. Tämä on elegantti ja viekas tapa saada kansalaiset asettumaan viranomaisten 
asemaan. Äitini aina sanoi, että mitään ei saa arvostella jos ei ole itsellä parempaa ratkaisua tilalle. Vasta sitten 
kun alkaa pohtimaan miten jonkun toisen hoitaman asian tai työn itse hoitaisi, saavutetaan suurempi ymmärrys. 
 
 

31) Voisivat lopettaa viitekehyksestä puhumisen. Ja käyttää sanaa vaikea sensijaan, että puhuvat haasteista ja 



haasteellisuudesta. 
Pitäisi myös lopettaa säästämisestä puhuminen, kun tarkoitetaan leikkauksia, karsimista, vähentämistä, 
tyytymistä vähempään, tms. Säästäminen tarkoittaa sitä, että jotain pannaan talteen tulevaisuutta varten. Usein 
säästöt kasvavat jopa korkoa. Mutta kun valtio säästää, Se ei pane senttiäkään säästötilille. 
Elvyttäminen on myös huono sana tarkoittamaan normaalia helpompaa rahan jakamista. Kuolleita tai lähes 
kuolleita ihmisiä elvytetään.. 
ja sitten on paljon uusia lyhennyksiä, jotka voisi heittää romukoppaan: 
luki-häiriö 
ADHD-oireyhtymä 
sote-uudistus 
ELY-keskus 
trafi 
cert-fi 
tietoturvan ja tietosuojan sijasta pitäisi puhua salaamisen tai salaisuuksien suojasta. 
oikeusasiamies: mitä tarvetta siinä on sanalle "asia"? Miksi ei puhuta oikeusavustajasta. Se olisi myös neutraali 
sukupuolen kannalta. 
mies-loppuisia virkanimikkeitä voisi muuttaa 
- eduskunnan puhemies voisi olla puheenjohtaja 
- varamies voisi olla sijainen 
- lautamies voisi olla maallikkojäsen 
- esimies voisi olla pomo tai johtaja 
- asiamies voisi olla edustaja 
- talonmies voisi olla talkkari 
- myyntimies voisi olla myyjä 
jne. 
 
 

32) Vähemmän sivulauseita. 
Vähemmän lauseenvastikkeita. 
Vähemmän määriteklimppejä. 
Lyhyempiä virkkeitä. 
 
 

33) Voisi lopettaa sen turhan paskanlässytyksen ja kapulakielellä roskan kirjoittamisen. Kyllähän meistä jokainen 
tietää, että viranomaiset ovat suuri joukko veronmaksajien rahoilla eläviä täysiä turhakkeita, jotka 
pompottelevat kansalaisten asiapapereita viranomaisilta toiselle, yhdenkään tekemättä niille yhtään mitään, 
yhdenkään ottamatta vastuusta yhtään mistään ja kaikkien nostaessa korkeaa palkkaa paskapapereidensa 
pyörittämisestä. Tämähän on se viranomaisten toimenkuva Suomessa. 
 
Toinen viranomaisten päätehtävä on suojella virkaveljiään ja -siskojaan hyvä veli-järjestelmällään eli virkaveljen 
tai siskon rikkoessa selkeästi lakia, pyöritellään kansalaisten tekemiä valituksia viranomaiselta toiselle, kaikkien 
nostaessa palkan ja lopuksi keksitään laista joku ympäripyöreä ja säälittävä porsaanreikä, jolla tutkinnan voi 
välttää kokonaan ja tiedottaa kansalaiselle, että "mitään väärää ei ole tapahtunut", "viranomainen on toiminut 
täysin oikein" ja "asiaa ei tutkita". Tätä tämä roskasakki pyörittää kymmenien tuhansien henkilöiden toimesta 
vuodesta toiseen veronmaksajien rahoilla aina ylimpää poliisijohtoa. oikeusministeriötä ja oikeusasiamiehiä 
myöten. 
 
Asianajajat voisivat myös laskeutua jo tähän maailmaan kapulakielistään ja muista naurettavista 
virkasanoistaan. Sananparret "lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että..." jne. ovat täyttä roskaa. Muutenkin tällä 
roska-ammattiryhmällä on aivan liian korkeat palkat siihen nähden mitä tekevät eli puhuvat ammatikseen 
paskaa ja valheita päivästä toiseen käräjäoikeuksissaan. 
 
 

34) Suuri osa asiakkaista lukee virkatekstiä atk-laitteella. Sähköisessä tekstissä olisi helppo automaattisesti lisätä 
tekstiin sanojen selkoselitykset ja linkit. 
Ja jos asiakas ei silti ymmärrä, sivu voisi automaatisesti kääntyä korsoraattorilla, ks. Korsoraattori... 
 
 

35) Työvoimatoimistot ovat usein nykyään yhtä kaupunkia tai paikkakuntaa laajemmin kattavia virastoja. Ja nimet 
ovat sen mukaisia. 
 
Nykyään virastojen nimet ovat mitä sattuu mutta laitetaan ne tietokoneen suosikkilistalle! Vähentää se ongelmia 
ainakin jonkin verran. Kotikaupungin työvoimatoimiston nimeä ei oikeastaan tarvitse muistaa tai osata sanoa 
missään. 
 
THL on Terveyden ja hyvinvoinnin edistämislaitos. Medialle näyttää riittävän tämän lyhenteen käyttö. Lyhenne 



ei kuitenkaan mitenkään selvästi liity tai tuo mieleen tätä laitosta ja sen tehtäväaluetta. 
 
VR on Valtion rautatiet. Se ei taida kuitenkaan enää olla valtion omistuksessa vaan se on OY. 
 

 
36) Kakki kirjalliset kyselyt sähköpostilla tai kirjeellä tehdyt ja saadut vastaukset on olleet Ok. 

 
Olen koettanut viimeiseen asti välttää virallisia puhelin yms.  kasvokkain tapahtuvaa keskustelua.  Niihin 
sisältyy 
aina ulkopuolista  kohinaa  ja häiriöitä. Myös viranomaisen suullinen ulosanti saattaa olla epäselvää. Hento 
ääni 
puhevika tai jokin maneeri, kuten tuo akateeminen narina sanojen välissä. Kukaan ei narise se opetellaan 
luullaan et ollaan asiantuntijoita narinan kera.  Kai jostain laulu tai puheopettajasta olisi apua. Ne sais varmaan 
olemaan hiljaa sanojen ja lauseiden välissä. 
 
 

37) Suurin yhteiskunnalinen ongelmamme on tämä koulutusyhteiskuntamme, joka tomii samalla tavalla kuin 
sääty-yhteiskunta: "yläkerta" ei tiedä eikä ymmärrä, mitä "alakerta" ajattelee ja tekee. Yhteiskuntaamme on 
rakennettu kuin Baabelin tornia ja siksi ihmiset eivät ymmärrä toisiaan. Suomesta on tuhottu kansallinen 
yhtenäisyys kansainvälistymisen uhossa ja eriytetty kasvatus ja koulutus todellisuudesta. Lainsäätäjät, 
esittelevät virkamiehet ja asiantuntijat ovat tuntevinaan asiat, mutta eivät tunne todellisuutta, koska heiltä 
puuttuu omakohtainen käytännön kokemus asioista. He eivät edes tajua, etteivät he ymmärrä todellisuutta, kun 
he työskentelevät kaltaistensa parissa. Siksi lait, asetukset, määräykset ja ohjeet eivät kohtaa todellisuuta, ja 
vielä koulutetut virkamiehet tulkitsevat väärin asioita, kun eivät tunne elämän realismia, jolloin katoaa ymmärrys 
eri osapuolilta. Mitä kauemmaksi Helsingistä mennään maassamme sitä vähemmän yhteiskunnan luomia 
pelisääntöja noudatetaan, vaikka kyllä paperit ovat kunnossa, jos tarkastajat saapuvat. Elämä on hyvin erilaista 
eri puolella Suomea ja ihmiset ymmärtävät asiat sekä viitetaus- tansa mukaisesti sekä kielellisesti eri tavoin. 
Edes yliopistokoulutuksella ei osaa täyttää oikein kaavakkeita, koska kaavakkeiden tekijät jättävät oleellisia 
asioita kertomatta ja jättävät useita tulkintavaihtoehtoja kaavakkeiden täyttäjille. Suurin viisaus on aina löytynyt 
kansan parista eli ruohonjuuritasolta. Tämä kysely on tarpeellinen, koska poliitikot ja virkamiehet ovat ihan 
"pihalla", minkä kansa on tiennyt jo vuosikymmenen ajan. 
Terveisin [POISTO] 
 
 

38) Nimihirviö: Tampereella kammottavin muutettu yksikön nimi on terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen 
lautakunnan jaosto. Ennen nimi oli ytimekkäästi sosiaalilautakunta. Sosiaalitoimi on nykyään 
hyvinvointipalvelut. 
Uusien nimitysten taakse mennään piiloon asiakkaiden/asukkaiden  todellista tilannetta. Puisto-osaston 
nykyinen  
nimikin on muistaakseni jotain.., asukkaiden ympräristön viihtyvyyttä edistävien palvelujen yksikkö. Kun uudet  
nimikkeet ovat tulleet, niin netistä on hankala löytää osoitetta, jos vaikka haluaisi lisätä viihtyvyyttään 
pyytämällä 
lisää roskiksia tai koirankakkapusseja. (Ei ole tietenkään talousarviossa.)  Tai antaa hyvää palautetta ihanille 
puistotyöntekijöille tai millä nimikkeellä heitä nyt kutsutaankin.  
 
Hankalaa viranomaiskäytännöissä on kirjallisen informaation saamiseen liittyvät käytännöt. Jos haluaa oikaista 
asioita, 
niin kirjallista vastausta saa odottaa viikkotolkulla. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on positiivinen 
poikkeus. 
Kun postittaa Eduskunnasta saapuneessa kierrätetyssä kirjekuoressa kirjeensä, niin se ripeyttää käytäntöjä. 
Herran pelko? 
 
Sähköpostitse asioiminen: sote-aloilla viranomaiskäytönnöt ovat hankalia. Sosiaalityöntekijöille ei voi laittaa 
sähköpostia. Tietoturvaan vedoten. Nyt toimeentulotuen asiakkailla on mahdollisuus vastata kyselyyn, jossa 
tiedustellaan, haluaisivatko he siirtyä sähköiseen asiointiin; onko sinulla tulostin, skanneri liitteiden 
lähettämiseksi. 
Tulostimen ja skannerin hankinta pitäisi kaiketi rahoittaa runsaan 400 euron perusosalla. - Huippuna: 
Nettikyselyssä ei  
lähetä painike toiminut.  
 
Oma-aloitteisuus: lähetin omalääkärilleni sähköpostin, jossa kerroin että 15 min. ei riitä kokonaisvaltaiseen  
arviointiin ja luettelin kaikki oireeni. Hieno viranomainen. Pyysi omahoitajaani soittamaan minulle ja sopimaan 
ajan. 
 
Paras tapa asioida viranomaisten kanssa on sanoa, että nyt en ymmärrä, voisitko selittää. Toinen tapa on ottaa 
"tukihenkilö" mukaan. Palvelu paranee ihmeellisesti. 



 
 

39) 1. Viranomaisten antamia ohjeita pitäisi havainnollistaa kuvilla. Esimerkiksi kelan kansa asioidessa yhdenkin 
asiakokonaisuuden, esim. Vanhempainvapaisiin liittyvät etuudet, ymmärtäminen vaatii paljon koska ohjeet ovat 
niin epäselviä 
 
2. Jostain syystä viranomaiset käyttävät useasti tulla- futuuria, joka ei anna kovin jämäkkää kuvaa asian 
hoitamisesta. Esimerkiksi " tulee ottaa huomioon" ,"tulee ymmärtää" tai muut samankaltaiset lässytykset ovat 
täysin turhia kun asiat voitaisi ilmaista selkeämminkin 
 
 

40) 1. Visualisointi voisi olla paikallaan eräissä tilanteissa. Ks. http://candychang.com/street-vendor-guide/. 
 
2. Ei: "Hakemus on jätettävä" vaan "Sinun on jätettävä hakemus ..." 
 
 

41) Sain Poliisilta seuraavan ilmoituksen tekstiviestillä:  
"POLIISI  
POLIISIN lähetys tunnuksella X noudettavissa R-KIOSKI X ,HELSINKI 10.07.13 asti.Henkilöllisyystodistus ja 
lähetystunnus mukaan." 
 
Viesti on lyhytsanainen, ja sävy aggressiivinen, eikä siitä käy ilmi, mitä asia koskee (kyse on passin 
saapumisilmoituksesta). Välien ja välimerkkien käyttöön liittyvät virheet tekevät viestistä lisäksi huolimattoman 
oloisen. Sain perään vielä muistutuskirjeen, jossa oli käytetty ainoastaan lyhyitä päälauseita. Ensireaktiona 
molemmista viesteistä pelästyin, että olen tehnyt jotain pahaa. 
 
Ehdottaisin Poliisin viestinnän osalta, että Poliisi-sanaa ei kirjoitettaisi kokonaan isoilla kirjaimilla, että 
kielioppisääntöjä noudatettaisiin, ja että viesti alkaisi ystävällisemmällä mutta täsmällisemmällä tavalla, kuten 
"Passinne on noudettavissa." 
 
 

42) Kelan viestinnässä isäkuukausi-termi on harhaanjohtava. Kyse on vapaasta, jonka mitta voi olla pisimmillään 
kuusi viikkoa. Mieheni haki isäkuukautta pelkän Kelan esitteen avulla, ja pari viikkoa jäi sitten anomatta, kun 
tämä oli selitetty niin harhaanjohtavasti. Parempi termi asialle olisi esimerkiksi isävapaa. Olisi pitänyt taas 
soittaa Kelaan. 
 
 

43) Viimeiseksi olen joutunut ottamaan yhteyttä verottajaan verkossa täytettävien lomakkeiden takia. Lomakkeet 
ovat sinänsä helposti täytettäviä, mutta ne sisälsivät pari eroavaa kohtaa paperiversioon verrattuna. Tämähän 
ei ollut vielä merkittävä ongelma, mutta ongelmaksi muodostui aivan oikeasti lomakkeissa käytetyt termit joita ei 
oltu määritelty mitenkään. Kyseinen hyvin yksinkertainen lomakkeen täyttäminen menikin tämän johdosta 
palvelupyynnön tekemiseen jossa aivan oikeasti piti vain kysyä mitä eroa käytetyillä termeillä on. 
 
Tämän perusteella toivoisin, että viranomaiset laatisivat jonkinlaisen tietokannan. Tämä myös vähentäisi turhaa 
asiakaspalvelutyötä. Kyseiset termit olivat vakuutuspalkka ja ennakkopidätyksen alainen palkka joiden välillä 
piti lomaketta täyttäessä valita, helppo valinta siis jos verottajan sivuilta olisi löytynyt yksiselitteiset määritelmät 
termeille, jotta tietää mitä valita. 
 
Samaan asiointiin liittyen verottajan ohjeet ulkomanaverotuksen suhteen olivat suhteellisen puutteelliset. 6kk 
säädön soveltamista varten oli mainittu että joissain maissa sovelletaan näin ja joissain näin. Ongelmana tässä 
oli että missään ei ollut mitään listaa. Eli tämän perusteella ei voinut mitenkään tietää kumman mukaan 
kyseisessä maasssa toimittaisiin (veronmaksajien keskusliitton verkkosivut onneksi kertoivat tämän). 
 
 

44) Toivoisin saavani työttömyyskassasta ilmoituksen, kun päivärahani on maksettu. Ilmoituksessa voisi näkyä 
myös summa ja siitä maksetut verot. Nyt sain vain päätöspaperin, josta ei oikein ottanut selkoa, paljonko oikea 
korvaussumma on kaikkien omavastuuaikojen ja sovitellun päivärahan myötä. 
 
Päiväkeskustoiminta = kamala sanahirviö, joka luo negatiivisia mielikuvia. Perustimme päiväkeskuksen ja 
kutsumme sitä Caféksi asiakkaiden kuullen, mutta viranomaisten kanssa viestiessä se on köpösti 
päiväkeskus... Jos päiväkeskuksen tilalle vakiintuisi jokin vähemmän leimaava nimi myös viranomaiskäyttöön. 
Kohtaamispaikka tms. neutraalimpi. 
 
Avoliitto on ristiriidan sisältävä sana.  Avosuhde olisi totuudenmukaisempi. Mitään liittoahan ei kukaan 
virallinen taho ole julkisesti vahvistanut, jos seurusteleva pari muuttaa saman katon alle asumaan. 
 



 
45) Lyhyitä lauseita. Yksi asia per lause. Yleisiä sanoja. Outo sana on pahempi kuin epätarkka. Myöhemmin voi 

lisätä tarkkuutta, jos on tarpeen. 
 
 

46) Viranomaisen pitää itse ymmärtää mitä on tekemässä: mistä on kyse ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Sitten hän 
kirjoittaa viestinsä käyttäen yleiskielen sanoja ja lyhyitä lauseita. Jos on tarpeen käyttää yksiselitteisiä ilmauksia 
(kenties samoja kuin säädöksissä), voisi hän kirjoittaa ensin sen kapulakielisen version ja siihen perään saman 
asian selkokielisenä. 
 
Viranomaisille pitää siis järjestää koulutusta selkeästä viestinnästä. Lisäksi voidaan palkata avustavia selkeän 
kielen ammattilaisia, joilta voi pyytää apua tekstien muotoiluun. Viranomaisilla pitää myös olla riittävästi aikaa 
huolelliseen viestintään, eli henkilökuntaa pitää olla riittävästi.  
 
Ehkä asiakkaat voisivat antaa palautetta viranomaisen viestinnästä, ja hyvin asiansa hoitaneet saisivat jotain 
bonuksia. 
 
 

47) Nythän asia on niin, että voisitte aloittaa vaikka tältä sivulta korjaamalla sanan viranomainen ja sen 
taivutusmuodot sanalla virkamies. Viranomainen kun on muutama harva poikkeus poislukien organisaatio. 
jossa toki työskentelee viranhaltijoita, jotka kirjoittavat.  
 
Esimerkiksi huonosta kielen käytöstä voi ottaa verottajan käyttämän sanan viivekorko. Kyseisen sanan tilalla 
pitäisi ehdottomasti käyttää sanaa viivästyskorko. Noilla kahdella vii-alkuisella sanalla on merkitysero. 
 
 

48) Kaikki viralliset valtion tai kuntien julkaisemat dokumentit, asiakirjat ja lomakkeet voitaisiin julkaista 
wikipedia-tyylisisti, jotta kuka tahansa (rekisteröitynyt) kansalainen voisi tehdä korjausehdotuksia teksteihin. 
 
Tyypillisin ongelma on, että kunnilta tulevien kaavakkeiden kysymykset tai vastausvaihtoehdot ovat ihan 
mahdottomia vastata. Useimmiten näitä tulee lasten hoitoon ja koulutukseen liittyen. 
 
 

49) Aivan aluksi lait ja niiden täytäntöönpanoon liittyvät asetukset on saatava niin yksiselitteisiksi, ettei erillisiä 
tulkintaohjeita tarvita. 
Näistä päättäviltä kansanedustajilta voisi myös kysyä, ymmärrätkö varmasti lain, josta olet juuri äänestämässä 
eduskunnan istunnossa! 
 
 

50) Palasin takaisin Suomeen reilun vuoden kestäneeltä työreissulta ulkomailla. En ymmärtänyt, että minun pitää 
anoa sosiaaliturvaa uudelleen ja erehdyin käyttämään KELA-korttiani apteekissa, kun jouduin uusimaan 
reseptilääkkeitä. 
 
Tästä seurasi kirje, joka oli tyylilajiltaan lähinnä törkeää uhkailua, enkä liioittele ollenkaan. Juuri kotiin 
palanneelle tuli tekstiä, josta aisti, että olisi ollut paree pysyä siellä, minne erehtyi muuttamaan väliaikaisesti. 
Kirjeen tyylin jälkeen olen inhonnut koko suomalaista virkamieskoneistoa ja erityisesti KELAa. 
 
Vähin, mitä voisi vaatia, olisi jonkinlainen sivistyneisyys noiden kirjelmien laadinnassa. Samalla se kielikin 
paranisi ihan itsestään. 
 
 

51) Tärkeintä olisi kiinnittää huomiota yksiselitteisyyteen, loogisuuteen ja käsitteiden yhtenäisyyteen ja tarvittaessa 
käsitteiden selittämiseen erillisessä sanastossa. Myös kaikki olennaiset tekijät tulisi kuvata. 
 
Usein ongelmallisessa tekstissä tai lomakkeessa on kyse sen laatijan kyvyttömyydestä eheään logiikkaan tai 
loogiseen ajatteluun ja sen kuvaamiseen tekstinä. Valitettavasti näitä kanan logiikalla varustettuja virkamiehiä 
löytyy esim. kaupungeilta hyvin yleisesti. Siihen ei valitettavasti kieliopin opiskelu auta. 
 
 

52) En halua mitään pahaa maahanmuuttajille, mutta ulkomaalaistaustaiset lääkärit ovat välillä hankalia, kun he 
eivät ymmärrä, mitä minä puhun, enkä minä ymmärrä, mitä he puhuvat. Onneksi ei ole ollut hengestä kysymys 
minun kohdallani, vielä. Päinvastaisiakin kokemuksia on minulla ulkomaalaistaustaisten lääkäreiden 
kielitaidosta.  
 
Tottakai ei-ulkomaalaistaustaisten olisi osattava kilei. Olisiko koululla joka tasolla tässä työsarkaa vielä 
kynnettävänä? Terveisiä opetusministerille ja muille rouville ja herrolille kans. 



 
 

53) Viestintää voi helpottaa hyvin yksinkertaisella tavalla - antamalla lukijalle tilaisuus suoraan palautteeseen. 
 
Täytä lomake kääntöpuolella olevan ohjeen mukaan. Täytä lomake netistä löytyvän ohjeen mukaan (linkki 
valmiina). 
 
Ota yhteyttä lomakkeen laatijaan, ellet saa ohjeesta selvää. Soita viraston/organisaation palvelunumeroon. 
Palvelunumero ohjaa sinut kaavakkeessa olevan tunnisteen perusteella lomakkeen laatijan puheille. Kysy 
laatijalta, mitä lomakkeeseen pitää kirjoittaa. 
 
Soitin tänään Kilpailu- ja viestintäviraston nettiviestinnästä vastaaville. Kukaan ei ollut tavoitettavissa. Puhelut 
palautuivat toistuvasti keskukseen. Kahdeksan puhelun jälkeen soitin suoraan pääjohtajalle ja kerroin 
havainnoistani.  
 
Viestinnästä vastaavien henkilöiden tulee olla aina tavoitettavissa vähintään niin, että viestin voi jättää 
puhepostiin, ellei henkilö tilapäisesti kykene vastaamaan puhelimeen. Viranomaisen tulee vastata 
yhteydenottoon, jotta voitaisiin puhua viestinnästä. Viestintä on vuoropuhelua. 
 
 

54) Kaikki sujuu hyvin. 
 
 

55) [POISTO] 
 
 

56) Toimin aikoinani [POISTO] koulun rehtorina ja viran puolesta jouduin miettimään koulun lähettämät viestit 
koteihin tarkkaan. Koulussani oli [POISTO] erityisluokkaa ns. norm. luokkien lisäksi, jolloinka oli erityisen 
huolella suunniteltava viestien sisällöt erityisen ymmärrettäviksi. 
 
Virastosta tuli paljon postia, josta moni kirje oli todella vaikeatajuista luettavaa ja niinpä otin yhteyttä virastoon, 
että minulle saa lähettää koeluettavaksi ryhmäkirjeen ja että jos minä sen ymmärrän, ymmärtävät muutkin. 
Joku viraston työtekijä apuani käyttikin. 
 
Kelaan soitin muutama vuosi sitten ja tarjouduin jonkun ex-kollegani kanssa Kelan lähettämien kirjeiden 
koelukijaksi (kahvipalkalla), sillä usein Kelan kirjeet ovat lähes mahdottomia ymmärtää ja niitä joutuu lukemaan 
monta kertaa ja vielä usein soittamaan Kelaan ja kysymään paperin täyttämisohjeita. Tästä on totisesti omaa 
kokemusta. 
 
Ehdotan, että virallisten tahojen yhteyteen todellakin kootaan koelukijaryhmä, joka ottaa kantaa ns. vaikeisiin 
papereihin. Ei ole kenenkään etu, että virallinen paperi saa kansalaisen ymmälle ja frustroitumaan vain siksi, 
että asiaa ei ole sanottu selkeästi. KAIKEN voi selkiinnyttää. On myös mielestäni kansalaista loukkaavaa ja 
ylimielistä lähettää liian vaikeaselkoinen kirje asiakkaalle vain siksi, että joku ei viitsi tehdä työtään kunnolla ja 
asiakasta kunnioittaen. 
 
Ylläoleva sisältää ehdotukseni. Koelukijaryhmiä käyttöön virastoihin. 
 
terv. [POISTO] 
 
 

57) Sellainen sanonta on kuin "suomeksi" eli mahdollisimman yksinkertaisesti selitettynä. 
 
Tässä jätetään taas vastuu yleisölle. Ehdotan että kokoatte ryhmän ns. tavallisia kansalaisia ja luette heille 
esimerkkitekstejä. Sitten kysytte miten he nämä tekstit käsittävät ja lopulta selitätte mitä ne tarkoittavat.  
 
Sen jälkeen pyydätte heitä muotoilemaan asian niin että hekin sen ymmärtäisivät. 
 
Olen jkv koulutettu ihminen ja minullakin on välillä ollut vaikeuksia virallisten tekstien (esim. kelapäätökset) 
ymmärtämisessä. Miten sitten joku vanhus, ns. rajoitetusti lahjakas tms.  
 
Idea on hyvä mutta sen toteutumista ei saa jättää kansalaisten aktiivisuuden varaan! 
 
 

58) Olen asioinut läänineläinlääkäreitten ja maatalousviranomaisten kanssa, heidän käyttämästä kapulakielestä on 
niin vaikea saada selkoa, että vastineitten laatiminen on melkein mahdottomuus, koska aina et tiedä, mikä on 
se painavin moiten sinua kohtaan. Jos erehdyt soittamaan sinne, niin siellä vastaa pahimmassa tapauksessa 



henkilö, joka sylkäisee sinun jokaiseen kysymykseen suoran lainauksen kyseisestä laista. Muutenhan tämäkin 
kävisi, mutta puhe on nopeaa etkä kerkiä ottaa ylös kyseistä pykälää, jotta voisit sen netistä tarkistaa. 
Yleensäkin jos on kyse maataloudesta on esim. tukihakemukset sellaisia sanakäänteitä täynnä, ettet voi olla 
koskaan varma oletko käsittänyt oikein. Sinulla pitää olla tulkki niitä varten.  
Joku sanoo, että kelan lomakkeet ovat vaikeita, mutta niistä selviää aika helpolla verrattuna näihin.  
Lisäksi näitä tukihakemuksia tulkitaan aina erilailla, netissäkin on monensisältöisiä tulkintoja samaan kohtaan. 
Mielestäni näitä tulkinnan  eroavuuksia ei saisi olla. 
 
 

59) Verbittömät virkkeet ja virkkeet joista puuttuu tekijä ovat isoin ongelma. Lisäksi lauseita on usein "leikattu ja 
liimattu" siten että tuloksena on epäjohdonmukainen ja sekava kokonaisuus.  
 
Kirjeiden visuaalista selkeyttä ei ole yhtään mietitty. Esimerkiksi otsikoiden käyttö on harvinaista, ja jos niitä 
käytetään otsikoita ei ole mitenkään lihavoitu tai muuten korostettu. 
 
Kelan elatustukikirje: kirjeestä ei edes ymmärrä, joutuuko sitä maksamaan vai saako sitä, sillä kirjeessä lukee 
vain "elatustuki xxx,xx €/kk". Kyllä siinä pitäisi lukea että SAATTE elatustukea...  
 
Kelan asuntotukihakemus: Talon peruskorjausvuosi. Tämä on monissa tapauksissa varsin epäselvää, jos 
asuntoa korjataan vähitellen. Selkeät kriteerit puuttuu. Mietitty vain virkailijan kannalta. 
 
Pk-seutu, toimeentulotuen hakemus: Kysytään esim. sähköön kuluvia rahoja kuukautta kohden. Sain 
sähkölaskun 3 kk välein, arvelin että pitää kirjoittaa jyvittää 3 kk:n summa kullekin kuukaudelle. Kuulemma piti 
oikeasti kirjoittaa siihen 3 kk summa, vaikka kysyttiinkin 1 kk summaa. Tämäkin mietitty täysin virkailijan 
kannalta. 
 
 

60) Jos nyt liikenneviraston logon saisi tavutettua uudelleen... 
 
 

61) - Palkatkaa organisaatioviestinnän ammattilaisia avuksi. 
- Kouluttakaa virkamiehiä kirjoittamiseen. 
- Unohtakaa turhat taustotukset ja menkää suoraan asiaan.  
- Tuntekaa kuulijanne! Kirjoittakaa ja puhukaa ihmiselle: miettikää, kenelle tarkoitettu ja piirtäkää kuva 
henkilöstä ja tämän ajatusmaailmasta mieleenne. Mikä häntä kiinnostaa ja millaista kieltä hän ymmärtää.  
- Aukaiskaa jokainen termi ja välttäkää hienoja sanoja. Esim. "innovaatio" voi tarkoittaa mitä vain, riippuen 
määrittelijästä. Aukaiskaa termit ja asiat suoraan kiertoilmaisujen sijaan. 
- Poimikaa yksi näkökulma. Kaikkea ei tarvitse kertoa kerralla. Näin asia menee paremmin perille ja tulee 
ymmärretyksi. 
- Viestikää ja miettikää, miten viesti tavoittaa kohderyhmänsä. Hyvä työ menee hukkaan, jos tieto siitä ei tavoita 
kohdettaan. Hyödyntäkää viestinnän ammattilaisia. 
 
 

62) Kuntakentällä käytetään käsittämättömiä termejä. Esimerkiksi Kuntaliitto kertoo verkkosivuillaan 
(http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/jarjestaminen/liikelaitos/Sivut/default.aspx), että "kunnallisia liikelaitoksia 
ovat kunnan liikelaitos, kuntayhtymän liikelaitos ja liikelaitoskuntayhtymä". Kaikki nämä ovat organisaatioina 
toisistaan jollain tavalla eroavia, mutta ne on nimetty liki identtisen järkyttävillä nimihirviöillä.  Pahinta on, kun 
tällaisia termejä käytetään liikelaitoskuntayhtymien nimissä, joita tavalliset ihmiset joutuvat kohtaamaan 
arjessaan. Miltä kuulostaa "Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän" tarjoamien palveluiden 
käyttäminen? (http://www.llky.fi/) 
 
 

63) On hyvä, että virkakielen ongelmiin taas puututaan. Aina silloin tällöin, kun joutuu tekemisiin esim. Kelan 
kanssa, saa kyllä hämmästellä lomakkeiden vaikeaselkoisuutta. Panee miettimään, että jos lomakkeiden täyttö 
on joskus lähes ylivoimaista yliopistokoulutuksen saaneelle ihmiselle, niin miten siitä selviävät esim. 
huonomman kielitaidon omaavat maahanmuuttajat tai vanhukset. Oikeutettuja etuuksia jää varmasti hakematta 
lomakkeiden vaikeaselkoisuuden vuoksi - mikä saattaa olla tarkoituskin. 
 
Mutta lomakkeiden kielen parantamisen lisäksi voisitte puuttua myös räikeämpiin suomen kielen runteluihin, 
joita hallintovaltamme harrastaa. Esimerkiksi Liikennevirastoa voisi valistaa kielemme tavutussäännöistä, ettei 
meidän tarvitsisi katsella viraston uutta logoa, jossa ei ole piitattu kielen säännöistä mitään: 
Liik 
 enne 
    vira 
     sto 
 



Paljonkohan tähänkin graafisen suunnittelun kukkaseen on mennyt verovaroja, ja kuinka tällainen kummitus on 
ylipäätään voitu hyväksyä? Miten kouluissa voidaan vaatia oppilailta oikean tavutuksen hallitsemista, jos valtion 
virastojen nimissäkään ei siitä välitetä?   
 
Terveisin 
[POISTO] 
 
 

64) Teknisiä kommentteja 
 
Yksi ongelma alalla kuin alalla on tiedottavien asiakirjojen julkaiseminen PDF-muodossa, kun teksti voitaisiin 
aivan yhtä hyvin julkaista teksti- tai hypertekstimuodossa virallisen tahon kotisivulla. 
 
Vaikeiden käsitteiden selittäminen vaikeilla käsitteillä hankaloittaa usein muutenkin monimutkaisten asioiden 
ymmärtämistä. Esimerkiksi vero-ohjeissa tämä on toistuva ongelma, minkä lisäksi joitakin käsitteitä ei 
varsinaisesti selitetä, niitä vain vaaditaan. Käsitteistä kuten "suoritusperusteinen" tai "poistot" voisi olla verkon 
oppaassa hyperlinkki käsitteen selitykseen. 
 
Organisaationimet 
 
Tarpeettoman pitkät organisaationimet ovat myös ongelma monenlaisille viestijöille, esimerkiksi 
"Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä" on todellinen sanahirviö. Pitkien nimien 
kirjoittaminen vaatii aikaa ja tarkkuutta ja monessa yhteydessä virallinen nimi on tarpeellinen. Lisäksi eri 
kielivarianttien saatavuus voi olla heikko. 
 
Eri tahojen välistä toimintaa helpottaisi, jos 1. nimeämisperusteet määritettäisiin tarkasti, 2. nimien käytöstä 
annettaisiin selkeät, helposti saavutettavat suositukset 3. nimistä tai nimien osista toimitettaisiin viralliset 
lyhennetyt versiot suomeksi, ruotsiksi, saameksi ja englanniksi. 
 
Kaikki tarpeeton on syytä jättää pois nimestä: voisiko "erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän" 
ilmaista vaikkapa anomalla "sosiaalipalvelukuntayhtymä"? Selvästi nimellä halutaan ilmaista, että kuntayhtymä 
tekee kaikkea hienoa, mutta koska se on nimihirviö, positiivisuus karisee aika nopeasti. "kuntayhtymä" voisi 
hyvin olla vaikka kyty (miksei kuty? kyty on helpompi sanoa). "Keski-Pohjanmaan sosiaalipalvelukyty" 
kuulostaa melkein pesäpallojoukkueelta, mutta nimi on paljon ihmisläheisempi. Sopisi hienosti "soten" kanssa 
yksiin. 
 
Ei ole mitään varsinaista syytä säilyttää vanhaa jäykkää nimeämisperiaatetta. Perinteisesti jäykät 
englantilaisetkin uskalsivat ottaa käyttöön termin "quango" jo 1960-luvulla. 
 
Julkisen kilpailutuksen prosessissa on syytä huomioida, että kansainväliset yritykset usein teettävät 
kilpailutettavien tuotteiden käyttöohjeita ja muita asiakirjoja osana kilpailutusprosessia. Firman ei kannata 
kääntää erikoislaitteen käyttöohjeita viidellekymmenelle kielelle vain koska niillä on potentiaalisia asiakkaita 
viidessäkymmenessä maassa. 
 
Näin ollen kilpailutusprosessissa on syytä asettaa laatuvaatimukset myös käyttöohjeille ja toisaalta varata 
riittävästi aikaa laadukkaan käännöksen valmistamiseen ja laadun varmistamiseen. Käsittääkseni huonot 
käännökset ovat ongelma nimenomaan terveydenhuollon palveluissa. Miksei antaisi lääkinnällisen välineen 
käyttöohjetta kohderyhmän edustajien luettavaksi ja arvioitavaksi? Kohderyhmän edustajat voisivat esimerkiksi 
videoida, miten he käyttävät laitetta käyttöohjeen perusteella. 
 
Itselleni kääntäjänä on tarjottu esimerkiksi diabeteksen itsehoitoon tarkoitetun pumpun käännöstyötä sellaisella 
aikataululla, että olisin joutunut tekemään yli 12-tuntisia päiviä, että käännöksestä olisi tullut riittävän laadukas, 
minkä lisäksi markkinaoikeudelle tehtyjä valituksia tuntuu olevan melko runsaasti. 
 
Mielestäni on perusteltua sisällyttää kilpailutusprosessi tähän palautteeseen, koska siinä on kyse nimenomaan 
kommunikaatiosta: virallisen vastuusta varmistaa, että tarjottuja laitteita voidaan käyttää turvallisesti ja toisaalta 
virallisen tahon ja kilpailutettavien välisestä viestinnästä, jolla tämä taataan. 
 
Yleisiä kommentteja 
 
Kaikkia asioita ei tarvitse sanoa samassa virkkeessä. Usein kohtaa sellaisen harhakäsityksen, että 
täsmällisyyden nimissä kaikki pitäisi ilmaista yhdessä paketissa. Näin ei kuitenkaan ole. 
 
Täsmällisyyden nimissä kannattaa välttää epämääräisiä sanoja kuten "yhteydessä" (esimerkiksi X:n toiminnon 
yhteydessä on käytettävä Y:tä), "kautta", "avulla" (esimerkiksi X:n avulla voidaan tehdä sitä sun tätä). Ehtoja 
määriteltäessä kannattaa todella kiinnittää huomiota vaatimuksen yksiselitteisyyteen. 



 
 

65) Kirjeiden ja muiden asiakirjojen rakenne selvemmäksi ja pääasiat erilleen muusta. 
Lyhempiä virkkeitä, joissa on selvät sivulauseet eikä mutkikkaita rakenteita. 
Erikoistermejä pitäisi suomentaa tai selittää. 
 
 

66) Käytän aikapaljon internettiä. Pankkiasioiden hoitoon ja 
asioinnissa KELAlle, olen heidän asiakas. Pankkihommat sujuvat helposti, 
helpottaa elämää kun voin maksaa laskuni kotonta käsin. Kelaa moitin siitä 
että ne sivustot on tehty melko hankaliksi käyttää. Pitää lärätä 
kymmenkunta sivua ennenkuin pääsee haluamalleen. En moittisi niinkään 
sivujen kirjallista asua vaan niitä jotka ne sivut ovat rakentaneet. Ovat 
kaikkea muuta helppoja käyttää, eli ei olla käyttäjiltä kysytty kun sitä 
tietosysteemiä on rakennettu. Tämä hullu tilanne kun monessa instasissa 
kehotetetaan käyttämää internettiä ja palvelusivut on tehty niin 
moninimutkaiseksi että ainakin vanhukset luopuvat leikistä. 
 
 

67) Toimin säätiössä ja meidän on vuosittain ilmoitettava verottajalle maksetut apurahat, mikä ei kyllä tietona ole 
helposti ymmärrettävissä sivulta http://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Yhdistys_ja_saatio , jolta 
sen uskoisi löytyvän. Onneksi joku muu kuin verottaja osasi minulle kertoa tästäkin velvollisuudesta. Etsikääpä 
ohjeet ja lomake niiden ilmoittamiseksi! 
 
Kun tietää mitä etsii ja sokeasti klikkailee arvauksella sinne tänne, saattaa hyvällä tuurilla löytää ohjeet: 
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Lomakkeet/Vuosiilmoituslomakkeet_ja_tayttoohjeet/Ilmoitus_mak
setusta_apurahasta_2013(26484) 
 
Nyt kun vielä joku kertoisi suomeksi, että mitä ovat nuo eri apurahan tyypit: mitä eroa on kohdeapurahalla, 
elatusapurahalla ja työskentelyapurahalla? Tätä olen yrittänyt selvittää, mutta verottajan ohjeet ovat yhtä tyhjän 
kanssa tyyliin "Kohtaan nimi kirjoitetaan nimi". -Ihanko totta !? Enpä olisi tiennyt. 
 
Viranomaisilla on rekisterit kaikista. Voisivat toimittaa jokaiseen yritykseen, yhdistykseen ja talouteen 
räätälöidyt ohjeet mitä kenenkin/minkäkin tyyppisen luonnollisen tai oikeushenkilön kuuluu ilmoittaa millekin 
instanssille ja milloin tiivistettynä yhdelle A4:lle. Ja täsmällinen osoite, että mistä mihinkin asiaan saa lisätietoa. 
Nykyisessä säädösten maailmassa saattaa tahattomasti joutua melkein rikolliseksi kun ei jostain 
yhteiskunnalisesta velvollisuudestaan olekaan tietoinen. 
 
 

68) Hej! 
Mitt tips är att titta på Sveriges myndighetsspråk. Jag har bott där tidigare och reagerade genast på att det är 
mycket enklare att läsa deras information. Den är skriven på ett språk som man lätt läser och begriper. 
 
Dessutom har alla ämbetsverk i Finland så högtravande namn som på något vis ger ett översittande, negativt 
intryck, såsom -instansen, - byrån, -myndigheten, -inrättningen, -anstalten. 
Titta på Sveriges motsvarande: skatteverket, arbetsförmedlingen, försäkringskassan... Låter inte de snällare? 
 
I övrigt kan man tillägga att när någon myndighet ska behandla någon ansökan man skickar in så kan det ta en 
evighet att få ett svar. Men när de i sin tur vill ha något av en ska det ske omedelbart, annars.... 
 
Med vänlig hälsning 
[POISTO] 
 
 

69) Lomakkeita pitää yksinkertaistaa. Ei ole mitään järkeä täyttää monta riviä samaa tekstiä ja selittää kaikkea 
täysin seikkaperäisesti. Virkamies kuitenkin tekee omat johtopäätökset riippumatta siitä mitä sinne 
lomakkeeseen oikeasti on kirjoittanut. 
 
Valtakunnalliset hätätiedotteet ovat  täysin älyvapaa keksintö, ellei niitä pystytä nykytekniikalla 
alueellistamaan. Ei varmaan kovin montaa ihmistä kiinnosta jos 500 km päässä on nähty karhu, kun oma 
lempiohjelma pyörii tv:ssä, joka osoittautuukin jälkikäteen koiraksi. En siis tarvitse viranomaisia jotta tunnen 
oloni turvalliseksi. Pidän moista toimintaa väestön paniikin lietsontana. Jos kolmas maailmansota syttyy, niin 
olkaa hyvä ja laittakaa vasta sitten hätätiedote televisiossa. 
 
 

70) När en text skall översättas från finska till svenska borde den översättas av en som behärskar svenska. När 



t.ex. ett nödmeddelande översätts dåligt och sen läses upp i radion av en som inte kan svenska - då har man 
kommit ihåg srpåklagen men inte fattat att språket man levererar skall vara förståeligt. "Karhu on havaittu" 
översattes med "en björn har träffats" som på svenska då handlade om en vådaskjuten björn. Än en gång kan 
man konstatera att finnarna inte orkar ta sig från A till Ö, utan stannar nånstans vid P, Q? - När man översätter 
skall man komma ihåg att enbart 10 % av finskans participialkonstruktioner lämpar sig att översättas rakt av. 
De övriga 90 % skall ersättas med "som ... och som" eller andra stilmedel. Ibland måste man dela upp 
meningen i två! Svenskan har en annan ordföljd än finskan, dvs adverb o.dyl har en annan plats för att man 
skall kunna åstadkomma det flyt som kännetecknar svenskan. På senare tid har jag märkt att man strävar till att 
undvika inarbetade lånord och istället översätter dem från finskan: "remiss" blir då "hänvisning"! Jag upplever 
det som att detta allmänna uttryck hänvisning blir svårare att förstå än remiss. Samma sak försökte YLE sig på: 
redaktörerna fick tillsägelse om att undvika ordet "repris" (för det har en så negativ klang!) och i stället tala om 
"en andra sändning" - jaha? "Toinen" används på annat sätt än "en andra, annan" så det blev fel. 
Överhuvudtaget skall texterna göras mer lättlästa. På finska tycks man inte våga använda pronomen "se, ne" 
utan upprepar samma substantiv om och om igen, satsen blir tungrodd, träig. Svenskarna i Sverige har ju 
kommit långt med att föra språket närmare sina medborgare, de använder sig av en "samtalston" kanske man 
kan kalla det? Gå in på nätet och jämför! Orsaken till att det har varit så svårt i Finland att skippa 
myndighetsspråket ligger väl snarast i att tjänstemän och andra yrkesutövare som läkare t.ex. ser sig själva 
som myndighetspersoner och beter sig därefter, arrogant! En läkare, som jag bad komma ner från sina höga 
hästar, kontrade med att hon har all rätt att vara sån som hon är, hon har en akademisk ubildning och allt! "Det 
har jag med" sa jag varpå hon tappade talförmågan helt. Den här attityden måste vi också göra något åt för 
annars kommer vi inte långt med några språkåtgärder heller. 
 
 

71) Suurin puute viranomaiskielessä on se että lakitekstissä yhdellä ainoalla lauseella täytyy kuvata aukottomasti 
monimutkaisia ja monitahoisia asiakokonaisuuksia niiden kaikissa mahdollisissa ilmenemismuodoissa. 
Virkkeistä tulee hyvin sekavia, eikä niissä ole täydentäviä selitysosia. 
Monimotkaisen kielen käyttö koskee ensisijaisesti vanhusten palavelemista. 
 
Viranomaisen, esim Kelan, lausunnoissa asia on sksi purettava ja lyhennettävä lakitekstin ylimalkaisesta 
ilmaisusta juuri asiakasta puheenaolevassa tasiassa koskavaksi. Perusteluina on selitettävä lain ykstyiskohdat 
joihin tämä päätös perustuu, eikä aivopähkinämuodossa pitkän lakitekstin kanssa.  Aikansa pähkälemällä 
eläkepäätöksen kielteinen syy lopulta löytyi tekstin seasta. 
 
 

72) SELITYKSET IHAN "SELKOKIELELLÄ", EI MITÄÄN LAKITEKSTIÄ, SUORAAN KIRJASTA ESIM: KELALLA, 
JOTA KUKAAN EI YMMÄRRÄ, EI AINA, VIRKAILIJATKAAN. ASIAT ON SELITETTY USEIN MONEEN 
KERTAAN VAIKEASTI JA ERI TAVOILLA, JOKA SEKOITTAA, NIIN, ETTÄ LOPPUJEN LOPUKSI EI 
YMMÄRRÄ YHTÄÄN, MITÄ TARKOITETTIIN.  LIIAN HIENOT SELITYKSET "ROSKAKOPPAAN". 
 
KYSYMYKSET MYÖS, IHAN SELVÄSTI EIKÄ NIIN, ETTÄ KYSYMYS VOISI TARKOITTAA KAHTAKIN ERI 
ASIAA. JOSKUS KYSYMYKSISTÄ, SAA IHAN VÄÄRÄN KÄSITYKSENKIN , KUN OVAT NIIN "HIENOJA". 
TARKOITETTU KAI, VAIN ASIANTUNTIJOILLE?? 
 
LYHYT JA SELVÄSANAINEN, PARAS ! 
 
 

73) Yleisesti ottaen, milloin tarkoitus on pyytää, määrätä, edellyttää asiakkaan/kansalaisen toimintaa asiassa, voisi 
lähteä amerikkalaiseen tyyliin ajatuksesta, että asiakas ei tiedä tästä mitään. Ensin ikäänkun esitettäisi tilanne: 
olemme viranomainen se ja se, olet asiakas, jonka tulisi nyt tehdä sitä tai tätä. 
 
Jokaisesta tiedotteesta, määräyksestä, tiedonannosta tulisi löytyä vastaus kysymyksiin: kuka, mitä, miten, 
missä, milloin ja miksi. 
 
Asiakkaana/kansalaisena haluan tietää, kuka minua lähestyy tai kenen kanssa olen tekemisissä, mitä minun 
pitäisi tietää tai tehdä, millä tavalla nyt reagoin tai toimin, missä viranomaisen toimipaikka tms. on, jossa minun 
ehkä pitää käydä tms, ja miksi tämä yhteys viranomaisen kanssa ylipäätään tapahtuu, eli miksi juuri tämä 
viranomainen, miksi juuri minä, miksi juuri nyt. 
 
Esimerkkini ei ole huono, mutta melko epäselvä: 
"Kotihoidon lisäksi asiakkaat voivat saada kotona asumisensa tueksi palveluita, joiden tarkoitus on tukea 
kotona asumista. Vanhusten tukipalvelujen tarkoituksena on tukea vanhuksen toimintakykyä ja elämänhallintaa 
siten, että hän voi asua turvallisesti kotona mahdollisimman pitkään. Kotona asumisen mahdollistamiseksi on 
mahdollisuus saada sauna-, ateria-, kaupparinki- ja turvapalvelua sekä siivousseteleitä." 
- Kysymyksiä syntyy: mitä palveluita, ehkä seuraavassa lauseessa tarkoitettuja tukipalveluita? Mistä tiedän, 
mikä vanhukseni tomintakyky on, entä mitä elämänhallinta voisi olla? Mahdollisuus saada sauna- jne palveluita, 
mutta saako? Missä tapauksessa, ja kuka saa, millä perusteella, mistä haetaan tietoa, mistä palveluja? Eli 



kokonaisuutena kauniisti sanottuja asioita, mutta informaatioarvo mahdolliselle käyttäjälle pieni! Vaikuttaa siltä, 
että sanamuodot on poimittu vanhustyön strategiapaperista tms. ja työntekijöille se kertoo, että kotona 
asuminen on se, mihin pyritään. Lisää konkretiaa voisi olla, eli juuri vastauksia yllä mainittuihin kysymyksiin. 
 
 

74) Ensiksi haluan kiittää tästä aloitteesta! Se on mielestäni erittäin tervetullut. Olen itse akateemisesti 
kouluttautunut äidinkieleni ammattilainen, ja silti Kelan ja Verohallinnon kirjeet ovat tuottaneet minulle 
päänvaivaa luvattoman monta kertaa. Usein olen miettinyt, että miten näistä viesteistä selviytyvät ne, jolla 
äidinkielen hallinta ja luetun tekstin ymmärtäminen ovat huonommalla tolalla kuin minulla... 
 
Koulutukseni ja työkokemukseni ovat opettaneet minulle, että kirjoittajan on itse ymmärrettävä asiansa 
kunnolla, jotta osaisi pukea sen oikeanlaiseen kirjalliseen muotoon. Vain hyvin sisäistetyn asian voi ilmaista 
selkeästi. Tästä olisi hyvä aloittaa. Kokemukseni mukaan Kelan ja Verohallinnon virkailijat eivät välttämättä 
aina itsekään ymmärrä omia juttujaan.  
 
Tietääkseni virkakielen kirjoittajille on tarjolla monenlaisia kursseja ym. koulutusta; joko niissä ei käydä 
tarpeeksi tai sitten tulokset eivät muuten vain näy. Mietin joskus myös, millaisilla papereilla näihin kyseisiin 
virkoihin päästään. Mitä vaatimuksia asetetaan äidinkielen kirjalliselle ja suulliselle tuottamiselle? Käsitykseni 
on, että nykyisessä koululaitoksessa äidinkielen hallintaa oppivat ne, jotka oppisivat sitä muutenkin; muut eivät. 
Myöskään ylempien asteiden koulutuksessa ei kielenhuoltoon panosteta tarpeeksi. Tulokset ovat selvästi 
näkyvillä, valitettavasti. 
 
Kääntäjäksi opiskellessani meille painotettiin jatkuvasti kohderyhmän merkitystä. Ainahan se ei ole selvillä, 
mutta viranomaisten ainakin olisi helppo pitää mielessään, ettätavallisille kansalaisille kirjoitettaessa heidän 
kohderyhmänsä EI ole toiset viranomaiset vaan juuri ne tavalliset kansalaiset.  
 
Kävin itse aikoinaan yliopiston järjestämän lukuvuoden mittaisen selkokielikurssin. Vaikka selkokieli on 
lähtökohtaisesti tarkoitettu erityisryhmille, sen periaatteiden opettelemisesta on valtavasti hyötyä aivan kaikille 
ammatikseen kirjoittaville. Itse näin sen jälkeen kirjoittamisen aivan uusin silmin. Ehkä se on osasyy, miksi 
viranomaisviestinnän puutteet ja sekavuus ärsyttävät minua niin suunnattomasti. Parannusten aikaansaaminen 
ei todellakaan vaatisi kohtuuttomia ponnistuksia. Kaiken lähtökohtana pitäisi olla viestinnän kohteiden eli 
asiakkaiden ja heidän tarpeidensa huomioon ottaminen sekä pieni mutta tärkeä peruskysymys: mitä viestin ja 
miksi? 
 
 

75) Viranomaiset voisivat poistaa kielestään kokonaan passiivin käytön niin pitkälle kuin se on mahdollista. Se on 
vanhaa perua ja sen tarkoituksena on ainoastaan ilmaista valtaa, joka on tuolla jossain, ja mille kansalainen ei 
mahda mitään. Passiivi etäännyttää ja tekee ihmisestä objektin, kun hänen pitäisi olla subjekti. 
 
SOSIAALIVIRASTO VOISI LUOPUA KOKONAAN VERSAALIEN KÄYTÖSTÄ. TÄMÄ TÄLLAINEN VAIKUTTAA 
SILTÄ, ETTÄ JOKU HUUTAA TOSI LUJAA JOLLEKIN TOISELLE, JOTA PITÄÄ TOSI TYHMÄNÄ. Eikä ole 
vaikea havaita, että gemenaa on paljon miellyttävämpi lukea. 
 
 

76) Ehdotukseni koskee tiettyä lakikielessä ja lakitekstissä esiintyvää ilmaisua, joka on sanan nykymerkityksen 
takia muodostunut hyvin harhaanjohtavaksi. 
 
Esimerkiksi niin sanotun ylimääräisen muutoksenhaun edellytyksistä säädetään oikeudenkäymiskaaressa ja 
hallintolainkäyttölaissa. Lainvoimainen tuomio tai hallintopäätös voidaan purkaa mm., jos se on perustunut 
"ilmeisesti väärään lainsoveltamiseen". Esimerkkejä sanan käytöstä on muissakin laeissa: jonkin laissa 
säädetyn hallinnollisen toimenpiteen tai menettelyn edellytyksenä voi olla, että jokin olosuhde tai menettely on 
"ilmeisesti puutteellinen". Tällä on kuitenkin täysin eri merkitys riippuen siitä, tulkitaanko sanaa "ilmeisesti" 
arkikielen merkityksen mukaisesti vaiko lakikielen merkityksen mukaisesti. 
 
Suomen kielen sanan "ilmeisesti" ymmärretään nykyisessä arkikielessä tarkoittavan lähinnä "todennäköisesti 
muttei varmasti", "mahdollisesti" tai "varmaankin": "Matti ei ole huoneessaan, hän on ilmeisesti lounaalla". Siinä 
on epävarmuuden ja arvauksen sävy. Lakikielessä sanan merkitys on kuitenkin täysin toinen, sillä se tarkoittaa 
ilmaisua "ilmeisellä tavalla" tai "heti nähtävästi". Lakikielessä sanalla ilmaistaan niin sanottua korotettua 
toimenpidekynnystä: jonkun seikan on oltava niin ilmeistä, ettei asiasta synny epäselvyyttä. Sen tarkoittama 
toimenpidekynnys on korkeampi kuin lakitekstin ilmaisun "todennäköisesti": asian on oltava täysin ilmeinen. 
 
Lakitekstiä lukeva maallikko kuitenkin ymmärtää asian ja lain merkityksen täysin toisin. Maallikko voi ajatella 
vaikkapa seuraavasti saatuaan epämieluisan päätöksen viranomaiselta tai tuomioistuimelta: "Kyllä tämä päätös 
on niin väärämielinen, että se on ilmeisesti perustunut väärään lainsoveltamiseen". Hän ajattelee lakitekstin 
merkitsevän, että päätös voidaan purkaa, jos se on varmaankin perustunut väärään lainsoveltamiseen. 
Seuraavaksi maallikko ryhtyy kuormittamaan ruuhakutunutta muutoksenhakutuomioistuinta, esimerkiksi 



Korkeinta hallinto-oikeutta, täysin turhalla purkuhakemuksella. 
 
Tietyissä uusissa säädöksissä sanaa "ilmeisesti" käytetään yhteyksissä, joista on juristinkin välillä vaikea 
hahmottaa, kumpaa merkitystä lainsäätäjä on ilmaisulla tarkoittanut. Finlex-haun mukaan tällä hetkellä on 
olemassa 200 lakia tai asetusta, joissa sana on käytössä. 
 
Näkisin asian niin, että lakitekstin tulisi ottaa arkikielessä tapahtunut merkityksenmuutos huomioon. Korotettua 
toimenpidekynnystä merkitsevä lakitekstin ilmaisu "ilmeisesti" tulisi korvata ilmaisulla "ilmeisen" tai "ilmeisellä 
tavalla", esimerkiksi "ilmeisen puutteellinen", "jos edellytykset ovat ilmeisellä tavalla olemassa" ja "ilmeisellä 
tavalla vaarantaa". Tällöin vältyttäisiin harmillisilta väärinymmärryksiltä, jotka vaikeuttavat sekä kansalaisten 
että oikeusriitoja käsittelevien juristien työtä ja elämää. 
 
Toivottavasti työryhmänne ottaisi tämän sanan erääksi esimerkiksi siitä, miten lakikielen merkitys ja arkikielen 
merkitys voivat kielen muuttumisen myötä erityä tarkoittamaan aivan eri asioita. 
 
 

77) Huonoja ovat kirjeenä saapuvat päätökset melkein miltä viranomaiselta tahansa (esim. opintotuki, kelakorvaus, 
vakuutuspäätös). Kirjeen pääasiaa ei tahdo hahmottaa millään, kun teksti toistaa perustana olevan lakitekstin 
ilmauksia, jotka eivät tarkoita maallikolle mitään. Varsinainen päätös ei ole alussa, vaikka se on viestin 
ydinasia. A4-kirjeitä on kyllä jäsennelty otsikoilla ja tekstikappaleet ovat kohtuullisen lyhyitä, mutta silti kirjeen 
varsinaista ydintä joutuu etsimään. 
 
-> Päätös korostettuna, esim. laatikossa värillisellä pohjalla. Nykytekniikalla visuaalisuutta on helppo lisätä 
teksteihin. 
-> Keskeinen tieto arkikielellä ilmaistuna. 
-> Taustatiedot ja perustelut loppuun, asiakasta koskevien määräpäivien ja toimintaohjeiden jälkeen 
 
 

78) Käyttöön tullut pankkitilien IBAN-tunnus vaikuttaa ainakin aluksi muodoltaan epäselvältä: FI-alkuosan I-kirjain 
muistuttaa lukua 1, varsinkin kun perässä on pitkä rivi numeroita joskus ilman ryhmitystä. IBAN 
FI123456789000000 hahmottuu paremmin esim. FI 123 456 789 000 000 tai FI12 3456 7890 000 000, mikä 
viimemainittu on yleistymässä pankkien käytössä. Kummallakin on etunsa, varsinkin viitenumeroissa kolmen 
ryhmät soveltunevat paremmin 10-järjestelmään. 
 
Halutessaan viranomaisen päätöksen tarkistamista on mahdollisuus VALITTAA.  Mielestäni oikeampi ilmaisu 
olisi oikeus VEDOTA, mikä ei osoita muutoksen hakijaa nöyryyttävästi valittajaksi, kverulantiksi. Maaherra 
Festuksen edessä Paavali VETOSI keisariin. 
 
Vähäinen, henkilövahinkoja aiheuttamaton liikenneonnettomuusilmoitus vakuutusyhtiölle edellyttää SYYLLISEN 
nimeämistä, vaikka sääntöjen mukaan korvausvelvollinen ilmoittaisi heti suostuvansa maksamaan 
aiheuttamansa mahdolliset kulut. Eikö KORVAUSVELVOLLINEN  ottaisi näissä tapauksissa paremmin 
huomioon myös ylivoimaiset olosuhteet, ainakin kun molemmat osapuolet ratkaisun hyväksyvät. 
 
 Sekä esitäytetyssä veroilmoituksessa että täyttöoppaassa voisi mielestäni selventää veron kohdistumisen 
ajankohtaa: VEROVUOSI 2012 tarkentuisi esim. lisäyksellä kohdistuu vuoden 2012 aikaan, muuten on vaarana 
on sekoittua vuoteen 2013, jolloin esitäytetty ilmoitus palautetaan. 
 
 

79) Lakikielen parantamisessa tulee hyödyntää vaatimusmäärittelyn (requirements definition) periaatteita: kukin lain 
määräys on eräänlainen vaatimus, jonka ilmaisulle asetetaan mm. seuraavia kriteereitä: selkeys ja 
ymmärrettävyys, kieli on kaikkien ymmärtämää yleiskieltä, yksikäsitteisyys (so. kaikki kuulijat tai lukijat 
ymmärtävät asian täysin samalla tavalla, vaatimus ei saa olla monitulkintainen), kullekin vaatimukselle on 
määriteltävä mittari, so. millä tavalla voidaan osoittaa, että vaatimus on täytetty (mikäli mittaria ei pytytä 
määrittämään, se on osoitus huonosta vaatimusmäärittelystä ja vaatimusmäärittely on korjattava), ei saa 
käyttää lyhenteitä, kukin vaatimus ilmaisee asian yksinään, yhdessä lauseessa ei saa olla useita vaatimuksia. 
Muitakin kriteereitä on olemassa. 
 
Hakemuslomakkeiden laadinnassa voidaan hyödyntää toimintaprosessimallinnusta, joka tuo lomakkeellekin 
loogisen prosessin ajattelumallin, ja helpottaa prosessissa tarvittavien tietojen määrittelyä ja ymmärrystä. 
 
Lisätietoja: 
[POISTO] 
 
 

80) Kun kysymyksessä on jokin lakisääteinen asia, tai virallinen päätös, viranomaisen olisi hyvä muistaa, että 
maallikko voi olla vai peruskoulun käynyt, eika välttämättä hallitse ns, sivistyssanastoa, puhumattakaan 



vieraskielisistä sanoista. 
Viranomaisen tulisi ilmasita itseään selkeällä ja ymmärrettävällä suomen kielellä. Jos viestiin liitetään 
ammattisanastoa, esimerkisksi, tulisi asiakirjan viimeisellä sivullla olla niistä suomekielinen käännös, toisin 
sanoen, mitä kyseinen sana tarkoittaa. 
 
Katson, että suomenkielie on tarpeeksi rikas kieli, tarvitsematta käyttää vieraskielisiä sanoja kuten esim, 
innovaatio, joka on yksikertaisesti suomeksi uudistus!  
 
Silloin, kun teksti ei ole peruskoululaisen 9. luokkalaisen ymmärrettävissä ensilukemalta, voidaan katsoa, ettei 
kirjoitettu teksti ole täysin suomen kielellä laadittu. Onhan maahanmuuttajillakin vaatimuksena kielen 
oppiminen, jotta voisivat päästä Suomessa töihin,, samalla perusteella katson, että virkaliija joka intoilee 
vieraskielisillä sanaoilla tai sanastolla, ei ole tarpeeksi suomen kielen taitoinen, ja irtisanominen olisi näin 
perusteltua! 
Kiitos. 
 
 

81) Alatte tekemään käsitekarttoja niistä tiedoista joita haluatte kommunikoida muille. Esimerkiksi CmapTools on 
ilmainen hyvä ohjelma. 
 
 

82) Poliitikkojen kohdistaessa puheensa tavallisille kansalaisille, heidän pitäisi pystyä puhumaan selkokieltä. 
Heidän kielenkäytössään on paljon mystisiä/epämääräisiä ilmaisuja. 
Yksi mieleentuleva on "ikkuna". Kaikki asiat ovat jossain ikkunassa tai niitä käsitellään jossain ikkunassa. 
Tämä lienee suora lainaus jostain muusta kielestä, mutta suomen kielessä ikkunaan ripustetaan verhot, 
ikkunasta tuuletetaan ja katsellaan ulos tai sisään. 
Tällainen kielenkäyttö hämää kuulijaa niin, että varsinainen asia voi jäädä kuulematta/ymmärtämättä. 
 
Myös eri virastojen ja laitosten lomakkeissa on vaikeita ja epämääräisiä sanamuotoja. 
Ne olisi syytä käydä läpi ihan ajatuksen kanssa. 
Esim. Kelan opintotukilomakkeessa oli suorastaan hassu kohta, jossa kysyttiin kotona asuvalta lapselta mistä 
alkaen hän on asunut vanhempiensa luona. 
(Usein syntymästään...) 
Nettilomakkeessa kysymykseen oli vastattava päästäkseen eteenpäin. 
 
 

83) 1. Yksi asia yhteen lauseeseen.  
2. Ei yli kahden lauseen virkkeitä.  
3. Lauserakenteesta johtuvaa tulkinnanvaraa ei saa jäädä! 
4. Ei erikoistermejä, tai sitten ne on selitettävä suluissa tai alaviitteissä. 
5. Tietyn asian kohdalla on heti oltava selvää, mitä ihmisryhmiä se koskee. Ei niin, että esitetään ensin, että 
säännöt menevät näin ja näin, ja sitten kappaleen lopussa mainitaan, että tämä ei koskekaan sitä ja sitä 
tilannetta. Yleensä jätetään vielä kertomatta, mistä poikkeustilanteessa oleva voi löytää omaan tilanteeseensa 
sopivat tiedot ja ohjeet. 
6. Kaikkiin tilanteisiin on löydyttävä selkeät toimintaohjeet ja säännöt, jotta tulkinnanvaraa ei jää. Kansalaisen 
oikeusturva on turvattava mahdollisimman tarkoin. Varsinkin sosiaalietuuksia haettaessa on tavallista, että 
sääntöihin jätettyä tulkinnanvaraa käytetään perustelemaan etuuden eväämistä, ei juuri koskaan päinvastoin. 
7. Jos valitusmahdollisuus on olemassa, on annettava osoite, johon valitus ja vaaditut liitteet toimitetaan. 
Vaaditut liitteet on listattava. Kansalaista on neuvottava esim. kirjaamaan lähetyksensä, laittamaan 
sähköposteista kopiot myös itselleen tms., jotta lähetyksen lähettäminen ja perilletulo voidaan tarvittaessa 
todistaa. 
 
 

84) Lakitekstin pitäisi olla selkeämpää ja ymmärrettävämpää. Virkkeiden pitäisi olla lyhyempiä. Alla esimerkki 
oikeusministeriön julkaisusta 30/2013. Kuka ymmärtää tällaista tekstiä? 
 
Puitepäätöksen 2 artiklassa ja 8 artiklan 4 kohdassa jäsenvaltiot velvoitetaan toimimaan sen varmistamiseksi, 
että uhria kohdellaan hänen ihmisarvoaan asianmukaisesti kunnioittaen oikeudenkäynnin aikana, 
varmistamaan, että erityisen haavoittuvaiset uhrit voivat saada olosuhteitaan parhaiten vastaavaa 
erityiskohtelua, ja kaikkia asianmukaisia, kansallisen lainsäädännön perusperiaatteiden kanssa yhdenmukaisia 
keinoja käyttämällä huolehtimaan, että kun uhreja ja erityisesti haavoittuvimpia uhreja on suojeltava julkisessa 
oikeudenkäynnissä todistamisen seurauksilta, nämä saavat tuomioistuimen tekemällä päätöksellä todistaa 
olo-suhteissa, joissa tämä tavoite voidaan toteuttaa.  
 
Tuomiossa C-I 05/03, Pupino, 16.6.2005 yhteisöjen tuomioistuin (suuri jaosto) totesi, että niiden tavoitteiden 
toteuttaminen, joihin edellä mainituilla puitepäätöksen säännöksillä pyritään, edellyttää, että kansallisella 
tuomioistuimella on mahdollisuus erityisen haavoittuvaisten uhrien kysymyksessä ollessa soveltaa jäsenvaltion 



oikeudessa säädettyä erillisen todistelumenettelyn kaltaista erityistä menettelyä sekä niin ikään siinä säädettyä 
todistelua koskevia erityisiä menettelytapoja, jos tämä menettely vastaa parhaiten uhrien olosuhteisiin ja jos se 
on tarpeen, jotta vältetään todisteiden häviäminen, jotta kuulusteluja toistetaan mahdollisimman vähän ja jotta 
vältetään julkisessa oikeudenkäynnissä todistamisesta näille uhreille aiheutuvat haitalliset seuraukset. 
 
 

85) Virkamies! Virkanainen! Virkahenkilöhenkilö! 
 
Mieti nämä kymmenen asiaa läpi AINA, kun kirjoitat lauseen. 
Takaan että tekstisi paranee. 
 
t.  
[POISTO] 
 
1  Suora sanajärjestys. Lyhyet lauseet. 
2  Viisi lausetta per ladottu kappale, viisi sanaa per lause. 
3  Ei passiiveja. Etsi lauseelle tekijä. Ei lauseenvastikkeita. 
4  Vältä ”olla”-verbiä. Keksi tilalle vahvoja verbejä, jotka kuljettavat tekstiä.  
5  Pilko yhdyssanoja jos voit. Vältä erityisesti kolmi- tai neliosaisia pitkiä yhdyssanoja. 
6  Kielletyt sanat: tapahtuma, toiminta, tilanne, prosessi, järjestelmä, systeemi,  on     ollut olemassa . . . ne 
kaikki ovat löysiä ja siksi hylättävä. 
8  Käytä vilkkaita liikuttavia verbejä. 
9  Sanojen tilkkeet pois: jo, ehkä, -han, -hän, -kin.  
10 Luen juttuni ainakin 10 kertaa läpi. Joka  kerralla siitä löytyy hieman korjattavaa.  
 
 

86) Kelan kuntoutuspäätöksissä vaikuttaisi olevan edelleen rutiinitekstejä, vaikka päätösten pitäisi olla yksilöllisesti 
perusteltuja. Tämän voi päätellä vaikkapa lauseesta, jossa väitetään, että  päätös pohjautuu 
kuntoutussuunnitelmaan/kuntoutuslaitoksen lausuntoon/yksilöllisen kuntoutuksen toteuttajan lausuntoon. 
Vaikka kaikki kyseiset puoltavat perustellusti seuraavan kuntoutusjakson myöntämistä, päätös on kielteinen. 
Yksilöllinen perustelu siis puuttuu, ja siitä voi päätellä, ettei virkailija ole punninnut lainkaan lausuntojen sisältöä 
eikä kielteisen päätöksen seurauksia kuntoutusta tarvitsevalle.  
 
 Yhteiskunta säästäisi paljon rahaa siinä, että virkailija ei tekisi rutiinikielteisiä päätöksiä, sillä rutiinikielteinen 
tarkoittaa, että kuntoutusta tarvitseva joutuu pyytämään uudet lausunnot, ja se puolestaan tarkoittaa 
byrokratian itsensä aiheuttamaa turhaa kuormitusta terveydenhuollolle. Sujuvampaa olisi siis jättää 
rutiinikielteiset tekemättä.. 
 
 

87) Hei, 
LVM:n asetus L-luokan ajoneuvojen korjaamisesta ja rakenteen muuttamisesta 16 § sisältää kammottavan 
kohdan: 
 
 
16 § 4 kohta 
 
a) moottorin tehoa ei siitä annetun selvityksen mukaan saa kasvattaa alkuperäisen moottorin tai saman 
valmistajan valmistamaan, muilta ominaisuuksiltaan teknisesti vastaavaan ajoneuvoon tarkoitetun teholtaan 
suurimman moottorin tehoa enempää kuin 20 % taikka vaihtoehtoisesti alkuperäisen moottorin tehoa kasvattaa 
enintään kaksinkertaiseksi, jos moottoripyörän moottorin tehon ja omamassan suhde ei tällöin kasva 
suuremmaksi kuin 0,30 kW/1 kg; 
 
Tekstiä saa lukea monta kertaa ennen kuin siitä saa mitään selkoa (jos saa senkään jälkeen) 
 
 

88) Viranomaisten olisi syytä muistaa, että kaikki kansalaiset eivät ole juristeja tai muita kapulakieleen vihkiytyneitä. 
Liian usein päätösten ja ohjeiden kieli on vähän siistittyä lakikirjatekstiä.  
 
Usein käy niin, että päätös on lakitekstin kopio hivenen muutettuna, ja päätöksen perässä on viittaus 
lakipykäliin. Mitä järkeä tällaisessa viestinnässä on? Parempi olisi kertoa lyhyesti, mikä on päätöksen sisältö, ja 
jättää lakiteksti lakikirjaan. 
 
Kaikkien päätöksiä ja ohjeita tekevien pitäisi sisäistää, että asiat on syytä ilmaista yksinkertaisesti ja lyhyin 
lausein, jotta kansakoulupohjallakin voisi ymmärtää, mistä on kyse. 
 
Alla olevat esimerkkini ovat täysin "hatusta kiskottuja", mutta vastaavia tekstejä olen saanut eteeni monelta 



viranomaiselta: 
 
Asiassanne suoritetun harkinnan jälkeen päätöksenä ilmoitamme seuraavasti: Muutoshakemuksenne koskien 
päätöstämme nro 1234 ja asiaa koskeva lisäselvitys eivät tuoneet päätöksen perusteeksi sellaista uutta tietoa, 
joka muuttaisi aiemman päätöksemme koskien halkopinojen kasaamista tonttinne ympärille. Näin ollen 
huomautamme edelleen, että halkopinot on poistettava määräajan kuluessa uhalla, että toimenpide suoritetaan 
virastomme määräyksellä ulkopuolisen urakoitsijan toimesta siitä aiheutuvien kustannusten suoritksen tullessa 
hakijan vastattavaksi.  
Lait ja asetukset pykälinä  
Liite valitusosoitus  
Olisiko selkeämpää sanoa: 
 
Päätöstä 1234 koskeva muutoshakemus ja lisäselvitys eivät tuoneet asiaan uutta tietoa. Aikaisempi 
päätöksemme pysyy voimassa ja halkopinot on poistettava viimeistään 1.1.2014. Jos pinoja ei ole poistettu 
2.1.2014, työ teetetään virastomme valitsemalla urakoitsijalla, ja työstä tuleva lasku lähetetään Teille.  Jos 
haluatte valittaa asiasta, lähettäkää valitus kirjallisena [POISTO] hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa tämän 
kirjeen päiväyksestä. 
Lait ja asetukset pykälinä 
 
 

89) En muista valitettavasti sanamuotoa, mutta muutaman vuoden takaa minulta on  
kokemus, että en ymmärtänyt lainkaan mihin minua pyydettiin ottamaan kantaa- en siis ymmärtänyt sitä 
suomenkielistä kysymystä joka minulta kysyttiin ( ja olen suomenkieliseen perheeseen syntynyt ja itse erityisen 
kiinnostunut kielestä!) 
 
 Kyseessä oli tilanne, jossa olin ollut sairaslomalla, ja joku instanssi (ilmeisesti vakuutusyhtiö [POISTO]/tai 
Kela) pyysi minua ottamaan kantaa siihen haluanko hakea sairasloma-ajaltani saispäivärahaa maksamani 
ykstyisvakuutuksen perusteella. 
 Jos halusin, piti minun vastata kyllä ja palauttaa lomake allekirjoituksellani. 
  
 Asia selvisi vasta kuin soitin ja kysyin. En siis ymmärtänyt tätä kapulakielistä kysymystä- vaikka kuinka luin, ja 
päätin olla vastaamatta mitään , ennenkuin asia selviää. En ymmärtänyt kirjeestä edes sitä, että asia koski 
jotekin omaa etuuttani. 
 Ja -pisteenä i:n päälle, olen itse terveydenhoitoalalla töissä ! 
 
 Tähän jo pieni kansalaispalaute/kommentti olisi varmaan tuonut paljon parannusta, huonommaksi ei kyllä olisi 
voinut mennä. 
 
 Toinen kommetti koskee veroilmoitusta: ammatinharjoittajan veroilmoituksen täyttölomake on todella 
epäselvä. 
 
 Nämä nyt ensimmäisenä tulevat mieleen 
 
 Terveisin [POISTO] 
 
 

90) Kirjoitin tähän hyvät ehdotukset, mutta kesken kaiken tietokone alkoi päivitykset automaattisesti ja kaikki tiedot 
hävisivät, joten niitä kehitysehdotuksia ei nyt sitten tule!  Tämä on siis sitä tietokoneaikaa...  Suututtaa! 
Paperiversiomahdollisuus kehitysehdotuksista toisena vaihtoehtona olisi toiminut paremmin. 
 
 

91) Tässä on tyypillinen esimerkki verbinmuodon väärästä, mutta niin yleiestä väärinkäytöstä: Lausuntopyyntö 
määräysluonnoksesta koskien kuljettajantutkinnon ajokoepaikkakuntia. (Liikenteen turvallisuusviraston 
julkaisema uutinen 15.7.2013) 
 
eli joku ilmeisesti pyytää lausuntoa samalla kuin koskee ajokoepaikkakuntia. 
 
Ja näitä kirjeitähän vilisee.: Vastauksena kirjeeseenne koskien y.m. 
 
Entä sitten Helsing lentoaseman kuulutus: Finnairin lento Rovaniemelle lähtee kello 18:30 koneen saapuessa 
myöhään. 
 
 

92) Hei, tämä on työsuojelun tarkastuskertomuksesta: "työnantaja ei ole yhdenvertaisuuslain 17. pykälän 
edellyttämällä tavalla osoittanut, että syrjinnän kieltoa ei ole rikottu". Kauhean vaihea ymmärtää, onko rikottu 
vai ei. Olisko täm pitänyt, jotenkin aloittaa koska-lauseella, jotta olisi voinut kirjoittaa johtopäätöksen. Nyt pyritän 



oikeaa kättäni ja toistelen ei-lauseita. 
 
 

93) kaikenlaisessa vuorovaikutuksessa viranomaisen,  viranomaisen palveluksessa olevien virkamiesten ja 
asiakkaan välillä: 
 
1 selkosuomen käyttäminen 
2 laina/ammattisanaston välttäminen 
 
kohdat 1 ja 2 ottavat huomioon erityisryhmät, kuten suomessa vakituisesti asuvat ulkomaalaiset, 
maahanmuuttajat sekä vammaiset ja ikäihmiset 
 
 

94) Sain Kelalta päätöksen, että hakemukseni oli evätty, koska minulla ei ollut oikeutta hakemaani korvaukseen, ja 
olin jättänyt toimittamatta todistuksen sairasajastani.  
 
Päätöksestä puuttui seuraavat tiedot:  
 
- kyse ei ole minun hakemuksestani vaan työnantajani 
- työnantajalla on oikeus toimia työntekijän nimissä ja hakea sairauspäivärahan maksamista itselleen silloin, 
kun työntekijän sairaus on kestänyt tietyn ajan 
- kukaan ei ollut pyytänyt minua toimittamaan sairaustodistusta tai mitään muutakaan 
- kaiken lisäksi en itse ollut ollut sairaana lainkaan 
- työnantaja oli vahingossa sekoittanut erään toisen työntekijän ja minut (meillä on kuulemma samankaltaiset 
nimet....) - olen yksi työpaikkani johtajista, joita on yhteensä 10, kun taas työntekijöitä on kaiken kaikkiaan 250 
 
Kelalla on edelleen käytäntönä (esim. päätös yksityisen hoidon tuesta tai sen päättymisestä) ladella päätös 
(tyyliin "teillä on oikeus" tai "teillä ei ole oikeutta") napakasti ja perustella se pykälien numeroilla. Aika usein 
asiakas osaa omasta elämäntilanteesta päätellä, mitä Kelan päätös tarkoittaa ja mitä pykälännumeroiden 
takana saattaa olla. Mutta ei aina.  
 
Hakiessani kuvallista henkilökorttia itselleni ja lapsille virkailija kysyi, että haluanko antaa sähköpostiosoitteen 
sähköistä kansalaisvarmennetta/allekirjoitusta varten. Kysyin, että mitä sillä tehdään ja miten se poikkeaa 
pankkitunnusten käytöstä. Virkailija ei tiennyt. Sanoin, että antaa olla, ei oteta tällaista palvelua tähän. KUn 
saimme postissa kuvalliset henkilökortit, eri kirjekuorissa saapui lisätiedot kansalaisvarmenteen 
käyttöönottamiseksi. Korteissa on sellainen ominaisuus. Edelleenkään missään ei ollut tietoa siitä, mihin sitä 
käytetään. 
 
 

95) Aluejaon uusi termi aluehallintovirasto on monilla tavoin epäonnistunut: se mm. on sanana byrokraattisen 
kapulakielinen ja toisaalta myös hallintolähtöinen (aluehallintovirasto > aluehallintoviraston hallintoalue) kun 
aiempi lääni-nimitys oli aluekokonaisuudesta lähtevä (lääni > lääninhallinto). Termillä ei ole luontevaa käyttöä 
arkikielessä. Se pitäisi korvata esimerkiksi vanhalla lääni-nimellä tai, jos lääni jostain syystä ei kelpaa, jollain 
muulla selkeällä termillä. Esimerkkinä alue > aluehallinto. 
 
 

96) Kela [POISTO]: menin selvittämään erittäin monimutkaista asiaa sillä asuimme hetkellisesti vanhempieni 
omistamassa asunnossa jossa kirjoilla oli muitakin ihmisiä, mutta vain me avomieheni kanssa osallistuimme 
kustannuksiin sillä vanhempani asuivat ulkomailla. Menin selvittämään mitä tukimahdollisuuksia meillä on, sillä 
tarvitsimme tukea. Virkailija ei edes aukaissut tietokonettaan, nojasi vain penkkiin, pani kädet puuskaan ja 
totesi, että täytä se ja se lomake. Olin ihan varma että asia ei sillä selviä ja että lomakkeen täyttämisessä tulisi 
ongelmia. Mutta muuta apua ei herunut. Lomake täytettiin ja emme saaneet mitään tukia, mm. sen vuoksi että 
siskoni on vasta muuttanut pois kotoa ja on vielä kirjoilla talossa. Tämän vuoksi hänen tulot laskettiin mukaan ja 
tämän olisin juuri halunnut välttää, ja tähän olisin halunnut saada _ihmiseltä_ apua. Ei auttanut enää itku 
markkinoilla. Vain pieni esimerkki siitä miten Kela laittaa ihmiset itkemään. Niin käy joka kerta kun siellä on 
joutunut asioimaan. Lukion päättäessäni jouduin virastojen palloteltavaksi ja itkin joka kerta sieltä lähtiessäni, 
koska palvelu oli jopa asiatonta. Esim 2. Työvoimatoimisto [POISTO]: menin pakolliseen tapaamiseen 
ammattikorkeasta valmistumisen jälkeen ja sanoin haluavani hevosalalle, jonne olin aina halunnut, mutta 
nuorena omaksuttujen epärealististen kuvitelmien toivossa menin viestintää lukemaan ammattikorkeaan. 
Minulle sanottiin, että älä sellaisesta haaveile. Ala hankkimaan lisäkoulutusta/kursseja omalta alalta (jolla ei 
ollut töitä kiven allakaan) ja joka ei kiinnostanut minua tippaakaan. Leima passiin, tule taas tietyn ajan päästä 
kuulemaan samat asiat, kiitos. Työkkärissä ei myöskään neuvota mitä merkitsee jos tapaamisiin ei tule, ei 
neuvota tarpeeksi selkeästi mitä sinulta odotetaan byrokratian kannalta. Mutta neuvoja lähihoitajaksi ja muille 
aloille joilla valtion näkökulmasta on pula työntekijöistä, kyllä annetaan ja sinne ohjataan innokkaasti. Voisiko 
työkkärissä työskennellä jatkossa ihmisiä, jotka eivät ole valtion kokoomuspolitiikan sätkynukkeja, vaan 
opinto-ohjaaja -tyyppisiä mukavia ihmisiä joita kiinnostaa selvittää, mikä sitä asiakasta kiinnostaa ja ohjata 



hänet oikealle alalle, jossa hän viihtyy (ja on myös tuottavimmillaan) kuin sellaiselle jossa ajaa itsensä piippuun 
koska on väärässä paikassa. Kyllä matalapalkka-aloille riittää työntekijöitä jos nuoria kannustetaan sinne jo 
todella nuorena kesätöihin ja lomittamaan. Vakituiseksikin työkse se kyllä oikealle ihmiselle kelpaa. Mutta kuka 
haluaa mennä SOL palvelut oy:lle orjaksi, kun tietää, että palkka on huonompi kuin muilla vastaavilla firmoilla ja 
pikkupomot huutavat, että tehkää nopeammin, teidän vika kun sopimus katkolla! (kun palvelunostaja on 
huomannut että kaksi työntekijää ei ehdikään pitää siistinä kokonaista korttelia). 
 
Saamen kielilaki ei toteudu suomessa. Tällä saralla viranomaisten toimintaa olisi rangaistusten uhalla 
parannettava. On ihmisoikeusrikkomus, että saamenkielistä palvelua ei välttämättä saa, vaikka se sinulle 
kuuluisi. Kielitaitoisia työntekijöitä on vaikea saada (mutta se ei voi olla syynä siihen ettei heitä saada), minkä 
vuoksi valtio voisikin satasata oman osansa työntekijöidensä kouluttamisessa, esimerkiksi nollasta aloittava 
kielenopiskelija voi saada kielen haltuun vuodessa kokopäiväisen kielipesän avulla, (tämä tosin tarkoittaisi 
vuoden vapaata töistä). Ja työntekijöiden palkkaamisessa kielitaidon tulisi merkitä paljon. 
 
 

97) Kommenttini sivuaa Kirkon nimikkeitä 
 
Miksihän yhä edelleen käytetään vanhan vanhoja (katolisen ajan) nimityksiä kuten esim.: 
 
- tuomiokirkko 
- tuomiokapituli 
- tuomiorovasti 
- sakasti 
- suntio (on kyllä vastaava suomennoskin, kunhan sitä vain käytettäisiin) 
- kirkkoherranvirasto (jossain jo seurakunnan toimistot) 
 
Eikö näihin voisi ehdotella muutoksia äidinkielisenä? Nämä vanhat nimikkeet ovat (myös) omiaan 
etäännyttämään kirkosta. 
 
Ystävällisin terveisin 
[POISTO] 
 
 

98) Aihe on tärkeä, koska kielen vaalimisella on kulttuurista itseisarvoa ja koska viranomaisten kielenkäyttöä on 
totuttu pitämään esimerkillisenä, sääntöjen mukaisena, asiakielenä. 
 
Siksi onkin huolestuttavaa, jos ymmärrettävyyden nimissä arkipäiväistetään kieltä liikaa tai hyväksytään 
virkakieleen puhekielimäisyyksiä. Virkakieli saa - ja minusta sen tuleekin - poiketa kielen muista 
käyttötilanteista. Kansalaisena tuntuu esimerkiksi oudolta, jos viranomainen kirjeessään sinuttelee minua.  
 
Ymmärrettävyys on toki tärkeää sekin, mutta virkakielen tasoa ei tule tästä syystä laskea yhteiskunnan 
heikoimman ymmärryskyvyn mukaiselle tasolle, koska tällöin kielen asiallisuus, normatiivinen oikeellisuus ja 
tyylikkyys laskisi ja koska kaikki eivät kuitenkaan tule ymmärtämään viranomaisten kommunikaatiota. 
 
 

99) Viranomaisen toimittamista asiakirjoista tulisi ilmetä selvemmin, että asiakas on itse toimittanut viranomaiselle 
oman selvityksensä ja esittänyt siinä oman käsityksensä asiasta. Hyvin usein on käynyt niin, ettei viranomainen 
lainkaan puutu niihin asioihin, joita asiakas on omassa selvityksessään pitänyt tärkeänä. SIlloin tulee väkisinkin 
mieleen, onko asiakkaan omia selvityksiä lainkaan luettu; saati ymmärretty tai edes haluttu ymmärtää. Kelan 
lähettämät kirjeet ja päätökset ovat yksi esimerkki kuvatusta menettelystä. 
 
 

100) Viranomaisviestinnässä ja yleisemminkin misssään tekstissä ei pitäisi esiintyä turhia kapulakielisiä sanoja. 
Tällaisia ovat esimerkiksi osalta, puitteissa ja johdosta. Kyseiset ilmaisut voi välttää käyttämällä pistettä eli 
kahta erillistä virkettä tai sivulauseella. Lauseet ja virkkeet eivät saisi olla liian pitkiä. Edellä kuvaamani seikat 
ovat aivan normaaleja hyvän suomen kielen kirjoittamisen periaatteita. Kun viranomaiskieli on hyvää suomen 
kieltä, se on myös hyvää viranomaisviestintää. 
 
Tekstiä voi monesti yksinkertaistaa. Tämä tapahtuu usein olla verbin käyttämisellä. On paljon 
yksinkertaisempaa sanoa, että kirjeessä on leima tai että se on leimattu, kuin  että kirje on varustettu leimalla. 
 
Hallintopäätösten ei tarvitse olla pitkiä, vaan olennaista on kertoa päätös ja sen perustelut. Tärkein asia eli 
päätös pitää olla alussa. Otsikko pitää olla myös informatiivinen eli asia pitää selvitä jo siitä. 
 
Esimerkki huonosta hallintopäätöksestä on Kelan päätökset. Niitä ei tahdo ymmärtää juristikaan. Päätökset 
ovat valmiita pohjia, jotka lähetetään automaattisesti. Välillä niissä on suoranaisia asiavirheitä. Päätöksessä 



voidaan todeta, että olet hakenut sairauspäivärahaa, vaikka päätöksen hakija on aivan autuaan tetämätön koko 
asiasta. Työnantaja on maksanut sairausajan palkan ja hakenut päivärahan. 
 
 

101) Viranomaiset kirjoittavat nykyisin pääasiassa selkeitä ja asianmukaisia viestejä. Joskus viesteissä saattaa olla 
mainittuna jokin erityistermi, jota ei ymmärrä. Tällaiset esim. lakitermit olisi hyvä joko selittää viestissä tai 
käyttää muuta ilmaisua. Kuntien viranomaisten viestintä on valtion viranomaisiin verrattuna liian arkista ja 
joskus jopa tuttavallista. Viranomaisilta odottaa kuitenkin siistiä, virheetöntä ja sujuvaa kirjakieltä kirjallisessa 
viestinnässä. Suullisessa viestinnässä kirjakielen voi jättää pois, mutta muutoin pätee sama. Mielestäni 
kaikkien viranomaisten pitäisi pitää mielessä myös se, että luodaan virallinen vaikutelma viestinnässä. Jos 
viranomaisen kanssa asiointi tuntuu samalta kuin saunailta naapurin kanssa, niin se ei herätä luottamusta. 
 
 

102) Asiat tulisi kertoa selkeinä virkkeinä, jotka koostuisivat yhdestä päälauseesta ja maksimissaan yhdestä 
sivulauseesta. Usein viranomaisten asiat ovat asiaan perhetymättömille aika vaikeita ja siksi viranomaisten 
tulisi osata jaotella asiat selkeiksi ajatuskokonaisuuksiksi. Virkkeet eivät myöskään saisi olla liian pitkiä.  
 
Etenkin verkkoviestinnässä voisi voisi toimia malli, jossa lyhyestä ja selkeästä tekstistä olisi linkit tarkempiin ja 
yksityiskohtaisempiin tietoihin. Esimerkiksi kunkin termin selitys olisi avattavissa suoraan termiin tehdystä 
linkistä. Linkin tulisi avautua aina uuteen ikkunaan, jolloin alkuperäinen teksti säilyisi näytöllä. 
 
 

103) Ulosottovirastojen käytössä oleva, jokaisesta maksusta ulosottoon muodostuva kuitti on nimeltään 
valtionperimiskuitti. Kauhea sana, josta velalliset ottavat yhteyttä päivittäin ulosottoon. 
 
 

104) Olen istunut vastaanotolla tekemässä lääkärinlausuntoa liitteksi uuteen eläkehakemukseen, kun aivan fiksu, 
psyykkisesti toimintakykyinen ja keskiasteen koulutuksen saanut potilas kertoi saaneensa Kelasta kirjeen, 
jonka hän pyynnöstä näytti minulle. Kirjeessä hänelle kerrottiin myönnetyn työkyvyttömyyseläke 1.5. alkaen, ja 
vastaanotto oli äitienpäivän seutuun. Potilas ei ollut ymmärtänyt eläkepäätöstään, eikä se minullekaan aivan 
selvä ollut. (Samassa kirjeessä kerrottiin myönnettyjen sairauspäivärahojen peruuttamisesta jne.) Soitin 
potilaan suostumuksella Kelaan, josta vahvistettiin potilaan olleen eläkkeellä toista viikkoa. Voin kertoa, että 
potilaan tunnetila näytti vähintään vaihtelevalta hänen tajuttuaan tapahtuneen. 
 
Toinen kamaluus samassa asiassa on lakitekstiin pohjautuva hylkäävä eläkepäätös, jossa todetaan, ettei 
työkyky ole laskenut riittävän monella viidesosalla. Tosielämässä kukaan ei kuitenkaan laske noita viidesosia, 
eikä niiden laskemiseen / määrittämiseen ole tietääkseni koskaan ollutkaan mitään ohjetta. Lukuisia kertoja 
olen saanut selittää potilaalle asiaa, kun epäävän päätöksen saanut henkilö on halunnut tietää, paljonko hänen 
työkykynsä on (viidesosina) laskenut. Toivoisin, että Kelan päätöksestä poistettaisiin nämä viidesosat, vaikkei 
lakitekstiä saataisikaan päivitettyä. 
 
Ystävällisin terveisin 
[POISTO] 
 
 

105) Olen usein tulonsiirtoon liittyvissä asioissa huomannut, että työttömyyskassat ja virastot käyttävät syyllistävää 
kieltä tapauksissa, jossa päätös on kielteinen tai aiheetta maksettua tukea peritään takaisin. 
 
Kieltä pitäisi yksinkertaistaa rajusti ja päätöksen perusteet pitäisi avata paremmin. Lisää päälauseita, 
vähemmän erikoistermejä tai erikoistermeille "suomennos" täyttöohjeeseen. 
 
Asumistukipäätöksen lista muuttuvista tilanteista, jotka edellyttävät ilmoitusta Kelalle on paitsi pitkä, myös 
joiltain osin epäselvä. Tilanteen muuttumisesta pitäisi ilmoittaa, jos tulot muuttuvat x€/kk. Kerran, vai 
laskennallisena keskiarvona? Voisiko saman ilmoittaa pätkätyöläisille myös vuositulona, jos kyseessä on koko 
vuoden tulot? 
 
Asumisperusteisen sosiaaliturvan soveltamista koskevassa päätöksessä teksti soveltamisen ehdoista on 
vaikeampi, kuin tarvitsisi olla. 
 
 

106) Pitäisi tietysti koettaa kirjoittaa yleiskieltä, vaikka nykyään on usein epäselvää, mitkä sanat kuuluvat 
yleiskieleen. Yleensä todellisen saiantuntijan tunnistaa siitä, että hän osaa sanoa asiansa yleiskielellä, 
ymmärrettävästi.  
Mutta hallinnon ongelma on laajempi kuin kielellinen. Elämme hallinto- ja säädösviidakossa, jota ei kaiketi voi 
taitavakaan kirjoittaja kuvata yksinkertaisesti. Viranomaisten pitäisi koettaa vähitellen raivata tätä viidakkoa. On 
monesti väärinkin syyttää vain huonoa kielenkäyttöä, kun säädösryteikkö on mahdoton.  



Onhan se niinkin, että selkeä ajattelu jo sinänsä voisi selkeyttää säädöksiäkin. Selvästi ajateltu on helpommin 
myös selvästi kirjoitettu. Mutta kun asia on vielä vaikeampi. Kovin monet säädökset ja hallintokäytännöt ovat 
vaikeiden neuvotteluja ja kompromissien tuloksia. Siksi niistä tulee yhä mutkikkaampia. Päätetään tehdä 
poikkeuksia poikkeusten jatkoksi. Esimerkiksi nykyinen kaikkien puolueiden hallitus tuottaa juuri tällaisia 
mutkikkaita kompromisseja, kun kaikkien on saatava edes pieni oma puumerkkinsä. 
 
 

107) Lauseiden pitäisi olla lyhyitä ja niissä pitäisi olla verbi (mielellään heti lauseen alkupuolella). Lauseet eivät saisi 
olla epämääräisiä vaikeaselkoisin passiivimuodoin muotoiltuja, vaan sellaisia, että lukija tietää heti kuka vastaa 
mistäkin asiasta ja ketä mikäkin asia velvoittaa tai koskee. 
 
 

108) Kelan lähettämät kirjeet ovat lähes poikkeuksetta, niin vaikeita ymmärtää, että ne pitää lukea kolme kertaa 
ymmärtääkseen mistä on kysymys. Koska perheessämme on erityistarpeisia jäseniä, niin saan Kelalta kirjeitä 
tavanomaista enemmän.  
 
Vaikea kuitenkaan uskoa, että Kelan henkilökunta tahallaan kirjoittaa mahdollisimman epäselviä kirjeitä. Syynä 
lienee esim. pitkä alalla olo, viranomaisvirheiden pelko ja leipiintyminen, jolloin ammattislangin kuvittelee olevan 
yleistajuista tekstiä ja ammattiterminologian taakse piiloudutaan oman edun nimissä.  
 
Kelan henkilökunnan pitäisi asettua kirjeen lukijan asemaan, joka ei ole etuuksien ja lakitekstin asiantuntija. 
Virheiden pelkoa pitäisi saada kirjoittajilta pois. Esim. juristit selventämään pykälätekstiä, jos sitä käytetään 
virheiden pelossa. Pykäläviidakon taakse ei pidä kätkeytyä, vaan asiantuntijan pitää osata kirjoittaa asiansa 
ymmärrettävästi. 
  
Kelan siivoojalle voisi antaa kaikki asiakkaille lähtevät tekstit luettaviksi ja kommentoitaviksi, niin kirjoittaja saisi 
nopeasti palautetta tekstin ymmärrettävyydestä. 
 
Työskentelen itse aikuiskoulutuksessa ja usein vedotaan opetushallituksen ohjeisiin kuinka asiat pitää ilmaista. 
Osa on varmasti totta, mutta osa tarua. Usein työpaikoilla vedotaan vanhoihin sääntöihin, kun ei haluta oppia 
uutta tapaa toimia.  
 
Opetushallitus on laitosmainen toimija ja uudistus siellä on vaikeaa. Vaikealla ammattiterminologialla yritetään 
pönkittää omaa asemaa ja tärkeyttä. Aikuiskoulutuksessa ja muuallakin puolestaan pitää ymmärtää, että 
kukaan ei "osta" tuotetta, palvelua tai koulutusta mitä ei ymmärretä.  
 
Selkeys, ymmärrettävyys ja yleistajuisuus ovat suurta valttia!  
Paitsi niille jotka eivät halua muuttua, menestyä, myydä tai auttaa............ 
 
 

109) Kannattaa käyttää sarjakuvaa.  
 
Sarjakuva voittaa esimerkiksi videon ja valokuvan, koska kuvan viesti on täysin kontrolloitavissa. Kun elokuva 
pitää katsoa alusta loppuun, sarjakuvasivu hahmottuu kertavilkaisulla. Siinä voi palata takaisin  ja sivu jää 
näkömuistiin. 
 
Sama toteutus toimii netissä ja painettuna. Paperilla esittäminen ei vaadi välineitä, sähköä eikä 
katselutilannetta. Ajankohdan voi valita. Kustannukset hyvinkin kohtuulliset. 
 
[POISTO] 
 
 

110) Mielestäni ensimmäisenä pitäisi koko lainsäädäntö uusia kirjoittamalla se selkokielellä. 
 
Myös kaikkien päätösten, ohjeiden yms. pitäisi olla kirjoitettu selkokielellä. 
 
 

111) [POISTO] kaupungin sosiaalivirasto julkaisee päätökset suuraakkosin. Suuraakkosten käyttö kuitenkin 
heikentää tekstin luettavuutta. Nettikielessä isojen kirjainten käyttöä sanotaan HUUTAMISEKSI. En ole 
tavannut tällaista käytäntöä muiden viranomaisten päätöksissä, mielestäni se halveksii päätöksen saajaa. 
Suuraakkosten käyttö on siis vastoin sekä typografisia, että suomen kielen kirjoitusohjeita. 
 
 

112) Verohallinnon suorituspuutteen maksuunpano tuo mieleen muun puutteen ja panon ;). 
 
 



113) Monissa lomakkeissa käytetään termiä "yksinäinen", kun tarkoitetaan yksin asuvaa henkilöä. Yksin asuminen ja 
yksinäisyys eivät kuitenkaan tarkoita samaa, joten olisi järkevämpää käyttää oikeaa termiä. 
 
 

114) Esimerkiksi Kela voisi käyttää internet-sivuillaan enemmän "toimi näin" tyyppistä ohjeistamista opastaessaan 
asiakasta hoitamaan erilaisia asioita. Lisäksi -vaikka se ehkä meneekin vastoin muuten käteväksi koettua 
yksinkertaistamista- lomakkeet, joilla on tarkoitus olla mahdollista ilmoitaa useista erilaisista asioista, ovat 
yleensä hyvin epäselviä sen suhteen, mitä ylipäätään pitäisi huomata täyttää erilaisten samalla lomakkeella 
ilmoitettavien asioiden kohdalla. 
 
Olen myös kerran ollut tilanteessa, jossa tiesin erään saamaani tukea koskevan toimenpiteen olevan 
mahdollinen, mutten onnistunut löytämään kyseisen toimenpiteen olemassaolostakaan mitään mainintaa Kelan 
internet-sivuilta, saati mitään ohjetta siitä, kuinka minun tulisi toimia. Lopulta kuitenkin huomasin vahingossa, 
että toimenpiteen voi tehdä itse Kelan internet-palvelussa. Näin ollen siis suoritin itse tukeani koskevan 
toimenpiteen sivustolla, jonka mukaan ko. toimenpidettä ei ole olemassakaan. Huolellisuutta olisin siis toivonut 
sivuston tekstien laatijalta. Mielestäni kyseessä oli jo aika suuri virhe. Asiakkaan on voitava luottaa, että sivusto 
jonka kautta voi asioitaan hoitaa, on myös ajan tasalla ohjeistuksen osalta! 
 
Toivoisin myös tällä sivulla mainittua asiakkaita palvelevilta henkilöiltä kysymistä viestintää parannettaessa, 
sillä heillä olisi kokemusta siitä, mitä eniten kysytään ja mistä asiakkaat eniten valittavat. Usein on tiskillä 
asioidessa käynyt ilmi, että en ole päivän ensimmäinen henkilö saman kysymyksen kanssa... Paperikirjeinä 
kotiin tulevissa päätöksissä ja vastaavissa olisi hyvä olla selkeästi ilmoitettuna taho -puhelinnumero tai 
sähköpostiosoite- josta saa asiasta lisätietoa tarvittaessa. 
 
 

115) Kaikessa mahd. viestinnässä  
(varsinkin aina kun toinen osapuoli on asiassa jollakin lailla ns. "maallikko", kaikkea muuta kuin asiantuntija 
kyseisen asian suhteen)  
olisi syytä käyttää mahd. "normaalia" perus suomen kieltä. Vaikeat, pitkät ammattisanastot tai -sanat täytyisi 
minimoida, ja kertoa haluamansa asia mahd. selkeästi asianomistajalle, sellaisestahan hyötyvät kaikki, kun 
taas huonosti ymmärretystä tekstistä seuraa vain lisää harmia kaikille kun asianlaitaa aletaan vielä 
selvittelemään, että miten tuo asia nyt oikein oli, kun en oikein ymmärtänyt kuinka tuon nyt 
käsittää..Jälkiselvittely viekin sitten aikaa, rahaa, viranomaisen työaikaa ym.ym. Ei ns. tavalliset kansalaiset 
tyhmiä ole eikä niille tarvii rautalangasta vääntää mutta tuollainen turha kapulakieli on vain silkkaa kiusantekoa 
ja pitäisi ihan lailla kieltää?! 
Räikein esimerkki tästä on kun äitini sairastui 2v. sitten parantumattomaan syöpään (nyt jo edesmennyt). 
Omaiset otettiin kaikessa tuossa järkyttävässä kriisissä huomioon ainoastaan lähettämällä harvakseltaan n.4kk 
välein keskussairaalasta kirjeitä kotiin(ja siis nekin potilaalle itselleen joka ei osaa edes englantia) jossa 
kerrottiin mikä tilanne äidillämme tarkalleen on..latinaksi. Lääkärien omalla ammattikielellä joka ikinen 
mahdollinen sana.  
Ja minä piruparka, rupuinen myyjä kun olisin vaan halunnut tietää miten vakava äitini syöpä on, päätelläkseni 
minkä verran hänellä mahtaa olla enää aikaa jäljellä ja missä kaikkialla syöpä jo on.  
Siinä minä sitten googlasin äärimmäisen järkyttyneenä jotain ihme latinaa netistä kaiken iltaa suomentaen ja 
sain lopulta mm. tietää itse selvittämällä että äitini syöpää ei voi edes leikata ym kaikki hirvittävimmät uutiset, 
tuli mieleen että kyllä tuollaiset asiat kuuluisi jotenkin muulla lailla saada kuulla. Nuo sairaalan kirjeethän 
lähetetään aina "maallikko"-potilaalle ja heidän erittäin huolestuneille omaisilleen, miksi laki ei kiellä moista 
hirveyttä?? On kyse elämästä ja kuolemasta, vakavista asioista, omaiset järkyttyneitä ja äärimmäisen 
huolissaan, ja kaikki epätietoisia mitä tapahtuu, ja sitten tieto tulee vihdoinkin kotiin....mutta 
latinaksi??????Onko tämä muka hyvinvointivaltio?? 
 
 

116) Moni kieltä taitamaton tai eri asteisesti vammautunut henkilö voisi hyötyä selkeistä symboleista, 
kuvakirjoituksesta tai prosessikaaviosta Kelan tai muun viranomaistahon päätöksen ohessa. 
 
Symbolit tai kuvakirjoitus virallisen tekstin vieressä kertoisi päätöksen sisällöstä ja prosessikaavio (hyvin 
yksinkertainen vaihe vaiheelta etenevä kuvaus mahdollisine vaihtoehtoisine polkuineen) ohjaisi mm. 
muutoksenhaussa, tiedonhaussa ja jatkotoimissa. 
 
 

117) Kaikissa päätös-tyyppisissä asioissa pitäisi olla ensimmäisenä itse lopputulema sen jälkeen perustelut, tosiasiat 
ja lopuksi säännökset. Nyt nämä menevät yleensä päinvastaisessa järjestyksessä ja päätöksen lukija voi vain 
arvuutella, mitä lopussa tuleman pitää. 
 
Ei saisi käyttäää vaikeasti ymmärettäviä - sinällään ihan selvää suomea - olevia termejä. Yksi esimerkki on 
verottajan verkortti verkossa -palvelussa oleva termi "etuudet". Tällähän tarkoitetaan muita kuin palkkatuloja 
esim. työttömyyskorjauksia, sairauspäivärahoja yms. Ihan arkikielessä etuutena voi kuitenkin pitää myös palkaa 



tai eläkettä. 
 
 

118) Kela korvasi lääkkeitä, jotka ylittivät vuosittaisen omavastuuosuuden. Samassa kuitissa oli jokin apteekin 
kosmetiikkatuote ja laastari. Näistä tuotteista oli pitkä hylkäävä päätös monipolvisine perusteluineen. Sen 
jälkeen olen aina laittanut kuittieni mukaan kissankokoisin kirjaimin: Lääkekorvausta EI HAETA kosmetiikka- ja 
käsikauppatuotteista, joita mahdollisesti samoissa kuiteissa... voi pyhä yksinkertaisuus. 
 
 

119) Ystävällisyys ja rauhallisuus ovat tärkeimpiä asioita! Asiat voivat olla tosi monimutkaisia ja asiakkaalla tulisi olla 
sellainen olo, että voi tarvittaessa pyytää viranomaista toistamaan asian useaan kertaan, jos ei heti ymmärrä.  
Jos vastassa on asiakas, jonka on selkeästi vaikea ymmärtää, niin olisi hyvä puhua mahdollisismman 
yksinkertaisesti ja selkeästi ja pysyä perusasioissa. Antaa selkeät ohjeet niistä toimenpiteistä, joita asiakkaan 
seuraavaksi pitäisi tehdä ja vaikka kirjoittaa ne paperille tärkeysjärjestykseen. 
Olisi myös hyvä tuoda esiin mitä asioiden tekemättä jättämisestä seuraa. 
Pitäisi yrittää varmistaa että asiakas varmasti ymmärtää mitä hänen tulisi tehdä ja miksi, vaikka kysymällä 
ymmärtääkö ja pyytämällä, että asiakas omin sanoin kertoisi mitä ymmärsi.  
Tulisi painottaa sitä, että asiakkaalla on vastuu asian hoitamisesta, eikä kukaan muu voi sitä hänen puolestaan 
tehdä ja myös toimia sen mukaisesti, eli auttaa, opettaa ja olla tukena, mutta antaa asiakkaan ottaa vastuuta. 
 
 

120) Mielestäni viranomaisten lähettämät kirjeet/ muut tiedotteet ovat usein turhan pitkiä ja niissä on käytetty 
tarpeettoman monimutkaisia sanamuotoja. Lukijalle tulee mielikuva, että tiedotteet laaditaan vain kuulostamaan 
komealta, asiasisällöstä välittämättä.  Teen töitä monikielisessä ympäristössä, ja laadin usein tiedoksiantoja 
asiakkaille kielellä, joka ei ole kummankaan osapuolen äidinkieli. Asiakkaat eivät yleensä jaksa lukea yli sivun 
mittaisia tiedoksiantoja. Työni kautta olen huomannut, että mitä lyhyemmin ja selkeämmin saan asian ilmaistua, 
sitä todennäköisemmin vastapuoli sen ymmärtää. Mielestäni sama käytäntö saattaisi hyvinkin toimia myös 
yksikielisessä ympäristössä. Vertaa kahta alla olevaa esimerkkiä: 
"Monet ovat tehneet sen viisaan havainnon, että objekti, joka liikkuu kovaa vauhtia mäkeä alaspäin ei ole niin 
taipuvainen keräämään pinnalleen vihreää ainetta, joka indikoi sitä, että objekti on pysynyt paikallaan jo pitkään 
ja todennäköisesti tulee pysymään paikallaan vastaisuudessakin, kuin paikallaan pysyvä objekti" 
VERTAA: 
"Vierivä kivi ei sammaloidu" 
Lyhyt ja ytimekäs viestintä kunniaan :) 
 
 

121) Verohallinnolla on surkeinta tekstiä. Menee aikansa, että tajuaa älyttömän pitkät yhdyssanahirviöt, varsinkin jos 
jokin osa niistä korvaa verbin. Esimerkkejä 
Ilmoittamisvelvollisuus on rajoitettu= Jonkin tietyn asiakasryhmän ei tarvitse jättää jostakin asiasta 
veroilmoitusta 
tai  laskekaapa kuinka monta yhdyssanaa on tällä sivulla: 
http://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Osakeyhtio_ja_osuuskunta/Arvonlisaverotus/Arvonlisaverovel
volliseksi_ilmoittautumi(9821) 
 
Lisäksi verohallinnon termit ovat arkielämään vieraita. Meni aikansa tajuta, että luonnollinen henkilö on 
muutakin kuin ihminen ja se "epäluonnollinen" eli vastakohta tuolle onkin yhtiö. Verohallinnon sivuilta näitä 
tällaisia termejä löytyy paljon.  
 
Katso-tunnisteen hankkimisen ohjeet oli vaikeaselkoiset, siinä kun on kirjautumisvaihtoehtoja jollakin 
englanninkielen lyhenteillä. Kaikki englanninkieliset lyhenteet pitäisi virkakielestä pitää poissa. Kaikki kun ei ole 
sitä englantiakaan koulussa lukeneet. Tosin ei lyhennettä suomeksikaan saisi olla, kun on Ytj:tä, Vrk:ta, 
Katsoa:ia, ja vaikka mitä. Näissä varmaan on taustalla sama ongelma yhdyssanahirviöistä.  
 
Kiitoksia, olette hyvällä asialla kyselynne kanssa. 
 
 

122) Lyhyt ja ytimekäs viestintä toimii parhaiten. Liika selostus sekoittaa asiakasta entisestään. Mikäli lyhyen ja 
ytimekkään rautalangasta vääntämisen jälkeen asiakkaalle jäi vielä asioita epäselväksi, on sitä varten 
olemassa lisäkysymykset. 
 
 

123) Erilaiset lyhenteet pitäisi avata hyvin esim. sote, erva. 
 
Luvattoman paljon poissaoloilmoituksia laiminlyödään. Ei ole automaattista tietoa, milloin henkilö palaa lomalta 
jne.  Viranomaisten pitäisi säännöllisesti lukea tätä sivustoa: http://vnk.fi/toiminta/kielipalvelut/sanastot/fi.jsp 
 



Erittäin tarpeellista tietoa! 
 
 

124) Verohallinto voisi enemmän käyttä Vero.fi:ssä kuvia. Esim. Helsingin sanomissa on usein osattu monimutkaiset 
asiat aukaista ja esittää kuvina, esim. joskus keväällä 2013 oli muistaakseni Hesarissa selkeä kuva työnantajan 
velvoitteista (lliittyi juttuu harmaasta talaoudesta ja kotitalousvähennyksestä). 
 
 

125) Politikot ja virkamiehet käyttävät kieltä, joka useasti särähtää korvaani. Esimerkiksi melkein joka toinen lause 
alkaa " On syytä muistaa....... tai on hyvä muistaa"...... 
Miksi on syytä muistaa, mitä on hyvä muistaa. Asiaan mitä puhuja haluaa sanoa, voi ihan suoraan alkaa puhu 
asiasta, eikä ehdollistaa kuulijaa. Puheesta jää ikävän kopea olo kuulijalle.  Samalla ajattelen ketä puhuja 
haluaa muistuttaa itseään vai kuulijaa? 
Monet asiakirjat ja täytettävät paperit, ovat todella vaikeasti ymmärrettviä ja useasti ne on käännetty suoraan 
toisesta kielestä, niin,että asia on jäänyt hyvin epäselväksi ja hataraksi.  
 
Virkailijan tulisi kuunnella asiakasta ja neuvoa heitä. Olen paljon tekemisissä nuorten kanssa ja he valittavat, 
että Kela, Työvoimatoimisto ( henkilöt niissä laitoksissa), eivät neuvo, vaan joskus jopa alkavat valittamaan 
omia ongelmiaa nuorille.  
Nuoret toivoisivat, että työntekijät soittaisivat ja puhuisivat heidän kanssaan Auttaisivat kaavakkeiden täytössä 
ja kertoisivat kielteisistä päätäksistä. 
 
 

126) Totean yleisesti ottaen, että virkamiehistölle pitäisi järjestää sujuvan kirjoittamisen kursseja. Kapulakieleen on 
niin kovin helppo piilottaa asioita vaikka ne voisi ilmaista suoraan selvällä kielellä ymmärrettävästi. Esimerkkinä 
voisi mainita kapulakielellä kirjoitettuna jotain tähän tyyliin "jokaisella kiinteistöllä pitää olla kiinteistökohtainen 
juomaveden ottopaikka" kun sen voi ilmaista myös näin: joka talossa pitää olla kaivo. Kaivojen aikakausi on toki 
takana, mutta kuvaa sitä miten asiat voi ilmaista yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi.  
 
Huolestuttavana pidän sitä, että joissain valtion virastoissa hierotaan päiväkausia jotain tiedotetta tai 
päätöstekstiä, jossa pilkun paikan hakemiseen voi useita ihmisiä käyttää tuntikausia aikaa per nuppi. Tästä 
päästäisiin eroon kouluttamalla virkakoneistoa sujuvaan kieleen.  
 
Lyhyesti ottaen ehdotukseni on, että virkamiehille tarjottaisiin "Hankkiudu kapulakielestä eroon" -kursseja. 
 
 

127) Työni puolesta joudun käsittelemään viranomaisten lähettämiä kirjeitä ja niistä on toisinaan hankala saada 
selvää mitä tarkoitetaan. Viranomaisten tulisi kirjoittaa teksti niin, että kuka tahansa ymmärtää tekstin, niin ettei 
siihen jää tulkitsemisen varaa. Kansalaisille outoja ja vieraita sanoja tulisi selittää, sillä muuten tekstien sisältö 
jää hämäräksi. Virkamiesten kirjoittamia tekstejä on hankala ymmärtää nimenomaan sen takia, että niissä 
käytetään paljon sanoja, joita tavalliset kansalaiset eivät ymmärrä. Tulisi siis käyttää suomenkielisiä sanoja eikä 
lainasanoja. 
Viranomaiset voisivat myös korostaa tekstissä esim. tummentamalla tärkeimmät kohdat, esim. sen kohdan joka 
vaatii toimenpiteitä tai joka tulee erityisesti huomioida. 
Myös päivämäärät, joita ennen tulee tehdä jotain (esim. palauttaa vastine), voisi tummentaa. 
 
 

128) Haastehakemus toiminimelle on tehtävä muodossa: 
 
Matti Nieminen toiminimi Matti Niemisen omistajana 
 
Varsin kömpelöä kieltä. 
 
 

129) Perheeni asiointikokemuksista mainittakoon Kelan hoitotukipäätös vanhalle omaiselleni muutama vuosi sitten. 
Siinä oli alussa hyvin näkyvissä, paljonko hän alkaa saada hoitotukea ja mistä päivästä alkaen. Sen jälkeen 
tekstissä alkoi lakiperusteluiden ja muiden (asiakkaalle yleensä epäolennaisten) kappaleiden lista. Näytti siis 
ensimmäisen sivun perusteella siltä, että asia oli aivan kunnossa, enkä tullut lukeneeksi tekstiä loppuun. 
Omaiseni ei enää kyennyt viranomaisasioita itse hoitamaan. 
 
Vasta kuukausia myöhemmin luin päätöskirjeen uudelleen. Sillä kertaan satuin huomaamaan toiselta tai 
kolmannelta sivulta maininnan, että hoitotuki olikin myönnetty määräaikaisena ja määräajan umpeuduttua se 
lakkaa, ellei sitä hae uudelleen! Asiakkaan kannalta aivan olennainen virke oli siis sijoitettu päätöstekstissä liian 
kauas alusta ja erilleen muista asiakkaalle olennaisista seikoista.  
 
Päätöstekstin rakenteellisen ongelman lisäksi oli mielestäni väärin, että päätöskäsittelijällä oli ylipäänsä 



mahdollisuus tehdä päätös määräaikaisena, vaikka oli kysymys parantumattomasta ja pahenevasta 
sairaudesta.  
 
Selkeiden viranomaistekstien laadinnassa on usein kysymys asenteista ja pienistä mutta asioiden sujumiseen 
suoraan vaikuttavista seikoista. Hallinnon kirjoittajan tulisi tekstiä suunnitellessaan ja kirjoittaessaan pitää koko 
ajan mielessä, kenelle teksti on osoitettu ja millainen teksti tarvitaan viestin perille menemiseksi. Tästä on 
Suomessakin paljon hyvää tutkimusta. Hallinnossa työtä tehdessäni olen kuitenkin havainnut, että hallinnon 
kirjoittajien ja virkakielen huoltajien maailmat ovat kovin erillään toisistaan.  
 
Hallinnon organisaatioiden pitäisi järjestää kielentutkijoiden ja -kouluttajien tietämystä virastoihin helposti 
saataville (esim. introihin) ja pitää näitä asioita esillä osana normaalia virastotyötä. Eivät substanssivirkamiehet 
eksy kielitiedon lähteisiin (esim. Kotuksen virkakielisivustolle), ellei heidän oma työpaikkansa aktiivisesti ohjaa 
heitä niihin. 
 
 

130) Kelan sairauspäivärahapäätöksessä kerrottiin ensimmäiseksi mitä he EIVÄT voi tehdä. Se oli hämmentävää, 
kun en osannut odottaa muuta kuin päätöstä siitä mitä he voivat tehdä. 
 
 

131) Laki saatavien perinnästä, voimaan 16.3.2013 
 
10 a § (18.1.2013/31) 
 
7) yhdessä velallisen kanssa laaditusta koko jäännössaatavan kattavasta maksusuunnitelmasta, joka on tehty 
kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla, enintään: 
a) 20 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 100 euroa tai maksusuunnitelma käsittää enintään neljä 
maksuerää; 
b) 30 euroa, jos saatavan pääoma on yli 100 euroa, mutta enintään 1 000 euroa ja maksusuunnitelma käsittää 
enemmän kuin neljä maksuerää; 
c) 50 euroa, jos saatavan pääoma on yli 1 000 euroa ja maksusuunnitelma käsittää enemmän kuin neljä 
maksuerää; 
 
Tämä on enemmän tietokoneohjelman systeeminsuunnittelua kuin kansalaisille tarkoitettua lainsäädäntöä. 
 
Jouduimme teettämään atk-ohjelman joka laskee maksusuunnitelman kulut oikein koska se olisi muuten 
vaikeaa 
 
 

132) Kirjeet,jotka tulostuvat järjestelmästä automaattisesti   ovat kielellisesti ja "hengeltään" asiakkaita syyllistäviä ja 
epäkohteliaita. Erityisesti tulee mieleen kirjeet, joka lähetetään  verotarkastusten yhteydessä (ilmoitus 
verotusta varten -kirjeet). Kirje saattaa mennä palkansaajalle, jota jälkiverotetaan yrityksen tekemän 
laiminlyönnin tai virheen vuoksi, mutta kirjeen henki on sormella osoittava ..."olette jättäneet 
maksamatta/suorittamatt"... jne.Asiakaslähtöisempää olisi kirjeet laatia kuhukin tilanteeseen sopivammaksi 
(pohjat olisi jossain määrin muokattavissa). 
 
 

133) Hade problem när mitt barn skulle få plats i eftermiddagsvård. Det fanns tre alternativ, och jag valde ett, men 
barnet fick plats i en annan grupp, en grupp jag upplevde som olämplig för barnet. Beslutet kom vid 
midsommartid, då det på beslutet stod skolans namn, ungefär "xx-skolans eftermiddagsverksamhet". Ingen av 
grupperna kallas så, så jag insåg inte att barnet fått plats i fel grupp utan trodde att allt var i sin ordning. Först 
när skolan började förstod jag problemet, ringde upp och bad dem ändra, men då fanns det inte längre plats i 
den grupp jag hade sökt till (det hade det funnits vid midsommar). Jag påpekade att de använde andra namn 
för grupperna än vad skolan gör, och att de åtminstone borde förklara inom parentes vad gruppen kallas i 
skolan. Tjänstemannen förstod inte alls detta argument, utan sade ungefär "detta är det officiella namnet, punkt 
slut". Ingen diskussion om saken alltså; hon lyssnade inte ens på argumentet. Jag upplevde henne som en stel 
byråkrat. 
 
Jag tycker alltså att myndigheter borde använda samma namn som man använder i praktiken inom skolan (i 
rektorns brev till föräldrar vars barn ska börja skolan, och liknande), eller åtminstone förklara vilken grupp som 
åsyftas. Alternativt måste rektorn informeras om de officiella namnen på grupperna. 
 
 

134) Suosisin päälauseita. Välttäisin sellaisia lauseita, jotka sisältävät kahden suuntaista liikettä (esimerkiksi jokin 
vähenee ja jokin taas lisääntyy tms.). 
 
Toivon suoria imperatiiveja ja puhuttelumuotoa. 



 
 

135) Ei tule mieleen mitään tiettyä tapausta, mutta yleisesti ottaen olisi mielestäni hyvä pyrkiä viestimään 
kansantajuisesti, jotta viesti menee perille, eikä viranomainen vaikuta silloin niin etäiseltä. Esimerkiksi hankalia 
termejä ja liian pitkiä lauseita tulisi välttää mahdollisuuksien mukaan. Lomakkeissa myös esimerkiksi tekstin 
loogisuus ja ymmärrettävyys tulisi varmistaa, ja monitulkintaisuutta välttää. On hyvä kysyä mielipidettä 
työntekijöiltä, jotka kohtaavat työssään kansalaisia suoraan, heillä on varmasti tietoa ihmisten kokemuksista. 
 
 

136) Minua koskevissa papereissa ei ole määritelty selkeästi kuka on päättänyt ja mitä sekä mitä kysymystä päätös 
koskee.  
 
Termit ovat ylimalkaisia (esimerkiksi asiakirjan otsikkona ei ole "Päätös asiasta x", vaan "Selvitys", tms.), 
eivätkä toimijasuhteet tule verbien kautta ilmi. 
 
Passiivit pitäisi muuttaa aktiiveiksi, se auttaisi jo paljon. Selkeä otsikointi ja väliotsikointi konkreettisilla, 
yleiskielen termeillä (-ei halllinnonala-jargonilla) auttaa hahmottamaan asiaa.  
 
Jos hallinnonalakohtaisia termejä on asiakasviestinnässä pakko käyttää esimerkiksi lain velvoittamana, on 
niiden merkitys hyvä avata jollain tarkentavalla virkkeellä. Jokaisen virkamiehen olisi hyvä miettiä, mikä osa 
omaa työssä käyttämää sanavarastoa on sellaista, jota keskimääräinen kansalainen ei ymmärrrä. 
 
 

137) "Kielenkäytön kehittäminen" itsessään on jo aika kamalaa kieltä. Tämänkin asian voisi sanoa paremmin ja 
selkeämmin varmaan hyvin monin tavoin. Esimerkiksi  kysymyksen muotoilu "Miten viranomainen voisi puhua 
ja kirjoittaa selkeämmin?" kertoisi tarkemmin, mitä tehdään ja miksi. Viranomainen on tässä subjekti, minkä voi 
nostaa kunnolla esiin. Laajemminkin viranomaisen nostaminen subjektiksi tekisi kielestä sujuvampaa ja 
pienentäisi kuilua kasvottoman viranomaisen ja kansalaisen välillä. Kielenkäyttö puolestaan on toimintaa, joka 
sujuvassa kielessä ilmaistaan verbillä. 
 
 

138) Som svenskspråkig önskar jag att jag skulle få myndighetsbrev som är skrivna helt och hållet på svenska. Jag 
har fått brev. t.ex. från HUS där en del av texten är på svenska och en del på finska. 
 
 

139)    Lääkärit (ovat viranomaisia) virkasuhteessa. Eisaa selvää mitä tarkoittavat. Käytin vanhaa äitiäni 
erikoislääkärin vastaanotolla ja kieli oli sellaista,että äitini luuli kuoleman tulevan heti. Kyseessä oli pieni 
kirurginen toimenpide. Lääkäri sai kaiken kuulostamaan latinan kielellä vähintään parantumattomalta 
taudilta.Olen itse alan ammattilainen ja näihin ammattikielisiin jorginoihin kollegoissa törmää. Vanhus ei 
ymmärrä mistä on kyse. 
Äitini on usean kielen taitaja, mutta latina ei kuulu 5-kielen osaamisalueeseen. 
 Halutaan viestintään parannusehdotuksia. Entäpä nonverbaalinen viestintä? 
Opetan usein kandeille, että pitää varmistaa onko toinen ymmärtöänyt ,onko yhteinen käsitys mitä ja miten 
(yhdessä potilaan kanssa tai omaisten). Entäpä ,kun annetaan ilmeillä ja eleillä ymmärtää, että ihan sama ja 
toivotetaan ilmein ja elein toinen hevon kuseen. Ääni ei värähdäkkään, mutta ileet ovat paljon puhuvat. 
 
 

140) Ei pitäisi käyttää tavalliselle kansalle tuntemattomia juridisia fraaseja tai jos käytetään, se pitää selventää 
tavallisella kielellä. Lakimiehet ovat hyvin jyrkästi sidoksissa lakitekstiin ja heidän asenteensa on pitkälle ollut 
sellainen, ettei lakitekstiä on vaikeaa täsmällisesti ilmaista tavallisella kielellä siksi, että on vaarana, että siitä 
saa väärän käsityksen. Näin etenkin kirjoitetussa tekstissä. 
 
Näiden asioiden kanssa esimerkiksi tuomioistuimessa työskenneelleenä verkkosivujen parissa voi sanoa, että 
yleiskielellä ilmaisemtun tekstin saaminen verkkotekstiin on vaikeaa, koska juristit antavat ymmärtää tietävänsä 
asiat muita saman tasoisen korkeakoulututkinnon saaneita paremmin ja että muut eivät ymmärrä asioita 
riittävästi. 
 
Tärkeää kuitenkin olisi lähteä kansalaisten näkökulmasta ja selittää niin puhelimessa kuin tekstissäkin asiat 
ymmärrettävästi aina ajatellen, henkilö kysyy ulkopuolisena ehkä 1. kerran tuomioistuimeen törmänneenä. 
Tästä lähtökohdasta katsottuna joutuu ehkä selittämään enemmän, käyttämään aikaa enemmän, mutta 
lopputuloksena saattaa olla jatkossa vähemmän työtä, koska henkilö on ymmärtänyt, mitä hänen tulee tehdä 
eikä jatkoselvittelyjä ehkä tarvita. 
 
 

141) Asiat sujuisivat sujuvammin jos viranomaisten puheet ja viranomaisten ohjeistukset vastaisivat sisällöltään 
toisiaan. Vaikuttaa toisinaan siltä, että ohjeistus sanoo toista ja puhe muuta. Kansalaisen on hyvin vaikea 



yrittää saada asiaansa selvitettyä mikäli olet tehnyt ohjeen mukaan, mutta vaatimukset asian hoitamisen 
suhteen kasvavat keskustelun edetessä. 
 
 

142) Oikeakielisyyden ja selvyyden lisäämiseksi ja/tai paperin säästämiseksi: 
 
Kymmenen viime vuoden aikana 
eikä 
Viimeisen/viimeisten 10 vuoden aikana 
 
Palvelujen ja näyttelyjen eikä palveluiden tai näyttelyiden yms. 
 
Muistakaa, että "lähipäivinä" viittaa tulevaisuuteen eikä menneeseen. 
Menneisyyteen viitataan sanoilla viime päivinä jne. 
t: [POISTO] 
 
 

143) Lisäyksen lisäyksen tarkennuksen lisäys (pykälä ja päivämäärä) velvoittaa tarkkailemaan ja raportoimaan 
lisäyksen momentin erityiskohdan huomioinnin jättämättäarvioinnin tarkasteluperusteiden spatial spatial spatial 
 
 

144) Kelan etuudet / vanhempainrahakautta edeltävä 6kk palkka sisältää ristiriitoja työnantajan ohjeiden (Y17 / kohta 
6) ja Kelan etuusohjeen välillä:  
- ainaista epäselvyyttä, pitääkö / saako työnantaja ilmoittaa lomarahat ja bonukset edeltävältä 12kk:lta, vai vain 
edeltävältä 6kk:lta 
- Kela kuitenkin laksee arvion vuosipalkasta kaavalla: "2* 6kk:n peruspalkka + 1* vuoden ajalta kertyneet 
etuudet (lomaraha + bonukset ym)" 
  - koska työnantajan ohjeet eivät ole linjassa etuusohjeen kanssa, ensimmäisen kierroksen lopputulokseksi 
tulle yleensä: "2* 6kk:n peruspalkka + 1* 6kk aikana maksetut etuudet (lomarahat+ bonukset ym)" 
- jos vaikkapa lomarahojen maksupäivät eivät synkronissa, tulee tästä ongelmia. Tai jos työntekijän 
vuosittainen bonus on maksettu viimeksi vaikkapa 8kk ennen perhevapaan alkua. 
- samoin jos vaikkapa bonuksia maksetaan kerran vuodessa, Y17 lomakkeessa / työnantajan ohjeesta tulee 
kuva että vain edeltävän 6kk aikana maksetut suoritukset ilmoitetaan. 
 
Kelan etuusohje on kuitenkin kirjoitettu sen mukaan, että työnantaja ilmiottaisi koko vuoden lomarahat ja 
bonukset tms etuudet.  
 
Ristiriita johtaa siihen, että Kela ei saa suoraan työnatajalta lähtökohtaisesti riittäviä tietoja työntekijän nykyisen 
palkkatason arvioimiseksi (jos on esim vuotuisia / puolivuotisia bonuksia tms), tulee päätöksiä puutteellisilla 
tiedoilla, ja työntekijä joutuu korjaamaan / korjauttamaan asiaa valitusteitse. Tähän kuluu runstaasti työntekijän, 
palkanlaskennan, ja Kelan etuuskäsittelijän aikaa. 
 
Esimerkki: Y17, kohta 6: käsittelee 6kk palkkaa: "Ilmoita lisäksi edellä mainitulta ajalta muut vuosittain 
maksettavat palkkana pidettävät korvaukset, jotka ovat kertyneet enintään yhden vuoden ajalta. " 
 
Kelan etuusohje: http://www.kela.fi/documents/10180/578283/isyysraha_20130524.pdf  
"Jos lomarahaa, lomakorvausta, tulospalkkiota tai bonusta ei makseta säännöllisesti 
palkanmaksun yhteydessä, työnantaja _ilmoittaa nämä erät yleensä erillisenä suorituksena 
enintään vuoden ajalta_." 
 
Ehdotus1: Jotta vuositulo tulisi lasketuksi oikein, tulisi Y17 ohjeita muuttaa siten, että käy ilmi että työnantajan 
tulee ilmoittaa edeltävän vuoden aikana maksetut vuosittain maksettavat palkkana pidettävät korvaukset, ei 
vain edeltävän 6kk aikana maksetut (jolloin osa korvauksista jää ilmoittamatta). 
 
Ehdotus2: Toinen vaihtoehto on, että laskentatapa remontoidaan kokonaan yksinkertaisemmaksi, 
huomioimaan paremmin työntekijän nykyinen palkkataso. 
 
Viite: 
Y17 lomake: http://lomake.kansanelakelaitos.fi/kela/kela.fi/fi/tiedostot/22111/Y17_W.pdf, kohta 6 Esitetyt 
työtulot 
 
 

145) Ei sivistyssanoja. Selvää suomenkieltä. Diagnoosit pitäisi avata tajuttavaan muotoon. Ei pitkiä lauseita. Ei 
aliarvioivaa käytöstä kuuliaa kohtaan. Selkeyttä. Turhat jätetään pois. Kenelle puhutaan; onko vain mukava 
kuunnella omaa ääntään.......... Oman älykkyyden, koulutuksen ja aseman korottamisen ja korostamisen pois 
jättäminen. Sanotaan oikeasti jotakin eikä vain laitella merkityksettömiä pilkku virkkeitä peräkkäin niin, että 



kuulialle ei jää mitään käsitystä asiasta = ei mitään käteen. 
 
 

146) Laki koirakurista on vanha, erittäin epäselvä, asiajärjestykseltään epäjohdonmukainen ja sijoitettu 
metsästyslakiin, joka on useille nykyisille koiranomistajille aivan outo tekstiyhteys. Selkempi muotoilu olisi 
esimerkiksi seuraava. 
 
8 LUKU  
Koiran pitäminen 
51 §  
Koiran kiinnipitovelvollisuus 
Maaliskuun 1 päivästä elokuun 19 päivään ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on 
välittömästi kytkettävissä. 
Edellä 1 momentissa sanottu ei kuitenkaan koske: 
1) alueen omistajan tai haltijan luvalla pihamaalla tai puutarhassa taikka koiran pitämiseen varatulla aidatulla 
alueella olevaa koiraa; 
2) viittä kuukautta nuorempaa koiraa; 
3) paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävässä taikka muussa sen laatuisessa palvelutehtävässä olevaa koiraa; 
4) poliisin, tullilaitoksen, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen tehtävässä olevaa koiraa; eikä 
5) koiraa, jota koulutetaan 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuun tehtävään. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta saadaan poiketa, kun muuta kuin ajavaa koiraa käytetään 
metsästykseen. Kiellosta saadaan poiketa myös, kun kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan rauhoitettuja 
riistaeläimiä niiden lisääntymisaikana häiritsemättä. 
52 §  
Koirakokeet ja koiran kouluttaminen 
Suomen riistakeskus voi koirakokeen pitämiseksi tai koiran kouluttamiseksi antaa luvan poiketa 51 §:n 1 
momentissa säädetystä velvollisuudesta. Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että rauhoitettuja 
riistaeläimiä ei niiden lisääntymisaikana häiritä. (18.2.2011/159)  
Hirvieläinten rauhoituksen estämättä saadaan hirvieläinten metsästykseen käytettävän koiran metsästyskokeita 
järjestää ja tällaista koiraa kouluttaa elokuun 20 päivästä joulukuun loppuun. Vastaavasti saadaan muuhun 
metsästykseen käytettävän koiran metsästyskokeita järjestää ja tällaista koiraa kouluttaa elokuun 20 päivästä 
helmikuun loppuun. Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että rauhoitettuja riistaeläimiä ei 
vahingoiteta. 
Suden, karhun, saukon ja ilveksen metsästämiseen käytettävän koiran metsästyskokeiden järjestämiseen ja 
tällaisen koiran kouluttamiseen on kuitenkin oltava Suomen riistakeskuksen myöntämä lupa. (18.2.2011/159)  
53 §  
Koiran pitäminen toisen alueella 
Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa pitää irti toisen alueella. 
Maanomistajalla tai metsästysoikeuden haltijalla on oikeus poistaa alueelta 1 momentin vastaisesti siellä oleva 
koira tai ottaa se talteen. Jos koiran avulla metsästettäessä ajo tai haukku poikkeaa vieraalle alueelle, alueen 
omistajan tai metsästysoikeuden haltijan on kuitenkin annettava ajon tai haukun jatkua häiriintymättä puolen 
tunnin ajan. Jollei koiran omistaja tämän ajan kuluessa hae koiraa pois, alueen omistajalla tai 
metsästysoikeuden haltijalla on oikeus keskeyttää ajo tai haukku sekä poistaa alueelta koira tai ottaa se 
talteen. 
Edellä 1 momentissa sanottu ei koske 51 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja tapauksia. 
 
 

147) Virkamiehet ja poliititkot ovat pakoillessaan vastuuta alkaneet käyttämään joka tilanteessa sanontaa 
"näkemykseni mukaan", kun pitäisi selkeästi sanoa esimerkiksi, jokin säädöksen mukaan tai tulkintani mukaan 
jossakin asiassa tulee näin. Näkemys-sanan käytöllä virkamiehet ja poliitikot haluavat väistää 
virkaantehtäväänsä kuuluvaa vastuuta tulkita asiaan kuuluvaa säädöstä. Jos virkamiehen "näkemys" on väärä, 
niin hän voi puolestella tulkintaansa sillä, että se oli vain hänen henkilökohtainen mielipide asiasta, ei niinkään 
virallinen tulkinta. Koska keskusvirastoilla ja niiden virkamiehillä on omien lakisääteisten tehtäviensä mukaan 
velvollisuus tulkita lakeja ja muita säädöksiä, niin heidän tulee toimia sen mukaan eli tulkita lakeja tai ottaa 
selkeästi kantaa käsiteltävän asiaan, kun niitä heiltä edellytetään. Virastot ja virkamiehet eivät voi esittää 
näkemyksiään vaan heidän tulee tulkita lakeja ja ottaa perustellusti kantaa vireillä olevissa tapauksissa. 
 
 

148) Vahvasti sellainen tunne, että KELA hylkää kaikki hakemukset. Perusteluissa viitataan johonkin KELA:n itse 
itselleen tekemiin taulukoihin ja hinnastoihin. 
 
Vihtavuoren onnettomuuden vaaratiedottaminen oli todella kökköä suomea ja vielä kökömpää ruotsia. Voisiko 
tuontyyppiset tiedotteet kohdistaa suoraan kuulijaan ja sanoa, että " räjähdysvaaran vuoksi et voi/saa liikkua 
alueella" ja että uusi tiedote julkaistaan niin pian kuin turvallinen liikkuminen on mahdollista. 
 
Nykyisen hallituksen useimmat teot ovat epämääräisiä, ja puheet yhtä epämääräisiä. Mitä "rakenneuudistus" 



tarkoittaa? Holkerin hallitus tähtäsi vuosikymmeniä sitteen "hallittuun rakennemuutokseen" yhtä epäselvin 
seurauksin. Miksi kansaa kiusataan tuollaisella höttökielellä? 
 
 

149) Selkeyttä lisää. Pitkistä virkkeistä lyhyisiin. Kaikki mahdolliset turhat juristikiemurat pois (olennaiset asiat 
tietenkin tulee säilyttää). Tärkeää, että vastaanottaja ymmärtää asian ja erityisesti sen, mitä viranomainen 
häneltä edellyttää. Pyydetyt toimenpiteet alkuun ja perustelut vasta sen jälkeen. Liitteenä voi olla esim. nykyisin 
leiptekstissä olevat pykäläsulkeiset. 
 
 

150) Kelan opintotukihakemuslomakkeessa 
1. kohta 
"Haen opintotukea 
- koko opiskeluajalle" 
tarkoittaa ilmeisesti vain lukuvuotta eikä koko opiskeluaikaa. Tällaisia virheitä on paljon. 
 
 

151) Hei 
 
Ehdotukseni mahdolliseen virkakielen selkiyttämiseen/muuttamiseen koskee Työ- ja elinkeinotoimiston antamia 
päätöksiä ja tiedoksiantoja. Olen itse määräaikaisisten työsuhteitteni välissä ollut työnhakijana ja kokenut, että 
Työ- ja elinkeinotoimiston viranomaispäätökset ovat työnhakijasta "etäännytettyjä" ja osin huvittaviakin. 
 
Suora lainaus tiedoksiannosta minulle työnhakijana: 
 
"Tiedoksi työnhakijalle 
Työvoimapoliittinen lausunto (TTL:n 11 luku 4 1 mom) 
 
Työvoimaviranomainen on 07.03.2013 antanut seuraavan lausunnon: 
 
Henkilötunnus (jätän sen nyt pois) 
 
Lausunnon saaja  Opettajien Tk, osoitetiedot 
 
Lausunto 
Työttömyysetuuden maksamiselle ei ole työvoimapoliittista estettä 01.03.2013 - ". 
 
Lopussa lukee: 
"Tähän alusuntoon ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla. 
Muutosta voi hakea vasta kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan kirjalliseen päätökseen". 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Mikä siis oli etäännyttämistä? Mielestäni Työvoimaviranomainen kuulostaa lähes jumalolennon kaltaiselta 
"taholta" - vertaa institutionalistaminen, henkilö nimeltä Työvoimaviranomainen tai instituutio jossa 
epämääräisen monta suorittajaa. 
 
Mikä on työvoimapoliittinen este? :) 
 
Huvittavaa on se, että lopussa lukee: "Tähän päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta".        Työnhakija 
ei saa valittaa muuten kuin tietyissä tilanteissa - suora ohjaus voi olla huvittavaa mutta myös ärsyttävää. 
 
Mitä voisi tehdä toisin? Voisiko työnhakijaa puhutella suoraan: hakemuksesi/hakemuksenne on käsitelty ja 
Opettajien Tk:ssa on tehty seuraava päätös tms.  Loppukaneetti valittamisesta voisi olla lievempi: Jos 
haluat/haluatte hakea muutosta tähän päätökseen, muutos on tehtävissä kansaneläkelaitoksen jne..  
Kiellot ja käskytys hämäävät ja ärsyttävät - myöskin huvittavat. 
 
Edellä mainitun lisäksi olen miettinyt myös termiä TYÖTÖN jonka työnhakija kirjoittaa 
päivärahahakemukseensa. Sehän vastaa kysymykseen mitä vailla tai ilman olet ja on sinänsä asiallinen termi. 
Miksi kuitenkin TYÖNHAKIJA kuulostaa paremmalta ja aktiivisemmalta? "Työtön" on negatiivinen ja passivoiva 
termi, työnhakija on positiivissävyinen ja aktiivista henkilöä tarkoittava termi. Tämä siis minun mielipiteeni. Ja 
vielä: ruotsin kielessä käytetään usein termiä ARBETSSÖKANDE ja se on sävyltään positiivinen.  
 
Virkailija TE-toimistossa ovat ystävällisiä ja asiallisia. Lakipykälien taakse vetäytyminen on heidän työtään. 
 
Ystävällisin terveisin 



[POISTO] 
 
 

152) Käytä yleiskieltä aina kun voit. Silloin, kun ei voi välttää erikoissanastoa, tulisi kirjallisessa tekstissä, esim. 
hakuohjeissa olla tekstissä käytettyjen erikoissanojen määritelmät. Tai vähintää palveluntarjoajan 
verkkopalvelussa pitää olla sanasto, johon tekstissä viitataan. Mieluummin kuitenkin niin, ettei merkityksiä 
tarvitse hakea eri paikasta. 
 
Termien kanssa täytyy olla tarkkana. Tekstissä (niin kirjoitetussa kuin puhutussa) täytyy käyttää samasta 
asiasta aina samaa termiä. Vaikka asiantuntijalle voi olla täysin selvää, että eri termit tarkoittavat samaa, asiaa 
tuntemattomalle asiakkaalle näin ei ole.  
 
Puhelinviestinnässä pitää auliisti selittää asiakkaalle erikoistermit viimeistään asiakkaan kysyessä. Jokaisen 
asiakaspalvelijan tulisi pystyä antamaan erikoistermeille yleiskieliset määritelmät. 
 
Jos asia on monimutkainen, ei toistaalta saa viestinnässä yksinkertaistaa asiaa niin että osa asiasisällöstä jää 
pois. Sen sijaan aina kun laaditaan uutta lakia, suunnitellaan uusia toimintatapoja tms, täytyy pyrkiä asioiden 
yksinkertaistamiseen. 
 
 

153) Virkakielessä on paljon parannettavaa. edistystäkin on tapahtunut, mm. Kela on parantanut kielenkäyttöään, 
mutta edelleen asioita pitäisi kaikenlaisissa lomakkeissa selittää enemmän. Tekstejä pitää luetuttaa asiakkailla, 
tehdä käyttäjätestauksia ihan niin kuin verkkopalvelujen kehittämisessä. Teini kotona on hyvä testaaja. 
Virkamiehellä pitäisi kirjoittaessaan olla mielessä vaikka joku Taavo/Tiina Tavis (siis joku hahmoteltu 
"kansalainen", jolle kirjoittaa tekstiään). 
 
 

154) Yleensä asiakas haluaa tietää, miten ratkaisu vaikuttaa hänen talouteensa ja/tai käytännön elämäänsä. 
Siksipä, jos ei voi välttää viranomaisterminologiaa, olisi syytä, kuten Katekismuksessa, liittää päätökseen ja 
asiakaspalvelutilanteeseen selkeä selitysosa: "Saatte kuukaudessa 10€ lisää, mutta toisesta tuestanne otetaan 
12€ pois, joten menetätte kuukaudessa 2€ netto." Tämä päätöksen käytännön vaikutuksen selkeä esittely saisi 
olla paperissa ensimmäisenä kohtana, mutkikkaampi selittely ja päätöksen perustelu lopussa, ja sitäkin tulee 
tehdä selvemmäksi. 
 
 

155) Tydliga kontaktuppgifter vem man kan kontakta och adress vart man skall skicka rättelser odyl. I ett fall 
gällande arvsbeskattning så var det synnerligen dåligt informerat om vart rättelseyrkan kan sändas, inte heller 
fanns det uppgifter vem man kan kontakta för att diskuttera ärendet. Uselt. Allt bar aförsvinner i ett svart hål och 
som skattebetalare har du ingen möjlikget att kontakta någon för att veta vad som händer med ärendet, riktigt 
dåligt nät behandlingen räckte ca ett år! Och rättelseyrkandet försvann i samma svara hål efetrsom det skulle 
skickas till hemorten men där har de ingen som sköter om arvsbeskattning.... 
 
 

156) Olen törmännyt lastensuojelussa termiin monitoimijainen yhteistyö. Ymmärrän kyllä, että termillä halutaan 
tuoda asiakkaan osuutta enemmän esille kuin aiemmin käytetyssä moniammatillinen yhteistyö termissä, mutta 
sanana monitoimijainen on hirviö! Kuinka sitä taivutetaan? 
 
 

157) Tuloskorttien käyttö lisää virkakielen hankaluutta. Vaikka asia olisi yksinkertainen, sen tiivistäminen pieneen 
sarakkeeseen teettää lauseista sekavia ja ympäripyöreitä. 
 
 

158) Viranomaisten lomakkeissa, verkkosivuilla, asiakasviestinnän puhekielessä tai missä tahansa tekstissä pitää 
puhua samasta asiasta aina samalla nimellä. Olen törmännyt monesti tilanteisiin, että puhutaan eri termein 
samasta asiasta samassa yhteydessä. Tämä jos mikä sekoittaa asiakkaan pään.  
 
Toivoisin myös aktiivista lauseenkäyttöä. Nykyisin esiintyy liikaa passiivilauseita, jossa tekijää/toimijaa on 
vaikea hahmottaa. Asia tulee rohkeasti esittää niinkuin se on, selvästi esiin kuka tekee ja mitä tekee ja milloin 
tekee.  
 
Syy- ja seuraussuhteet sekä ohjeet on tehtävä yksiselitteisesti ja selkeästi. Lomakkeissa ei saa olla 
tulkinnanvaraa, jos toimintaprosessi on selkeä. Jos ei ole selkeä, niin sekin on sanottava reilusti ja 
ymmärrettävästi. 
 
Liian usein asiakkaille myös tarjotaan vastaukseksi suoraan lakitekstiä, joka on yleensä täysin käsittämätöntä 
peruskansalaiselle (miksi näin muuten on?). Vastauksen pitää olla selkeää yleiskieltä, lisätietona voidaan viitata 



lakiin. Jos virkamies ei pysty lakiin pohjautuen vastaamaan asiakkaalle ymmärrettävästi, silloin voi sanoa ettei 
virkamies ole tehtäviensä tasalla. Virkamiehen virkavelvollisuus on tarjoilla asia selkokielellä. 
 
Virkamiehet käyttävät mielellään abstrakteja ylätason käsitteitä sekä omaa viranomaisslangia. 
Asiakasviestinnässä pitää aina asettua asiakkaan asemaan ja miettiä miten tieto tarjotaan, mitä tämä 
käytännössä tarkoittaa.  
 
Virkakielen uudistaminen ei ole helppo juttu, lonkerot ovat jokapuolella. Kielen muuttaminen vaatii joka 
käänteessä mietintää ja ponnistuksia. Kuitenkaan meillä ei ole varaa tehottomaan hallintoon, jossa kansalainen 
ei ymmärrä ja virkamies ei viitsi. 
Veikkaan, että onnistunut virkakielen uudistaminen näkyy tulevaisuudessa vähentyneinä kyselyinä 
viranomaisille, tyytyväisempinä asiakkaina ja tehokkaampana toimintana. Kieli tuntuu pieneltä asialta, mutta 
oikeastaan se on kaiken lähtökohta ja todella iso juttu. Ja tähän uudistukseen ei tietojärjestelmiin verrattavia 
miljoonahankintoja edes tarvitse tehdä. Hienoa, että tällainen uudistushanke on käynnistetty! Odotan innolla 
mitä tästä seuraa. 
 
Terveisin valtion virkamies itsekin 
 
 

159) Hei! 
 
Kiitos mahdollisuudesta osallistua tähän tärkeään kyselyyn! 
 
Setan kokemuksen mukaan Suomessa virkakielestä aika usein puuttuu sukupuolen ja seksuaalisen 
suuntautumisen moninaisuuteen liittyvä käsitteistö. Tapaamme usein myös epäasiallista, epätarkkaa ja 
ylimalkaista kielenkäyttöä.  
 
Viranomaisten kielenkäyttö vaikuttaa hlbtiq-ihmisten luottamukseen eri viranomaisia kohtaan. Tästä kielii muun 
muassa aliraportointi sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun tai seksuaaliseen suuntautumiseen 
liittyvistä kunnianloukkauksista, koetusta väkivallasta tai vaikkapa laittomista irtisanomisista työelämän alueella.  
 
[POISTO] 
 
Asialliseen kielenkäyttöön voi tutustua vaikkapa Setan toimittajille ja muille hlbti-aiheista kirjoittaville suunnatun 
oppaan avulla: 
 
http://seta.fi/doc/materiaali/Setan_toimittajaopas_2012_vihkotulostus.pdf 
 
Terveisin, 
[POISTO] 
 
 

160) Kunnat viestivät päivähoidosta verkkosivuillaan sanalla "varhaiskasvatus". Miksi ei voida puhua päiväkodeista 
ja päivähoidosta? Eivät kaikki nuoret vanhemmat tunne hienoja termejä. 
 
 

161) Pitäisi kirjata perustuslakiin, että vain sellainen lainsäädäntö ja virkamiesten teksti on alamaisia velvoittavaa, 
minkä voi vaivatta ymmärtää kuka tahansa mökin mummo tai vaari.  
 
EU:n tai suomalaisten virastojen ja laitosten kirjoittama kapulakieli pitäisi kieltää kokonaan ja hyväksyä vain 
selkokieli. 
 
 

162) ei virka kieltä ja ptkiä laki tai pykälä selityksiä 
 
kuunnella asikasta 
 
 

163) Kirjoittamisopetusta viranomaisille! 
 
- tekstit lyhyemmiksi ja selkeämmiksi 
- aktiiviset verbimuodot käyttöön 
- -minen-muodot karsittava aina kun mahdollista, eli EI tällaisia virkkeitä: 
 
Yksilöllinen paneutuminen lapsen ja perheen tilanteeseen lisää tuen tarpeiden varhaista tunnistamista sekä 
mahdollistaa oikea-aikaisen ja viiveettömän tuen tarjoamisen. 



 
VAAN: 
 
Kun lapsen ja perheen tilanteeseen paneudutaan yksilöllisesti, tuen tarpeet voidaan tunnistaa varhain ja 
perheelle voidaan tarjota tukea oikeaan aikaan ja ilman viiveitä. 
 
 - passiivimuodot aktiivisiksi aina kun mahdollista (että on selvää, kuka tekee ja mitä tekee) 
 
jne. jne. 
 
 

164) Kelan kanssa joutunut asioimaan tämän vuoden aikana runsaasti. Useasti on pitänyt soittaa ja kysyä 
tarkennuksia päätöksiin, koska kirjeet ovat lähes pelkkää lakitekstiä. Ei niistä ymmärrä mitä ne käytännössä 
tarkoittaa. Eli pitääkö ite tehdä jotain, toimittaa lisää lappuja tai vaan odottaa kotona. 
 
En ole varmasti ainoa joka ruuhkauttaa Kelan puhelinpalvelua kyselemällä tarkennuksia tai ohjeita oman asian 
hoitamiselle. Säästyisi luultavasti paljon aikaa (ja rahaa?), jos kirjeestä ymmärtäisi suoraan mitä pitää 
seuraavaksi tehdä tai pitääkö tehdä mitään. Alla kopio edellisestä Kelan kirjeestä. Varmasti täyttää pykälät ja 
asetukset siitä mitä asiakkaalle kuuluu kertoa. Mutta en minä ymmärrä mitä tuo käytännössä tarkoittaa. Eli taas 
pitää soitella ja kysyä. 
 
"Enimmäisaikaan lasketaan päivärahapäivät työkyvyttömyyden            
                 alkamista edeltäneeltä kahdelta vuodelta. Teille on                  
                 kertynyt enimmäisaikaan laskettavia päivärahapäiviä                  
                 7.10.2013 mennessä 187 arkipäivää.                                   
 
                 Sairauspäivärahanne ensisijaisuusaika päättyy 31.1.2014.             
                 Kela vahvistaa sairauspäivärahan ensisijaisuusajan työeläke-         
                 lakien mukaisen täyden työkyvyttömyyseläkkeen alkamisajan-           
                 kohdan määrittelyä varten, kun enimmäisaikaan laskettavia            
                 päivärahapäiviä on 150.                                              
 
                 Jos työkyvyttömyytenne jatkuu niin kauan, että Teille syntyisi       
                 oikeus työeläkelakien mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen,           
                 eläkkeen maksaminen voi alkaa ensisijaisuusajan päättymisen          
                 jälkeen.                                                             
 
        Lainkohdat                                                                    
                 Sairausvakuutuslaki 8 luku 8 §, 11 luku 1 §, 2 §, 3 §, 4 a §,        
                 5 §, 12 luku 3 § ja 15 luku 2 § ja 20 §                              
 
                 KANSANELÄKELAITOS" 
 
 

165) Tekstit selkeämmiksi, ja tavallista tekstiä muistuttavammaksi. "Yksinkertaista viestintää yksinkertaisille 
ihmisille." 
 
Ainakin kaikki lakien, pykälien, sekä asetusten mainitseminen voisi tapahtua listattuna vasta asiatekstin 
loputtua - eikä tekstin seassa. Tekstin lomassa olisi sitten vaikkapa numeroviitteet, joiden perusteella virallinen 
puoli olisi yhdisteltävissä. Wikipedia-artikkelit ovat hyvä esimerkki. 
 
Mikäli lukijalta vaaditaan toimenpiteitä, ne voisi myös listata selkeästi, vaikka ranskalaisin viivoin tai 
numeroituna listana. 
 
 

166) Verkosta ei löydy seuraavia termejä: hammashoitola, hammaslääkäri. Tilalla on suun terveys. Höh. 
 
Sama asia ehkäisyneuvolan kanssa. Pitää osata etsiä keinotekoisella nimellä seksuaaliterveys tai 
perhesuunnittelu. Kauheita sanoja. 
 
Lisäsi hygienia-sanaa tungetaan joka paikkaan: unihygienia, ym. 
 
 

167) YLEn Selkouutisille lisää lähetysaikaa ja resursseja! 
 
 



168) Kuulin eilen 27.8.2013  radiosta kaupunginlakimiehen haastattelun, joka koski pysäköinninvalvontaa. Hän 
sanoi näin: 
"Valvonta on ulotettu neljän valvojan toimesta koskemaan kaupungin keskustaa". Kyllä tästä ymmärtää mitä 
hän tarkoittaa, mutta asian voi sanoa toisinkin. Esimerkiksi että: Kaupungin keskustassa työskentelee neljä 
valvojaa. Haastattelu oli täynnä samankaltaisia nerokkaita sanontoja, mutta tämä erityisesti  jäi soimaan 
päähäni. 
 
Törmäsin entisessä työssäni Kelan päätöksiin ja kirjeisiin. Sain kerran sellaisen kirjeen jossa ei ollut päätä eikä 
häntää.  Asiasta ei saanut mitään selvää. Oli pakko soittaa virkailijalle ja kysyä, mitä asia koskee. Kysyin vielä 
lopuksi, että olisinko voinut saamani kirjeen perusteella päätellä, mitä asian hyväksi olisi täytynyt tehdä. Kirjeen 
kirjoittaja sanoi, että ei olisi voinut. Kirje oli kirjoitettu käyttämällä Kelan valmiita kirjepohjia. 
 
 

169) Yhdyskuntaseuraamuksissa puhutaan asiakkaista. asiakassanaan liittyy kuitnkin mielleyhtymiä, 
vapaaehtoisuus, valinnanvapaus,neuvotteleminen, sopiminen ja "asiakas opn aina oikeassa". Hiljattain 
aamutv.ssä oli haasteteltavana pantarangaistusta suorittanut ja sen keskeyttämään joutunut totaalikieltäuytyjä, 
joka koki kummaksi että hänestä ja vastaavassa tilanteessa ylipäätään käytetään sanaa asiakas. Hän ei 
todellakaan kokenut olevansa asiakkassuhteessa. Nyt kun yhdyskuntaseuraamukset tulevat koskettamaan 
jatkossa entistä laajempaa kansanosaa erilaisten vapaudessa töäytäntöönpantavien rangaisutsten muodossa, 
ehdotan että rikosseuraamusala tarvitsee uuden tuomitun asemaa paremmin kuvaavan sanan, ehdotan 
uudeksi sanaksi rikosseuraamusvelvollinen (vrt verovelvollinen). Sana on pitkä ja siksi ehkä hankalakäyttöinen 
joten siitä voisi johtaa sanan velvokas (vrt asiakas) 
 
Olen tehnyt sanasta aloitteen myös asianomaiselle virastolle. 
 
 

170) "Rouva" / "Neiti" jaottelu on minusta turhauttava ja vanhanaikainen. Mikäli tällaista titteliä viesteissä tarvitaan, 
arvostaisin, että tilalle otettaisiin miespuolista "Herraa" vastaava sana, joka sopisi naiseen ikään ja siviilisäätyyn 
katsomatta. 
 
 

171) Kieli pitää saada selvemmäksi. 
 
 

172) Virkamiesten uutisointikieli 
 
1.Uutisointikieleen on viimeksi kuluneina vuosia yleistynyt ilmaisu ´kestävyysvaje´. Siis vaje kestävyydestä. 
Olen miettinyt tarkoitetaanko sillä henkistä kestävyyttä, koska siitä kait meillä juuri nyt on puute? Sanapari 
syyllistää osan kansastamme, joka ei voi olla ihmisoikeuksien mukaista. 
 
2.´Ikääntyvä Suomi´ on yleistynyt poliitikkojen ja muiden virkamiestensä kielenkäytössä? Siis mitä kansan osaa 
tällä tarkoitetaan? Vauvakin ikääntyy ensimmäisestä hetkestään lähtien. Eikö Suomi siis aina ole ikääntynyt? 
Monia vastaavia sanapareja käytetään yhdessä sovitusta, jota ei ole missään sovittu. Ilmaisu on loukkaava, 
koska se on kohdistettu eläkeläisiin. 
 
Virastojen nimet pitäisi päivittää, samoin virkamiesten virkanimikkeet 
 
Sosiaalivirasto on yhden laajan viraston nimi, jonka toiminnasta monella tavallisella suomalaisella ei ole tietoa. 
Virastosta yleensä lähetetään kylmä kirje, jonka avaaminen jo pelottaa. Kieli on kapulakieltä ja saattaa sisältää 
paljon suoria lainauksia lakipykälistä ja asetuksista. Viraston nimen muuttaminen Kansalaisvirastoksi ilmaisisi 
lämpöä ja ymmärtämistä. Viraston oikean osan löytämisen helpottamiseksi osastojen nimet voisivat olla lyhyitä, 
kuten vaikkapa Lastenasiat, Vanhusasiat, Rikosasiat, Lakiasiat... Poistaisin kaikkialta virastoista sosiaali-sanan, 
koska se viittaa köyhyyteen ja vanhoihin itäblokin maihin. Sosiaalityöntekijä on yksi kurjimmista 
ammattinimikkeistä. Emme enää elä 1800-luvun tsaarinajan Suomessa, vaan modernissa 
markkinatalousvaltiossa, jossa kansalaisten auttaminen voisi olla virkamiehen ylpeyden aihe. Edelleen se 
tuntuu olevan välttämätön paha.  
 
´Julkisen talouden sektori´ vastakohta lienee ´Salaisen talouden sektori´. Näitä monisanaisia virkamiesten ja 
myös median yleisesti käyttämiä ilmaisuja on paljon. Ne ovat massiivisia möhkäleitä, jotka eivät sisällä suurta 
informaatiota. ´Valtion rahatalous´ voisi korvata tämän. 
 
´Palvelu´-sanan käytöstä luopuisin kokonaan, koska sekin kuullostaa kylmän kolkolta ja viralliselta.  
´Palvelutalo´ voisi olla vaikkapa seniorikoti. Kammottavin kuulemani vanhusten asuinpaikan nimi on 
´Riistavuoren vanhuspalvelukeskus´, kuullostaa rollaattorien säilytyspaikalta. Siellä asuvasta vanhasta 
ihmisestä käytetään ilmaisua asiakas. Vanhalle ihmiselle se paikka on hänen viimeinen kotinsa ja vanhus on 
ihminen, joka tarvitsee turvaa ja lämpöä. Myös vanhalla ihmisellä on ihmisoikeudet, he eivät ole pelkkiä 



numeroita järjestelmässä. 
 
 

173) En tiedä, toimiiko Kelan leikkaa liimaa -systeemi lause lauseelta enkä sitäkään, eikö virkailija todellakaan saa 
käyttää omaa päätään lainkaan tekstiä muotoillessaan. Kerta kaikkiaan turhaa - ja ärsyttävää - toistoa on mm. 
seuraavassa tekstipätkässä: 
 
"Seuraava vuositarkastusaika on 1.7.2013. Teille lähetetään esitäytetty vuositarkistushakemuslomake kaksi 
kuukautta ennen vuositarkistuksen ajankohtaa. Asumistukenne lakkaa, ellette ole toimittanut 
vuositarkistushakemusta Kelan toimistoon kuukautta ennen vuositarkistuksen ajankohtaa." 
 
Jatkuva toisto myös hidastaa lukemista. Tekstin voi korjata vähintään seuraavasti: 
 
Seuraava vuositarkastusaika on 1.7.2013. Teille lähetetään esitäytetty hakemuslomake kaksi kuukautta ennen 
tarkistuksen ajankohtaa. Asumistukenne lakkaa, ellette ole toimittanut hakemusta Kelan toimistoon kuukautta 
ennen mainittua ajankohtaa. 
 
TE-toimiston tekstissä silmille hyppää merkitykseltään täysin ymmärettävä mutta oudosti muodostettu 
yhdysverbi: 
 
"Hakija palkkatuettuu (perustuki + lisäosa 90 %) kokoaikatyöhön ajalle --." 
 
 

174) Lyhennyksiä vältettävä, esim. RYL (rakennus- ja ympäristölautakunta), KARA (kaupunkirakennelautakunta). 
Asiatekstissä vältettävä hymiöitä ja huutomerkkejä mm. (sähköposti). 
Sähköpostiviestit lyhyemmiksi, viestin alkuun olleellinen tieto. 
Organisaatiokuvaukset ja -nimet selvemmin esille, esim. palvelut (on vaikea tietää onko kyseessä 
asiakaspalvelut vai suunnittelu ja tuottaminen yleisemmin), asian hoitaminen vai palvelun antaminen. 
Asioitten esittäminen liiallisen ulkoistuksen kautta, puhutaan asiasta ilman että sitä kohdistetaan asiakkaalle. 
Puhutaan kuin viestin asia olisi kokonaan vastaajasta tai lähettäjästä riippumaton asia. 
 
 

175) Suomalaisten viranomaisten käyttämä kieli ja lakitekstit ovat varsin ymmärrettäviä kun niitä vertaa EU:n 
säädösten suomennoksiin. Nykyisin EU oikeus muodostaa lainsäädäntömme perustan, joten tekstien pitäisi 
olla ymmärrettäviä. Tilanne on se, että jopa lakimiehillä ja kokeneilla asiantuntijoilla on vaikeuksia ymmärtää 
EU säädöksiä. Jos siis haluatte tutustua oikeaan kapulakieleen, olkaa hyvä ja tutustukaa EU säädösten 
(direktiivien, asetusten, jne.) suomennoksiin. 
 
 

176) mä haluan tulin suomen kiltä alkeistaso kurssiin. 
 
 

177) Jos viestinnässä halutaan huomioida erilaiset oppijat, joille esimerkiksi lukeminen on hidasta tai joilla pulmia 
luetun hahmottamisessa, kannattaa kiinnittää huomiota näihin asioihin: 
 
1) Fonttityyppi- ja koko. Lukijärjestöt suosittelevat esim. Times New Romania tai Arialia ja fonttikoko ihan 
minimissään 12, mieluummin isompi. 
 
2) Taustaväri. Musta-valko-kontrasti monesti lukivaikeuksiselle hankala lukea. Mieto muu pohjaväri tekstin 
taustalla selkeyttää lukemista. Vahvojen värikontrastien välttäminen. 
 
3) Tekstiä mahdollisimman vähän. Mukaan havainnollistavia kuvia. 
 
4) Selkeän kielen käyttö. On eri asia kuin selkokieli, joka suunnattu alun perin kehitysvammaisille. 
 
5) Termien avaus. Mitä mikin tarkoittaa. Tekstin ohessa voisi olla vaikeista käsitteistä pieni tietoruutu, jossa 
termi avataan. 
 
6) Onko papereita ja nettisivuja mahdollista myös kuunnella eli onko niistä ääniversiot/sivuista kuunneltava 
versio? Ääniversiot palvelevat myös monia  
lukivaikeuksisia. 
 
7) Eihän kaikki ole vaan netissä ja lomakkeet vain netissä täytettäviä? Kaikilla ei ole tietokonetta, kaikki eivät 
edes osaa käyttää sitä. Onhan mahdollista saada neuvontaa myös suullisena, täyttää lomakkeita opastetusti 
paikan päällä? Lomakkeet ovat jo sinällään lukivaikeuksisille hankalia. Kaiken tiedon ja ohjeistuksen siirtäminen 
nettiin pudottaa monen. 



 
Ja kyllä, lukivaikeuksisten asiakkaiden huomionnissa kannattaa kysellä vinkkejä lukivaikeuksisilta itseltään ja 
tehdä yhteistyötä lukijärjestöjen kanssa. Erilaisia oppijoita on väestöstä n. 20%, joten ihan pieni ei ole se 
ryhmä. 
 
Terveisin, 
[POISTO] 
 
 

178) Olen itse ollut virkamiehenä 40 vuotta. Vastaan sillä kokemuksella: 
Esitteissä, kirjeissä, päätöksissä, yleensä virkamiestulkinnoissa, ei uskalleta suomentaa lakikieltä. Termit ja 
ilmaisut, joskus kielioppivirheineen, otetaan suoraan lakikirjasta. 
 
Miksi tehdä omia asiakirjoja ym. ollenkaan? Yhtä hyvin asiakkaalle voisi lähettää otteen lakikirjasta. 
 
Tilanne on kyllä parantunut pikkuhiljaa, mutta ei läheskään riittävästi. 
 
Itseäni ärsyttää suhteettoman paljon tulla -ilmauksen käyttö kaikessa virkamieskielenkäytössä, niin kirjoitetussa 
kuin puhutussa. Tulee tehdä näin, tulee muistaa, ei tule tehdä näin jne. Yhdellä aanelosella voi olla 10 tulla 
-ilmausta. Normaali ihminen sanoo ja kirjoittaa: on tehtävä, pitää tehdä. Tulla ilmaus tekee lukemisesta 
paperinmakuista ja raskasta. 
 
Tämä on luultavasti taistelua tuulimyllyjä vastaan, koska ilmausta näkee nykyään jopa lehdissä. 
 
 

179) Viedäänkö nämä käytäntöön (mutta ei jakauteta eikä implementoida)? 
 
1) Miettiä, miten viestintä pitäisi järjestää, että se olisi kansalaiselle mahdollisimman helppoa. (Hyvä esimerkki 
on esitäytetty veroilmoitus.) 
 
2) Avata uudentyyppisiä vuorovaikutteisia viestintäkanavia. (Hyviä esimerkkejä ovat Kela-Kerttu ja verottaja 
Suomi24-palvelussa, kirjaston chatit, eräiden virastojen Twitter- ja Facebook-palvelut.) 
 
3) Julkisen alan viestintäkoulutuksia pitäisi uudistaa: 
 
- Osallistujina pitäisi olla pohjatekstejä tekevät asiantuntijat, ei vain viimeistelijät. 
- Tekstejä pitäisi konkreettisesti uudistaa säännöllisissä kehittämistapaamisissa. 
- Koulutuksissa pitäisi kiinnittää huomiota syvemmän kielitietoisuuden kehittämiseen, ei vain perusasioihin. 
- Koulutuksien muotoon olisi kiinnitettävä huomiota, sillä kiireisiä korkeakoulutettuja asiantuntijoita ei saa 
kiinnostumaan vanhanaikaisesta luokkaopetuksesta.  
- Koulutuksissa pitäisi vaikuttaa asenteisiin ja avata ymmärrys kielen syvällisestä merkityksestä esimerkiksi 
demokratian toteutumisessa. 
 
4) Viranomaiskielen kehittäjille ja kouluttajille - käytännön tekijöille - voitaisiin muodostaa verkosto, joka miettisi, 
miten hyvät aikeet muutetaan käytännön toimiksi. Asiantuntemusta ja ideoita kannattaa poimia yksityiseltä 
puolelta, jossa palaute tulee nopeammin ja konkreettisemmin kuin julkisella puolella.  
 
Ystävällisin terveisin 
[POISTO] 
 
 

180) Viranomaisilta toivoisi tarkempaa sanankäyttöä niin, että sanoja käytettäisiin niiden merkityssisältöjen 
mukaisesti. Tämä olisi tärkeää kielen selkeyden, ymmärrettävyyden ja asiallisuuden takia - siis kielilain 
vaatimusten mukaan. Tarkastelen asiaa tässä yhden yhden sanan kannalta. 
 
Sanan 'työtön' käyttö on levinnyt yhteyksiin, joissa tarkoitetaan jotain aivan muuta kuin työttömyyttä. 
Esimerkiksi jatkuvaa osa-aikatyötä tai useita päällekkäsiä osa-aika, pätkä- ja silpputöitä tekevä tutkii kassansa 
tai Kelan sivuilta Työtön tai Työttömälle -osiosta omaa tilannettaan koskevia ohjeita. 
 
Kun puhutaan työttömistä, tarkoitetaan usein työnhakijoita yleensä, työttömyysetuuksiksi nimettyjen etuuksien 
saajia tai työ- ja elinkeinotoimistojen (pakko)asiakkaita. Heistä kaikki - ehkä jopa valtaosa - on jotain muuta kuin 
työttömiä, mutta yleisnimikkeeksi on kuitenkin vakiintunut työtön. 
 
Sanan 'työtön' käyttö yleisnimikkeenä johtaa esimerkiksi tällaisiin tilanteenkuvauksiin 
*Työttömällä on tässä kuussa kaksi osa-aikatyötä ja ensi kuussa neljä. 
*Työtön teki toukokuussa 60-tuntisen viikon, kun kaikkien nollatuntityösuhteiden työt osuivatkin samalle viikolle. 



*Työtön käy maanantaisin töissä kahdessa eri työpaikassa, ja työtä on tunti kummassakin. 
 
Myös osa-aikatyötä tekevät siis saavat työttömyyskorvaukseksi nimettyä etuutta tuloihin soviteltuina, koska 
osa-aikatyöstä ei välttämättä kerry paljoakaan tuloja. 
 
Nyt on keskusteltu työttömän myös työttömän verokortista. Työtön ei kuitenkaan enää ole työtön, kun hän on 
töissä. Osuvammin asia saataisiin määritettyä työ-sanan johdannaisten avulla. Sama koskee myös 
työttömyysetuuksiksi nimettyjä etuuksia: niiden saajista suuri osa on perin työteliäitä, koska työsuhteet 
silppuuntuvat, pätkittyvät ja osa-aikaistuvat yhä useammilla aloilla. 
 
Työ-kantaisiin sanoihin olisi hyvä siirtyä muutenkin kuin vain ymmärrettävyyden ja selkeyden  ja asiallisuuden 
takia. Henkilön nimeäminen työttömäksi antaa mielikuvaa myös toimettomuudesta. Tekeminen, mitä työtön 
tekee, on työttömänä olemista; siis työttömyyteen yhdistetään passiivinen olla-verbi. Kun nimetään kaikki työ- ja 
elinkeinotoimistojen asiakkaat työttömiksi, pidetään yllä mielikuvaa työttömistä passiivisina ja toimettomina. 
Kuva ei ole todenmukainen. Olisi asiallisempaa puhua työnhakijoista tai jos asiaa tarkastellaan etuuksien 
kannalta, niin etuudensaajista. Etuutta maksetaan joissakin tapauksissa työttömyyden takia, mutta soviteltuna 
etuutena myös työtulon vähyyden takia. 
 
Työ-kantaiset sanat olisivat osuvampia ja myös kielidemokratian kannalta parempia: ne eivät toiseuta 
työnhakijaa tai etuudensaajaa. Työttömän verokortti nimenä on huono ensinnäkin siksi, että nimitys on 
harhaanjohtava, ja toiseksi siksi, että se merkitsee osan työpaikan työntekijöistä erilaisiksi kuin muut, toisiksi. 
Jos on työssä, ei ole työtön, mutta työtä on mahdollisesti liian vähän. Puhutaan työttömistä, vaikka tarkoitetaan 
itse asiassa usein osa-aikatyöntekijöitä, pätkätyöläisiä, silpputyöläisiä tai muita työssä olevia. 
 
Nimeäminen luo mielikuvia, ja asiasta luodut mielikuvat voivat syrjäyttää tiedon, vaikuttaa päätöksentekoon ja 
lainsäädäntöönkin. Nimityksen antaman mielikuvan piilovaikutuksia on vaikea tunnistaa, joten nimitysten pitäisi 
muuttua, kun sisällöt muuttuvat. 
 
Työelämä on muuttunut ja muuttuu edelleen, joten tarvitaan nimitysten tarkentamista. 
 
 

181) Hei, 
 
lähetän jo lähettämäni tekstin uudestaan, koska huomasin omassakin tekstissäni, että yhden työtön-sanan 
sijaan olisi pitänyt olla työnhakija. Alla siis (ajanpuutteen takia valitettavasti edelleenkin huolettomasti) 
korjattuna: 
 
Viranomaisilta toivoisi tarkempaa sanankäyttöä niin, että sanoja käytettäisiin niiden merkityssisältöjen 
mukaisesti. Tämä olisi tärkeää kielen selkeyden, ymmärrettävyyden ja asiallisuuden takia - siis kielilain 
vaatimusten mukaan. Tarkastelen asiaa tässä yhden yhden sanan kannalta. 
 
Sanan 'työtön' käyttö on levinnyt yhteyksiin, joissa tarkoitetaan jotain aivan muuta kuin työttömyyttä. 
Esimerkiksi jatkuvaa osa-aikatyötä tai useita päällekkäsiä osa-aika, pätkä- ja silpputöitä tekevä tutkii kassansa 
tai Kelan sivuilta Työtön tai Työttömälle -osiosta omaa tilannettaan koskevia ohjeita. 
 
Kun puhutaan työttömistä, tarkoitetaan usein työnhakijoita yleensä, työttömyysetuuksiksi nimettyjen etuuksien 
saajia tai työ- ja elinkeinotoimistojen (pakko)asiakkaita. Heistä kaikki eivät ole työttömiä - ehkä jopa valtaosa on 
jotain muuta kuin työttömiä -  mutta yleisnimikkeeksi on kuitenkin vakiintunut työtön. 
 
Sanan 'työtön' käyttö yleisnimikkeenä johtaa esimerkiksi tällaisiin tilanteenkuvauksiin 
*Työttömällä on tässä kuussa kaksi osa-aikatyötä ja ensi kuussa neljä. 
*Työtön teki toukokuussa 60-tuntisen viikon, kun kaikkien nollatuntityösuhteiden työt osuivatkin samalle viikolle. 
*Työtön käy maanantaisin töissä kahdessa eri työpaikassa, ja työtä on tunti kummassakin. 
 
Myös osa-aikatyötä tekevät siis saavat työttömyyskorvaukseksi nimettyä etuutta tuloihin soviteltuina, koska 
osa-aikatyöstä ei välttämättä kerry paljoakaan tuloja. 
 
Nyt on keskusteltu myös työttömän verokortista. Työtön ei kuitenkaan enää ole työtön, kun hän on töissä. 
Osuvammin asia saataisiin määritettyä työ-sanan johdannaisten avulla. Sama koskee myös 
työttömyysetuuksiksi nimettyjä etuuksia: niiden saajista suuri osa on perin työteliäitä, koska työsuhteet 
silppuuntuvat, pätkittyvät ja osa-aikaistuvat yhä useammilla aloilla. 
 
Työ-kantaisiin sanoihin olisi hyvä siirtyä muutenkin kuin vain ymmärrettävyyden ja selkeyden  ja asiallisuuden 
takia. Henkilön nimeäminen työttömäksi antaa mielikuvaa myös toimettomuudesta. Tekeminen, mitä työtön 
tekee, on työttömänä olemista; siis työttömyyteen yhdistetään passiivinen olla-verbi. Kun nimetään kaikki työ- ja 
elinkeinotoimistojen asiakkaat työttömiksi, pidetään yllä mielikuvaa työnhakijoista passiivisina ja toimettomina. 



Kuva ei ole todenmukainen. Olisi asiallisempaa puhua työnhakijoista tai jos asiaa tarkastellaan etuuksien 
kannalta, niin etuudensaajista. Etuutta maksetaan joissakin tapauksissa työttömyyden takia, mutta soviteltuna 
etuutena myös työtulon vähyyden takia. 
 
Työ-kantaiset sanat olisivat osuvampia ja myös kielidemokratian kannalta parempia: ne eivät toiseuta 
työnhakijaa tai etuudensaajaa. Työttömän verokortti nimenä on huono ensinnäkin siksi, että nimitys on 
harhaanjohtava, ja toiseksi siksi, että se merkitsee osan työpaikan työntekijöistä erilaisiksi kuin muut, toisiksi. 
Jos on työssä, ei ole työtön, mutta työtä on mahdollisesti liian vähän. Puhutaan työttömistä, vaikka tarkoitetaan 
itse asiassa usein osa-aikatyöntekijöitä, pätkätyöläisiä, silpputyöläisiä tai muita työssä olevia. 
 
Nimeäminen luo mielikuvia, ja asiasta luodut mielikuvat voivat syrjäyttää tiedon, vaikuttaa päätöksentekoon ja 
lainsäädäntöönkin. Nimityksen antaman mielikuvan piilovaikutuksia on vaikea tunnistaa, joten nimitysten pitäisi 
muuttua, kun sisällöt muuttuvat. 
 
Työelämä on muuttunut ja muuttuu edelleen, joten tarvitaan nimitysten tarkentamista. 
 
 

182) Olen [POISTO]. Minun on kuitenkin välillä TODELLA vaikea ymmärtää esim. Kelan viestejä. Kyse on lähinnä 
siitä, miten virkkeet rakennetaan. Virkkeet ovat välillä todella pitkiä ja monimutkaisia ja niiden ymmärtäminen 
yhdellä lukukerralla on hyvin haastavaa (minulla on myös ADD, mikä voi hieman vaikuttaa – toisaalta pystyn 
kyllä lukemaan erimaalaisia tieteellisiä aikakauslehtiä aivan hyvin – ainoastaan suomalainen viranomaiskieli 
tuntuu olevan poikkeus). Voin vain kuvitella, miten vaikeaa jonkun suomea heikommin osaavan on ymmärtää 
Kelan kirjeitä... 
 
 

183) [POISTO] 
 
Minusta olisi strategista se, että luotaisiin johonkin sivusto, jossa pohdittaisiin, miten eurokäsitteet voisi 
suomentaa mahdollisimman nopeasti. [POISTO]. 
 
Pitäisi olla joku forum, jossa olisi sanakirjasana ja virkakielessä käytetty sana ja virkamiehet voisivat itse katsoa 
sana sanalta, miten jonkin käsitteen suomalaistuminen tapahtuu, jotta ilmaisua voitaisiin täsmentää. 
 
Aikoinaan kielitoimiston epäonnistuneimmat suositukset koskivat tietotekniikkaa. 
 
 

184) Kela: "Olemme saaneet tietoomme, että olette ollut työsuhteessa" jne.  
Näin alkaa kirje, jossa ilmoitetaan etuuden loppumisesta. No, totta kai he ovat saaneet tietoonsa, koska olen 
ensi tilassa kirmannut sinne itse kertomaan tämän ilosanoman, että nyt on pätkätyö siunaantunut kohdalleni. 
Miksi tälläinen alentuva, epäluuloinen ja inhottava asenne, joka huokuu kielenkäytöstä, jota KELA käyttää 
kansalaisia kyykyttäessään? Sellainen vaikutelma tulee väistämättä, jos joutuu kyseisessä virastossa 
asioimaan. 
 
 

185) sekin ois jo kova sana että viranomainen otais yhteyttä. 
varsinkin kela lähettelee vastaukseksi pelkkiä lakipykäliä, pitää visiin opiskella oikeustiedettä että saa selville 
mitä he vastaavat. 
 
 

186) Kysymys on pääasiassa siitä, että asenne on saatava kohdilleen. Viranomaiset palvelevat ihmisiä - toisin 
sanoen hallintonäkökulma on hylättävä. Viranomaisen keskimäärin korkea koulutus pitäisi antaa eväitä ja 
itsetuntoa kommunikoida selvästi. Asenne kuntoon ja joka kohdassa prosessia pieni ajatuksen uhraaminen 
viestin selkokielisyyteen! Tiedän omasta kokemuksesta että asia voi olla välillä haastava, mutta se ei ole hyvä 
syy välttää selkeää viestintää. 
 
 

187) Kielen tulee olla suomeksi MOITTEETONTA, ts. täydellinen suomenkieli on oltava vähimmäisvaatimuksena. 
EHDOTTOMASTI. Enkä tarkoita "puhekieltä", vaan viranoimaisen on aina viestittävä niin suullisesti kuin 
kirjallisestikin kirjakieleltä käyttäen. 
 
Irvokkaimpia tapauksia ovat nämä täysin raiskatut lauseet kuten "Te olette kertoneet..." kun viranomainen 
yrittää teititellä, sekä sinullelut "sähän sanoit...". Tällaista ei saa sallia. 
 
Lisäksi viranomaiselta on voitava vaatia myös virheetöntä ruotsinkieltä joka kerta. Muuten maamme ei ole 
Suomi, kuten sen on tarkoitus olla. Muita kieliä ei oikeastaan ole edes suotavaa osata tai käyttää lainkaan. 
 



Edelleen konditionaliset on jätettävä pois. Viranomaisen tehtävänä kun ei ole tulkita tai suositella. Koskaan. 
 
Kaikki kohdat ovat ehdottoman ehdottomia. Muuten meillä ei ole enää maata nimeltä Suomi. 
 
 

188) Usein tuntuu että viranomaisen viestintä kohdistuu enemmän toisille viranomaiselle kuin ns. tavalliselle 
kansalaiselle. On ikäänkuin hienompaa käyttää viranomaisilmauksia, vaikka asian voisi sanoa tavallisella 
kielellä. Olen itsekin ollut valtion palveluksessa ja opiskellut uutterasti uusia, muodikkaita termejä. Niitä sitten 
siroteltiin erinäisiin muistioihin ja tuntui fiksulta käyttää niitä kokouksissa. Oliko termien sisältö ymmärretty ei 
juuri kiinnostanut, tärkeää oli pysyä mukana "kehityksessä".  
 
Toinen hiuksia nostattava asia on hirmuinen vimma muuttaa virastojen nimet yritysmaailman trendejä matkien. 
Sellainen lyhenne kuin Kela käy vielä järkeen, mutta mitä ovat nämä fimeat, elyt, trafit ynnä muut kummajaiset? 
 
 

189) Esimerkkinä Sosiaaliviraston päätös koskien toimeentulotukea. Lakipykäliä itsessään ei tarvitse sisällyttää 
jokaisen yksilöllisen päätöksen sisään! Jo virkavelvollisuuteen kuuluu noudattaa tietty lakipykäliä. Ehdotus: 
uutena ensimmäisenä asiakkaana annetaan 
selkokieliset kirjalliset ohjeet lomakkeiden täyttämisestä virtaviivaisesti (yksinkertaistetaan nykyistäkin 
käytäntöä, kiitos!). Erilliset pakolliset liitteet tyylillä vain rasti ruutuun, jonka asiakas täyttää ensin ja sitten sama 
hyväksyttynä suoraan toisinpäin rasti ruutuun. Nämä lakipykälät sinänsä, jos on sisällytettävä, niin samalla 
tavoin rasti ruutuun. Ensimmäinen peruskartoitus selvittää asiakkaan tilanteen ja oikeudet tuen saamiseen. 
Kysymyksessähän on siten aito vastavuoroisuus. Eikä vasta jälkikäteen selviää täydentävän tuen saamisen 
mahdollisuus. Siitä ei juurikaan edes kerrota. Ei ainoastaan siten, että on mahdollisuus muutoksenhakuuun. 
Yksi ainoa normaali päätös on kokemuksen mukaisesti 7-sivuinen. Silti asiaselosteessa on hyväksyttyjen 
maksujen osalta kirjavuutta asiakkaalle liiankin kanssa. Olennaista on asiakkaan tietää mitkä liitteet. esim. 
sähkölasku, terveyskulut yms. eriteltyinä selkokielisenä ovat hyväksyttynä (toimii rastitus-periaatteella ja 
summattuna euromääräisenä) ja siten tulossa maksuun. Sama tieto organisaation sisällä eli maksatuksessa ja 
ehdottomasti olennaisin tieto näkyvissä asiakkaan kannalta on maksupäivä! Valitettavasti tällä hetkellä ei 
anneta tietoa edes päätöksessä, miksi? 
Ei edes asiakaspalvelusta saa henkilökohtaisesti ko. tietoa, vaikka päätös on jo postitsekin lähetetty 
asiakkaalle. Kuitenkin on ainoa konkreettinen asia asiakkaalle, jolla on merkitystä! Tämän tiedon on oltava 
näkyvissä jokaisessa päätöksessä!!! 
Kelalla on malliksi erittäin selkeä viranomaiskäytäntö päätöksissään ja maksatuksessaan eli näkyy 
yksiselitteisesti sekä maksupäivä että maksettava summa tilille. Erinomaista! Tietokone on apuväline, josta voi 
poimia myös asiakkaan näkökulmasta arvokasta tietoa myös käsittelyn aikana eli eri vaiheista, jos vain 
tahdotaan sitä käyttää...Lyhyesti ja ytimekkäästi ylipäätänsä. Kiitos! 
 
 

190) Päätös olisi merkittävä otsikon jälkeen ensimmäiseen kappaleeseen ensimmäiseksi. Selkeästi myönteinen tai 
kielteinen päätös esimerkiksi x tukeen. Sen jälkeen perustelut mieluiten suomenkielellä ei lakitekstillä.  
 
Lain asetukset on oltava täysin omassa kappaleessa eikä sekoitettuna muuhun tekstiin. Selkeitä perusteluita 
tarvitaan varsinkin silloin, kun päätös on kielteinen. Kun päätös on kielteinen, asiakkaalle on kerrottava 
täsmälleen jälleen kerran suomenkielellä miksi hakemus on hylätty. Se helpottaisi valituksen tekemistä.  
 
Asiakas kykenee hyvin harvoin ymmärtämään asetukseen perustuvaa kielteistä päätöstä. Hän haluaa tietää 
miksi juuri hänen kohdallaan hakemus hylättiin. Harvalla on varaa palkata omaa asianajajaa tekemään 
valitusta. Ne, joilla on varaa, eivät taas useinkaan hae mitään etuuksia.  
 
Nyt viranomainen voi todeta, ettei tällainen palvelu kuulu heille. Kyllä se kuuluu, koska viranomainen on tehnyt 
kielteisen päätöksen. Hän on ainoa, joka tietää todelliset faktat miksi jokin hakemus on hylätty. Arvelen, että 
tämä helpottaisi ruuhkaa myös hallinto-oikeudessa tai muissa valituselimissä, kun asiat selkiytyisivät ns. 
ruohonjuuritasolla. 
 
 

191) Olen joutunut "suomentamaan" esim. Kelan päätöksiä eräälle opiskelijalle, joka opiskelee ylioppilastutkinnon 
suorittamisen jälkeisiä opintoja. Samalla tavoin olen joutunut selostamaan lomakkeiden ja päätösten sisältöä 
parillekin tuttavalleni, jotka ovat liikuntarajoitteisia. Kyse on ollut esim. Kelan lomakkeiden vaikeaselkoisuudesta 
ja virkamiespäätösten sisältämistä vaikeista virkerakenteista. Toivon yksinkertaista päälausevaltaista kieltä, 
jossa käytettäisiin keveitä sivulauserakenteita lauseenvastikkeiden sijasta. Samoin toiveena olisi, että vaikeasti 
ymmärrettäviä sivistyssanoja karsittaisiin, koska kaikilla ei ole mahdollisuutta alkaa etsiä suomen kielen 
vastinetta vierasperäisille sanoille. Lausuntoja pyydettäessä pitäisi kansaliselta tai hänen valtuuttamaltaan 
edustajalta riittää yksi lausunto, jota voisi täydentää tarvittaessa, mikäli tarvitaan useaan hallintokuntaan tai 
usealle virkailijalle samankaltaista selostusta esimerkiksi tarveydentilan muuttumisesta. Lausuntojen tehtailu vie 
monelta kohtuuttomasti vähäisiä voimia. Verohallintoon pätee sama yksinkertaisuuden vaatimus. Päätökset 



ovat joskus täyttä hepreaa. Nettisivustojen ulkoasua ja tekstien luettavuutta pitäisi parantaa, jotta kansalaiset 
löytäisivät oikeat tiedot hakusanojen avulla. Nyt monta kertaa yleisin löydös on se, että hakuun ei löydy 
vastausta. 
 
 

192) Automaattisesti tulostettavista vakiotekstipohjista, joissa muutetaan vain rahasummien määriä ja päivämääriä, 
pitäisi pystyä tapauskohtaisesti poikkeamaan. Kirjeen lähettäjän tulee ajatella vastaanottajan asemaa.  
Pari esimerkkiä: 
 
Sairauslomalla oltuani Kela lähettää minulle päätöksen, jossa lukee "Olette hakenut sairauspäivärahaa..." Minä 
en kuitenkaan ole hakenut Kelalta yhtään mitään enkä ole ollut missään yhteydessä Kelaan! Jos työnantajani 
on tehnyt päivärahahakemuksen Kelalle, niin tuollainen päätös pitäisi osoittaa työnantajalle - minulle 
lähetettävän kirjeen sisällön pitäisi olla "Työnantajanne on hakenut... ja saanut..." ja valitusosoituksen sijaan 
tarvitsen vain tiedon siitä, mikä vaikutus päätöksellä on minun asemaani. 
 
Toinen esimerkki ei koske viranomaista, vaan vakuutusyhtiötä, mutta antaa aiheen muistuttaa, että erityisesti 
vanhuksille ja vainajien omaisille lähetettävien viestien sisältöä on tapauskohtaisesti harkittava. 
Viime talvena kuolleen omaiseni vakuutuksen irtisanominen ei onnistunut puhelimitse, vaikka vakuutusyhtiö oli 
väestötietojärjestelmästä saanut tiedon kuolemasta. Kirjallisen irtisanomisilmoituksen (irtisanomisen syyksi 
ilmoitettu selvästi vakuutetun kuolema ja se, että kotivakuutus oli jo toista vuotta vailla omaa kotia 
hoitolaitoksessa asuneen vanhuksen kohdalla tarpeeton) jälkeen posti toi vainajalle osoitetun sopimuspaperin, 
jossa ylhäältä lukien on seuraavaa tekstiä: 
"Tarvitsetko lisäturvaa? Vakuutukset verkkokaupasta nyt -10 %" 
"Tämä lasku korvaa 24.7.2013 päivätyn laskun xx,xx euroa. Vakuutuskausi on 6.9.2013 - 5.9.2014, jonka 
maksut laskutamme 2 erässä. Tämä on erä 1 ajalta 6.9.2013 - 5.3.2014." 
"XN AINUTLAATUISET ASIAKASEDUT Keskittäminen kannattaa. Mitä useamman vakuutuksen keskität 
meille, sitä paremmat keskittäjän alennukset saat myös vakuutusmaksuuistasi. Parhaimmillaan voit saada 
jatkuvaa alennusta jopa 15 %. Palkitsemme sinut vahingottomista vuosista. Tiesitkö, että keskittäjäasiakkaana 
voisit kerryttää Omavastuuetua 30 euroa vuosittain? Voit käyttää etua omavastuun pienentämiseen vahingon 
sattuessa. Lue lisää Omavastuuedusta osoitteessa xx.fi." 
Asiakirjan keskikohdassa on seuraava rivi: 
"Tässä laskussa ei ole maksettavaa. Huomioidaan seuraavassa erässä." 
Sen jälkeen "Jos sinulla on huomautettavaa tästä laskusta, teethän sen viipymättä. Ilmoita meille myös, jos 
vakuutusturvassasi on tapahtunut muutoksia." 
"VALITSE VAIVATON eLASKU... OTA eLASKU KÄYTTÖÖN..." "AKTIVOI OMA X KANSIOSI... Omassa X 
Kansiossasi osoitteessa x.fi/xkansio hoidat vakutuus- ja korvausasiasi jonottamatta. Kansiossa voit ottaa 
käyttöösi myös Paperittoman Palvelun, ja saat kaikki vakuutuspaperisi sähköisesti. Aktivoi Kansio 
verkkopankkitunnuksillasi." 
 
 

193) Lyhyet lauseet lisäävät tekstin selkeyttä. Edelleen näkee virkehirviöitä, joissa on sivulause toisensa jälkeen. 
Lopulta ei oikein tiedä, mikä mihinkin viittaa. Vieraskielisiä ja 
muotisanoja tulisi välttää. Asia hukkuu helposti "kapulakieleen", kun lukija tarkertuu 
yksittäisiin sanoihin. Olen joutunut muutaman kerran kyselemään, mitä kirjelmä tarkoittaa. 
Paljon kirjoitusvirheitä sisältävä teksti aiheuttaa epäilyn, onko koko asia käsitelty 
huitaisemalla. 
 
Tarpeettomasti ei päätöstä pidä pyöritellä myöskään suullisessa esityksessä. 
Kielteisetkin asiat on pystyttävä kertomaan selvästi ja perustellen, ettei asiakkaan 
tarvitse arvailla, missä mennään. 
Kohtelun pitää olla asiallista ja tasapuolista. 
 
Tiedotusta pitää antaa mielellään yhdestä suusta. Pöydän mitallinen tiedottajia ei 
ole hyvä ratkaisu. 
 
 

194) Personalen kunde ha små flaggor som berättar vilka språk de är bekväma med att använda. 
 
 

195) Virastojen nettisivujen lähtökohdaksi tulisi ottaa asiakkaan eri tilanteet eikä organisaation rakenne tai tehtävät. 
Muun muassa ELY-keskukset ovat juuri uudistaneet nettisivunsa. Ja mitä saimme tulokseksi? Monimutkaisen 
organisaatiorakenteen pohjalle tehdyt sivut, joista asiakas ei voi löytää itseään. 
 
 

196) Ely-keskusten päätökset rahoitustukihakemusista ovat valtavan pitkiä lomakkeita (10 sivua). Ei niistä heti 
ilmene, onko hakemus hyväksytty vai ei.  



 
Ensin kerrotaan, että kyse on päätöksestä, sitten se, milloin hakemus on tullut vireille, sitten 
täydennyshakemuksen pvm, sitten hakija, sitten toimenpiteen nimi ja EU-byrokratian mukaisten ohjelmien, 
toimintalinjojen jne. nimet, sitten lausunnonantajien nimet ja pvm:t, sitten 1. sivun alareunassa päästään itse 
asiaan otsikoin "Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ratkaisu".  
 
Kun kaikki tekstit ovat lisäksi pientä pränttiä, käytännössä ihminen plärää koko 10-sivuista pumaskaa ja yrittää 
kuumeisesti löytää sieltä jonkun avainsanan, josta voisi lähteä selvittämään, miten on käynyt. 
 
Ehdotus (pätee kaikkiin muihinkin viranomaispäätöksiin): 
 
Ensin voisi olla vapaamuotoinen, henkilökohtainen kirjeteksti esim. tällaisella otsikolla: 
 
Hakemuksenne investointirahoituksesta (6.2.2013) on hyväksytty 
 
//tai 
 
Hakemuksenne investointirahoituksesta (6.2.2013 on hyväksytty osittain 
 
//tai 
 
Hakemuksenne investointirahoituksesta (6.2.2013) on valitettavasti jouduttu hylkäämään 
 
///tämän jälkeen leipäteksti: 
 
Haitte 6.2.2013 investointitukea hankkeellenne, jonka nimi on "----". Ely-keskus on hyväksynyt hakemuksenne 
täysimittaisena kokouksessaan 15.5.2013. Tukea on myönnetty hakemuksenne mukaisesti 115 000 euroa.  
 
//tai 
 
Haitte 6.2.2013 investointitukea hankkeellenne, jonka nimi on "----". Ely-keskus on hyväksynyt hakemuksenne 
osittain kokouksessaan 15.5.2013. Tukea on hankkeellenne myönnetty 55 000 euroa. 
 
///tai 
 
Haitte 6.2.2013 investointitukea hankkeellenne, jonka nimi on "----". Ely-keskus on valitettavasti joutunut 
hylkäämään tukirahoituksen hankkeellenne kokouksessaan 15.5.2013. 
 
//tästä teksti sitten jatkuisi samaan tapaan niin, että koko ajan tulee juuri se tieto seuraavaksi, jota lukija eniten 
juuri siinä vaiheessa kaipaa. 
 
--- 
Myös poliisin kieltä voisi parantaa tiedotustilaisuuksissa. Ovat aikamoisia jäykkä- ja terminiskoja! 
 
 

197) Viranomaiskieleen tulisi asettaa korkein sanamäärä lauseessa. Teksti selkoistuu, kun kirjoitetaan lyhyitä 
lauseita. Olen  työkseni "tulkannut" kapulakieltä asiakkaille kymmenisen vuotta. Yli kolmen rivin mittaiset 
lauseet toistuvat useasti päätöksissä. Asiakkaiden, joilla on kielenymmärtämisen vaikeutta, on mahdotonta 
ymmärtää tällaista tekstiä.  
 
Pakollinen selkokielikortti hygieniapassin tapaan voisi parantaa kieltä. 
 
Viranomaiselle tulisi asettaa lakiin perustuva velvoite selvittää päätös asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa. 
 
 

198) Täsmällisesti ja päätöksen perustelut riittävän selkeästi esittäen.  
 
Toisinaan selvässä tilanteessa pelkkä pykäläviittaus saattaa riittää, toisinaan perusteluja on tarpeen avata 
laajemmin - miksi tätä pykälää sovellettiin juuri tässä tapauksessa juuri näin. 
 
Jos kyseessä on valituskelpoinen päätös, päätöksen tulisi antaa riittävät tiedot sen arviointiin, onko päätös 
oikea. 
 
Pahimmillaan etuuspäätöksessä ([POISTO] kaupungin sosiaalivirasto) on viitattu pelkästään viranomaisen 
sisäiseen ohjeeseen ja perustelut olleet ylimalkaisia. 
 



** 
Viranomaisen ei viestinnässään pidä aliarvioida vastaanottajaa. Esimerkki tästä oli muutama vuosi sitten 
(oikeusministeriön?) vaalien alla kaikille 18-30-vuotiaille lähetetty esite, jossa esiteltiin vaaleja ja houkuteltiin 
nuoria uurnille. Esitteen toteutus herätti lähinnä myötähäpeää jä ärsytystä. Se oli keinotekoisen nuorekas ja 
oletti, ettei vastaanottajalla ollut minkäänlaista käsitystä äänestyskäytännöistä. 
 
** 
Näistä syistä selkokielisyyden ei pidä syrjäyttää täsmällisyyttä. Liiallinen kansantajuistaminen saattaa 
tarkoituksensa vastaisesti jopa haitata viestintää. Myöskään päätösten lakiviittauksia ei tulisi nähdä pakollisena 
muodollisuutena, vaan ne ovat vastaanottajan kannalta välttämättömiä niin päätöksen ymmärtämiseksi, sen 
oikeellisuuden varmistamiseksi kuin mahdollisen valituksen tekemiseksi. 
 
Toisaalta näin kolmikymppisenä toivon, että viranomaisviestinnässä käytettäisiin joko teitittelyä, passiivia tai 
yksikön kolmatta persoonaa (olette hakenut etuutta/etuutta on haettu/hakija on hakenut etuutta), sinuttelu ei ole 
asianmukaista. 
 
 

199) Selittää päätöksessä ollut lakitekstin merkitys; eli miten lakitekstiä on sovellettu minun päätökseeni. 
Päätöksen kirjoitetaan päätös kielteinen/myönteinen ja lakipykälät, jotka sitten saa itse käydä lukemassa jostain 
finlexistä. Merkitystä ei ole selvitetty. 
 
Tiedottaessa lakimuutoksista puolestaan julkisessa tiedotusvälineissä, mediassa, kaunistellaan lakimuutoksen 
merkitystä. Esimerkiksi saatetaan puhua "kannustimista", kun lakimuutoksella on todellisuudessa vaikutusta 
kansalaisen käytännön elämään ja kansalaisen kannalta ja mielessä kyse on palvelun huononemisesta. 
 
Terveydenhuollossa: potilaalle voidaan lähettää tiedoksi vain saneluteksti, jossa joukko 
vieraskielisiä/lääketieteellisiä termejä ja käsitteitä, jotka saa käydä itse selvittämässä sanakirjoista, jotka ovat 
osittain maksullisia eivätkä kaikkien saatavilla 
  
Kerran tuli hammaslääkäristä vielä maksetun laskun jälkeen 20 euron lasku, sain käyttää hyvää älyäni, kun 
sain KELA:lta samaan aikaan päätöksen, jossa "hienovaraisesti" ilmoitettiin kapulatekstillä, että konsultaatioita 
ei kuitenkaan makseta kela-korvausta, jos erikoistuva lääkäri on poistanut hampaan, tässä tapauksessa olisi 
voinut kirjoittaa sen pykälän, johon päätös perustui, mutta senkin sain itse hakea finlexistä ja löytyihän se 
jostain STM:n tiedotteen sivulauseesta itse asiassa taulukosta. Jos kävisin usealla lääkärillä en voisi olla 
varma, että mihin hoitoon tämä liittyi, jos minun pitäisi valittaa päätöksestä. Tähän menikin aika paljon aikaa.. 
 
Nykyisin kun kaikkien saatavilla pitäisi olla säädökset, oletetaan, että ihminen viettää aikaa koneella ja hakee 
tietoa niistä. Perusteet pitäisi olla päätöksissä selitetty sanallisesti, lisäksi pitäisi olla pykälä, johon päätös 
perustuu, jos näitä ei ole kumpaakaan, herää kysymys, että onko päätös tehty jotenkin väärin perustein. 
Valittamisajat ovat lyhyet, jos pitää selvittää valitusta varten itse pykälätkin. 
 
Jotkut viranomaiset voivat olla henkilökohtaisesti asioidessa myös niin tylyjä (aiemmin lääkärit, 
veroviranomainen, sosiaalityöntekijä), että pelkää asioida, nykyisin ollaan ystävällisempiä 
 
Pahimpia kokemukseni mukaan voivat olla työvoimaviranomaiset, joilta ei saa neuvontaa, kirjeet tulevat 
myöhässä, tiedoksisaantiaika on liian lyhyt, normaali on seitsemän päivää, kun työvoimaviranomaisilla se on 
ollut kolme päivää...muutenkin työvoimaviranomaisilta saataviin kirjeisiin pitäisi reagoida liian nopeasti, 
normaali reagointiaika on kaksi viikkoa. 
 
Kun yksityiset esimerkiksi pankit muuttavat toimintatapojaan he lähettävät kirjeen (joka voi tulla muutoksen 
ajankohtaan suhteutettuna myöhässä) ja ilmoittaa, että mikäli asiakas suostuisi muutokseen hänen ei tarvitse 
tehdä mitään, käytännössä kuitenkin,  jos hän jotain tekee eli valittaa, voidaan sopimus kuitenkin purkaa... 
mikä voi merkitä sitä, että asiakas jää käytännössä ilman sitä palvelua, johon hänellä pitäsi olla oikeus.. 
 
Kun internet tuli ja paperittomuus tuli muotiin, tuli erilaisille viranomaisille tavaksi ilmoittaa, että alkavat periä 
maksun paperilla lähetetystä laskusta.  Näin toimivat yksityiset kuten pankit. Mielestäni tositteet tulee lähettää 
maksutta asiakkaalle olivat se sitten sähköisinä tai paperilla. Tositteesta ei ole myöskään kohtuullista periä 2,50 
euroa. 
 
 

200) Ensin tiivistetysti asian ydin selkokielellä ymmärrettävästi. 
 
Sen jälkeen voi olla sitä normaalia virkamieskieltä sen verran kun laki vaatii. 
 
 

201) Olen [POISTO]. Töissäollessani jouduin lukemaan ns. virastopostia jatkuvasti ja osa kirjeistä oli aivan 



järjettömän vaikeatajuista tekstiä  - että yksinkertaiset asiat oli saatukin niin vaikeatajuisiksi!! 
 
Ilmoitin opetusvirastoon, että minulle saa lähettää ryhmäkirjeitä koeluettavaksi, koska jos minä ne ymmärrän 
uskon, että kaikki muutkin ne ymmärtävät - ja jokunen virkamies niin tekikin, mutta hidastahan se oli ja hiipui 
sitten. 
 
Olen kahdesti ehdottanut Kelalle samaa koelukemista taisteltuani Kelan kirjeiden ymmärtämisen taistelua. 
Minusta on todella TÖRKEÄÄ kansalaisten kiusaamista tehdä liian vaikeita sanamuotoja meille tärkeisiin 
kirjeisiin, joiden takana on esim. korvausten saamisia Kelalta. 
 
Myös Kelan ja muidenkin viranomaisten kyselylomakkeet voitaisiin koeluettaa jollakin vapaaehtoisella 
kansalaisryhmällä.Selkeyden ansiosta ihmisten ei tarvitsisi kuormittaa viranomaisia puhelimitse kysymyksillä .  
Me erityisopetuksen ammattilaiset olemme koko uramme ajan joutuneet miettimään viestinnän selkeyttä ja 
yksiselitteisyyttä ja niinpä edelleen ehdotan, että koottaisiin muutama vapaaehtoistyöryhmä lukemaan 
lomakkeita ennenkuin ne menevät "kentalle" 
 
Selkeys ja yksiselitteisyys säästäisivät suoraan viranomaisten työaikaa (=rahaa) ja saisivat aikaan 
myönteisempää asennetta viranomaisia kohtaan.. Ja säästäisivät ihmisten hermoja ja energiaa. 
 
Liian epäselvän  kyselyn tms. lähettäminen on ylimielistä ja inhottavaa, kuten sanoin. 
 
Suostun koelukijaryhmään kahvipalkalla. 
 
Terv. [POISTO] 
 
 

202) Hei, koen suurena ongelmana terveydenhuollon asiakirjat eli saan kotiin sairausasiaani koskevia käytitietoja, 
minulle suoritettujen tutkimusten lausuntoja, loppulausuntoja jne. Lähes joka toinen sana on latinaa, en ole 
lääkäri enkä hoitotyön ammattilainen. En yksinkertaisesti tiedä, mitä on tehty. Kenelle nämä kyseiset asiakirjat 
tehdään, lääkäreille itselleen, hoitohenkilökunnalle vai potilaalle? Esim. diagnooseille ja kaikelle tuolle on 
olemassa suomenkieliset vastineet ja niitä ei käytetä. Kenen itsetuntoa tässä pönkitetään? Miten sitten 
vanhemmat ihmiset? 
 
 

203) Konsulttikielen trendi- sekä täytesanoja tulee välttää, samoin outojen termien selittämistä toisilla, yhtä oudoilla 
sanoilla. Virkamieskieli on jargonia, jota viiteryhmän ulkopuolinen ei ymmärrä. 
 
 

204) Kaikessa viranomaiskielessä tulisi siirtyä lyhyempiin ja napakampiin virkkeisiin. Pitkien sivulauseiden käyttö 
hankaloittaa asiasisällön ymmärtämistä varsinkin, kun sanasto vielä saattaa olla vaikeatajuista. Tässäoliso 
hyvää se että tekstin laatija joutuisi ajattelemaanoikeasti mitä on kirjoittamassa.  
 
Toinen asia on että copy-pastet tulisi kieltää. 
 
 

205) Kyselylomakkeiden tekijän pitäisi asettua kysymysten vastaajan asemaan. Kysymyksestä ei aina selviä mitä 
siihen pitäisi vastata. 
 
 

206) Niin sanottujen "sivistys-sanojen" käyttö lakiteksteissä ja virkakielessä lopetettava. Sivistys-sanojen 
suomalaiset vastaavuudet ovat paremmin kansan ymmärrettävissä. Suomessa suomalaisten tahdonilmaisut 
omalla suomen kielellä. 
 
 

207) Olen [POISTO]. Lähipiirissäni on nuori, jolla ei ole akateemista koulutusta. Hän tuo yleensä kaikki Kelan ja 
työvoimatoimiston paperit minulle täytettäviksi, koska ei ymmärrä niistä mitään. 
 
Järisyttävintä on, että minäkin akateemiseni taustoineni olen hätää kärsimässä. Useimmiten täytettävässä 
lomakkeessa on ainakin kaksi kohtaa, jotka minullekin jää lopullisesti arvoituksiksi. 
 
Ehdotuksia: 
 
- Mahdollisimman vähän tekstiä 
- Mahdollisimman paljon selkeitä otsikoita 
- Selkokielen asiantuntija tekee kaikki tekstit selkokielisiksi (tavallinen akateeminen  
  sinänsä kelvollinen työntekijä ei osaa asettua peruskoulutaustaisen tasolle) 



- Mahdollisimman isolla fontilla, myös paljon tummennuksia  
- Mahdollisimman konkreettista tekstiä, ei abstrakteja sanontoja 
- Mahdollisimman paljon kuvia ja symboleja korvaamaan tekstiä 
- Selkokieli (ei lakiteksti) normiksi 
 
 

208) Älkää ikinä käyttäkö yhdessäkään lausunnossa tai esitteessä tms. toimesta-sanaa!!!! Aina löytyy se, joka tekee. 
Aina. 
Ja tekstejä laatiessa on hyvä muistaa, että piste on aina pilkkua parempi välimerkki. Pistettä viljellessä ei tulee 
pitkiä, monirivisiä virkkeitä, joiden tulkitseminen/lukeminen on aina hankalaa. 
Näillä kahdella pääsee jo aika pitkälle! 
 
 

209) Verottajan ohjeet ovat vaikeaselkoisia - yhdessä kohdassa on tietoa joka kumotaan taas jossain muussa 
kohdassa. Veroilmoituksen selvennyskirjeet ovat tosi töykeitä, veronmaksaja on kuin rikollinen. Voisi käyttää 
miedompaa kieltä. Verottajan kirjeistä provosoituu herkästi. 
 
 

210) Verohallinon lomakkeiden täyttö on melkoisen hankalaa. Niissä käytetään kieltä, josta sanat ymmärtää, mutta 
ei niistä muodostuvaa lausetta. Heidän nettisivuillaan ei juurikaan kovin selkokielisiä täyttöohjeita ole ja aika 
vähän sanojen selityksiäkin. Esimerkkitäytetyt lomakkeet voisivat auttaa paljonkin. Asiakaspalvelustakaan ei 
juuri apua ollut.Ensimmäisenä vuonna täytin lomakkeen väärin ja jouduin maksamaan veroa liikaa. Toisena 
vuonna pyysin kirjanpitäjänä toimivaa ystävääni apuun. Meillä meni lomakkeen täyttöön tunti (yksi A4). Yritän 
vielä oikaista ensimmäisellä kerralla tehneeni virheet ja apuria kaivataan taas. Kaikki nämä tiedot olisin voinut 
jättää ilmoittamatta, enkä luultavasti olisi edes jäänyt kiinni. 
 
 

211) ESIM.V.2005, KUN POIKANI ASTUI ARMEIJAN HARMAISIIN, NIIN AJANKOHTAISEKSI 
TULI ANOA VUOKRAN MAKSUUN TUKEA KELAN KAUTTA. POIKANI OLI VUOKRANNUT 
ASUNNON JOULUKUUSSA V.2004. HÄN EI KUITENKAAN SAANUT TUKEA ASUMISEEN, 
PERUSTELUNA, JOKA LUKI KELAN OHJEISSA, ETTÄ ASUNTO EI SAA OLLA VÄLITTÖ- 
MÄSTI VUOKRATTU. SANA VÄLITÖN EI OLE TARKKA MÄÄRITELMÄ AJANJAKSOSTA, JOTA 
SANA KÄSITTÄÄ. MYÖHEMMIN KÄVI ILMI, ETTÄ AIKA OLI 3KK, MITÄ EI KUITENKAAN 
OHJEESSA MAINITTU.  
 
 

212) Jokaisessa viestinnässä on tunnettava kohderyhmänsä ja toimittava siten asiakkaan ehdoilla. Jokaisen 
lomakkeen osalta on oltava selvillä myös käytettävä termistö, vaikkapa erillisselityksineen. Ihmiselämän 
elinaikana on valtavat määrät pakollisia viranomaislomakkeita, joista tulisi kyllä selvitä normaalilla luku- ja 
kirjoitustaidoilla. 
Todellisuus on kuitenkin toista. Esimerkkinä Oikeuslaitos. Jos on saanut haastemiehen 
kautta tiedoksiannon, joka koskee kuolinpesää osakkaana. Käräjäoikeuteen mennään hakemaan 
henkilökohtaisesti tämä turvatarkastuksen kautta ja kansliassa henkilötodistuksen varmennuksella ja 
vastaanotetaan tiedoksianto. Identifiointi pitäisi olla päivänselvä asia. 
Kansliarekistöröinnissä kuitenkin esim. suomalainen sukunimi on voinut muuttua tuplaamalla vokaaleja 
yleisimmäksi. Virheellisesti. Seuraavalla kerralla henkilöä ei löydykään...I vaihe: Kirjepostitettuna päiväyksineen 
otsikolla ratkaisu; käräjäoikeus ilmoittaa, että ratkaisu yllä mainitussa asiassa annetaan xxxxxx päivämäärällä. 
(Asiakas miettii, että mitä on tehtävä) Ratkaisu ja muutoksenhakuohjeet ovat ratkaisun antamispäivästä alkaen 
nähtävillä käräjäoikeuden kansliassa. (Asiakas miettii, että on mentävä siis paikan päälle itse eli matkustettava 
henkilökohtaisesti katsomaan tilanne ja asia selvä.) Kansliasta saatavilla Lukukappale , otsikoituna Tuomio, 
Annettu kansliassa ko.päivämäärällä Käsittelyratkaisu muuttunut Tuomiolauselmaksi Kanteet hylätään 
haastetta antamatta. Perustelut Kantajien 
vaatimukset perusteettomia.  (Oikeasti ei mitään perusteluja asioista, joita kanteessa esitettynä. 
Vastaväittämiä...Asiakas miettii edelleen miksi? Mikä syynä?) 
Lainkohta ja pykälä kyllä löytyy. Samalla kansliakäynnillä asiakas joutuu erikseen pyytämään 
Tyytymättömyyden ilmoitus-lomaketta, jatkotoimenpiteitä vasten. 
II Vaihe: Kirjepostitettuna Saatteineen kansliasta Tuomio samoin sanoin;  
lisättynä EI LAINVOIMAINEN yläkulmaan. Erikseen Muutoksenhakuohjeistus 
Henkilökohtainen kansliakäynti Tyytymättömyyden ilmoitus-lomakkeen täyttöön lisäohjeistus (terminologia) ja 
jättö aikataulutettuna määräajassa. 
III Vaihe: Kirjepostitettuna sama asia Tuomio leimattuna jäljennös 
lisättynä Tyytymättömyyden ilmoitus-lomakkeen tiedoilla. Määräajat valitukselle. 
Eri henkilön erillinen jäljennöksen todistusleimasimen oikeaksi todistus 
lisätty päivämäärällä ja allekirjoituksella sekä nimenselvennyksin ja tittelein. 
Edelleenkin KOKO prosessin ajan identifiointi on kanslian mukainen virheellinen 
sukunimi on voimassa, vaikka asialomakkeita on täytetty henkilötunnuksineen ja varmistettu koko kierroksen 



ajan. Onko siis sittenkin niin, että riittävää luku- ja kirjoitustaitoa ei kukaan enää vaadikaan? Kopiokonekin 
jäljentää alkuperäisen tekstin samanlaisena, ei muunnettuna. Puhumattakaan, että jonkinlainen ammattietiikka 
kyllä on oltava koko ajan yritysmaailmassa. Suurien kansainvälisten yritysten toimintaohjeistuksiin ja 
sopimusoikeuksiin perehtyneenä vuosikymmenien ajan on saanut lisäperspektiiviä asioihin. Oikeuslaitoksen 
käräjäoikeuden kansliassa on rutiininomainen robottimainen käsittely. Valitettavasti 
kokemuksen myötä. Oppia ikä kaikki. 
 
 

213) Viranomaiset voisivat itse vaikuttaa omalla asenteellaan kirjoitetun kielen ymmärrettävyyteen. Toimenkuvaani 
työssä on kuulunut tekstin kielellisen sujuvuuden tarkistaminen, mutta vaikeuksia on ollut esimiehen 
jääräpäinen pysyminen kapulakielessä.  Ilmeisesti se on luonnollista, koska hän on juristi ja omasta mielestään 
pystyy hyvin ilmaisemaan itseään kirjallisesti.  En ole pyrkinyt muuttamaan tekstin sisältöä, mutta hän väittää 
sisällön muuttuneen, kun korjaan ilmaisun ymmärrettävämmäksi.  Olen myös tarkistanut asioita kielenhuollon 
neuvontapuhelinnumerosta, jos olen ollut epävarma.   
 
Työni on ollut valtionhallinnossa, jossa tunnetusti käytetään kapulakieltä.  Yrityselämässä tekstit olivat 
sutjakkaampia ja ymmärrettäviä eikä kielenhuollossa ollut ongelmia.  
 
 

214) [POISTO] hallinto-oikeudesta kysyin, mitä eräs päätös tarkoittaa. Kun kielen kanssa on paljon tekemisissä ja 
tutkintojakin minulla on useita, en vain pystynyt päätöstä purkamaan kunnolla edes sillä tasolla, että oliko 
kyseessä hylkäävä vai puoltava tapaus.  
 
Hallinto-oikeudesta vastattiin, että lukekaa lehdistötiedote. 
 
Tunsin, että olen sellaisella alueella, että jos haluan saada tietää, mitä siinä päätettiin, minun pitää tehdä 
samanlainen "rikos" jota päätös kosketti. Lainoppineet sitten tulkitsevat, millä tavalla minut sitten tuomitaan. 
 
 

215) Sanojen sisältö ei aukea. Esimerkkejä: 
 
Mitä tarkoitetaan muutoksenhakukirjelmällä? 
 
"Muutoksenhakukirjelmällä tarkoitetaan valitusta ja siihen mahdollisesti liittyviä lisäselvityksiä." 
 
"Muutoksenhakukirjelmässä ei tullut esille perusteltua syytä muuttaa päätöstä takautuvan ajan osalta. Asia on 
lähetetty Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi. " 
 
Perusteltu syy?  
 
Kela sisäiset toimintaohjeet, joista asiakas ei saa tietoa. 
 
 

216) Suomeksi laaditun asiakirjan loppuun voisi koota asiakirjan keskeisten termien käännökset. Näin pitäisi tehdä 
etenkin juridisesti tärkeiden termien kohdalla: lintuvesiensuojeluohjelma on muistaakseni skyddsprogrammet 
för fågelrika havsvikar och insjöar. Ei löydy ihan ensimmäisestä sanakirjasta. 
 
 

217) Työ- ja elinkeinoministeriön puhelinkeskustelussa sosiaaliseksi yritykseksi pääsyn vaatimuksista sain 
vastaukseksi suoran lainauksen  sosiaalisen yrityksen lain pykälästä ja vieläpä kahteen kertaan toistettuna. 
Tätä pykälää ei kuitenkaan "avattu" vaikka yritin saada selville mitä se tarkoittaa käytännössä. Olin lukenut itse 
ennen puhelua jo finlexistä ko. lain pykälät ja tarvitsin nimenomaan lisäselvitystä ja pykälän avaamista 
suhteessa kysymääni asiaan.  
Puhelinkulu meni aivan hukkaan ja varmasti tuhlattiin sekä minun että hänen aikaansa-aivan turha keskustelu, 
joka ei johtanut mihinkään. Keskustelussa olisi voinut kuunnella mitä kysyn ja keskustella pykälästä suhteessa 
esittämääni kysymykseen eikä vain konemaisesti toistaa lakipykälää. Tuli siinä mieleen että ei se osaa työtänsä 
vain pykälät osaa ulkoa. 
 
 

218) Viestinnän tulee olla selkeää. Päätöksen lopuksi voisi koota vielä sen ytimen, eikä hukata päätöstä 10sivun 
päätöksen keskisivulle. 
Päätösten tekemisissä usein viivytellään, ei pidetä kiinni määräajoista ja mikä surullisinta, päätöksiin toteutusta 
ei kukaan valvo.. Lisäksi meillä on Se ikävä piirre, että hakemuksia, kanteluita ei lueta kokonaan vaan 
kansalainen ei saa ääntänsä kuuluviin vaan vastauksen antaja poimii mieleisensä kohdat eikä ohjaa eteenpäin 
 
 



219) Minua ärsyttää suunnattomasti se hyvin yleiseksi tullut tapa - jopa monille viranomaisillekin - että ennen kuin 
aletaan varsinaisesti puhua mitään, niin lauseen alkuun pitää hönkäistä: 
 
- aaaaa... 
- äääää... 
- öööö.... 
- eeee.. 
tai joku muu vastaava ilmaisu. Ei ennen tällaista ollut tapana tehdä. Mistä tämä muoti oikein on ihmisten 
puheisiin tullut? Televisiotoimittajistakin valtaosa näyttää sortuneen tähän.  
 
[POISTO] 
 
 

220) Viranomaisten viestintä kohentuisi merkittävästi, jos jo koulutusvaiheessa ymmärrettäisiin, että kieli on 
useimpien viranomaisten keskeinen työväline, tulla ymmärretyksi ja ymmärtää. 
 
Kouluttajien ja opettajien pitäisi oivaltaa opiskelijan ammatti-identiteettiä kehittäessään, että olennaista ei ole 
oman ammatin sisäisen slangin oppiminen vaan tehokkaan, yksiymmärteisen kommunikointivälineen 
kehittäminen ja siitä huolehtiminen virkavuosien karttuessakin. Näin on erityisesti niillä aloilla, joita pääasiassa 
laki- ja muu viranomaiskieli ohjaavat, kuten oikeus-, poliisi- ja vankeinhoitoala. Näillä aloilla perehdytään koko 
ajan säädöskieleen ja valitettavasti opetellaaan sitä myös ulkoa, jolloin sisällön myötä myös muoto tarttuu, joko 
sellaisenaan tai sen "ammatillistetussa" muodossa (vrt. ammattislangi). Tästä ei ole pitkä matka siihen, että 
tartunta siirtyy myöhemmin asiakaspalveluun, erityisesti kirjoitettuun viestintään, puheessa kun ei aina ehdi. 
 
Miksi liian usein käy niin, että ammatin sisäinen ja ulkoinen viestintä kulkevat eri teitä tai sotkeutuvat? Niin voi 
käydä siitä syystä, että esimerkiksi poliisi rikosasioiden käsittelyä valmistelevana viranomaisena kirjoittaa ja 
myös joutuu kirjoittamaan myös syyttäjälle ja tuomioistuinlaitokselle. Samalla tekstistä saattaa tulla liiankin 
"hienoa", kuten voi käydä vaikkapa kuulustelukertomuksille. Syyttäjällä on omat odotuksensa ja vaatimuksensa 
tekstien suhteen ja valmistelevalla osapuolella omansa, todellisuutta vastaavat tai joskus myös luullut tai 
kuvitellut.  
 
Toisinaan tekstin vastaanottajaksi voidaan kuvitella vain toinen poliisi tai tutkinnanjohtaja, oma esimies. Siinä 
tapauksessa vastaanottajan näkökulmaa ja vaatimuksia ei tarvitse paljoa miettiä, eipä juuri kielenkäyttöäkään. 
 
Miten kirjoitusketjulle sitten todellisuudessa käy? Liiankin usein ilmoitus- tai kuulustelukertomusteksti on 
myöhemmin julkisuudessa tuomioistuinkäsittelyn jälkeen sellaisenaan, ilman selvitystä siitä, mihin 
tarkoitukseen teksti on aikoinaan laadittu. Niitähän ei ole kirjoitettu sen paremmin suoraan uutisiksi kuin 
sellaisenaan koko totuutta ilmentäviksi kertomuksiksikaan, vaan selvitykseksi siitä, miten asianosaiset ovat 
tapauksen nähneet tai kokeneet. Kyse on heidän kertomuksistaan, jotka kirjoittaja on vain saattanut kirjoituksen 
muotoon. Kun tekstit sitten vielä välikäsien kautta siirtyvät vain kirjoitetussa muodossa eteenpäin, niistä voi 
puuttua paljonkin ymmärtämisen kannalta olennaista informaatiota, kuten konteksti, tekstin syntyhistoria ja 
kokonaistulkintaan vaikuttavat muutkin kuin sanalliset tekijät. 
 
Kaiken kaikkiaan esim. kuulustelukertomukset ovat tekstimuotona mielestäni vaikeimpia. Niitä kuormittavat 
varsin moninaiset vaatimukset: on kirjoitettava niin kuin kuulusteltava kertoo ja samalla huolehdittava siitä, että 
niin tutkinnanjohtaja kuin syyttäjäkin saavat asiapapereista tarvitsemansa tiedot, jotka puolestaan määräytyvät 
lainsäädännön ja viranomaisohjeistuksen mukaan, tuomioistuinkäsittelyä unohtamatta. Voi vain todeta, että 
poliisi on onnistunut erinomaisesti, jos yhdellä iskulla tyydyttää näinkin monien vastaanottajien tarpeet ja 
samalla vielä huolehtii ihmisen perusoikeuksien toteutumisesta ja viranomaisille asetetuista 
informointivelvoitteistaan. Tämän vaiheen jälkeen apajilla ovatkin  sitten jo toimittajat ja kaikkitietävä "kansa", 
toimittajat tiedonjanon tyydyttäjinä ja kansa kaikkivoipaisine oikeustajuineen. Kuinka monen virkamiehen tekstin 
on kestettävä moinen seula ja kyettävä asettumaan niinkin monen vastaanottajan lähtökohtiin? 
 
Viranomaistekstien parantaminen voi parhaimmillaan lähteä vain eri tahojen yhteisestä ymmärryksestä ja 
kielestä, mikä tarkoittaa entistä parempaa viranomaisyhteistyötä, ei vain tekstien arviointia ja peukalointia, 
ilman ymmärrystä siitä, mitä tarkoitusperiä kulloisenkin tekstin on palveltava.  
 
Ensisijainen auktoriteetti on kuitenkin säädösteksti. Sen kielen ja mielen tarkastelusta olisi lähdettävä liikkeelle. 
Nykyinen lainsäädäntö on lakien noudattamista valvoville viranomaisille melkoinen viidakko, niin sisällön kuin 
kielenkin puolesta. Ei ole mikään ihme, että sillä tiellä joskus tekee mieli hieman oikoa. Muutoinkin 
auktoriteeteilla on melkoinen asema kielen suunnannäyttäjinä.  
 
En pidä ollenkaan vähäisenä tekijänä alakohtaisia hallintorakenteita, jotka tuovat jatkuvasti mm. uutta ainakin 
aluksi käsittämätöntä (merkityksetöntä) sanastoa pakkokäyttöön. Tästä loistavana esimerkkinä ovat vaikkapa 
ammattikorkeakoulujen hallintorakenteiden mukanaan tuoma sanasto.  
 



Kun yhdistetään alakohtaiseen hierarkiaan kuuluva sanasto uusien hallintorakenteiden tuoman sanaston ja 
pedagogisten "innovaatioiden" kanssa, niin hämmennys on valmis. Se ei voi olla vaikuttamatta ammatin 
sisäiseen ja alakohtaiseen kielenkäyttöön ja siten myös ulkoiseen viestintään. Sanat ovat huomattavan usein 
tekoja, erityisesti lainkäytön ja hierarkioiden maailmassa. 
 
 

221) Erilaisten eufemismien käyttöä olisi suotavaa välttää ja esimerkiksi suoraan ilmoittaa että päätös jostain asiasta 
on kielteinen, turha sitä on kierrellä ettei kuulostaisi niin ikävältä... Myös jotkin ilmeisesti lakiteksteistä peräisin 
olevat termit eivät ole itsestääntelviä, mikäli arkikielenkäytössä käytetään normaalisti eri sanastoa, näiltä osin 
voisi myös parantaa ymmärrettävyyttä ettei tarvitse lähteä tarkistamaan sanastoa, että mitenkäs tämä olikaan. 
Etenkin erilaisten tukien ehtoja selvittäessä olen törmännyt todella huonoon ja epämääräiseen viestintään. 
Omasta kokemuksesta erityisesti KELA:n ja työhallinnon (kirjallisessa) viestinnässä on parantamisenvaraa. 
 
 

222) En ole paljon ollut tekemisissä viranomaisten kanssa ennen tätä kevättä kun  olen jäänyt työttömäksi. Olen 
joutunut useaan otteeseen keskustelemaan viranomaisen kanssa, joka on pistänyt minut matalaksi  ja kun 
olen asiaa selvittänyt olen todennut viranomaisen olleen väärässä ja he ovat lähtökohtaisesti pitäneet minua 
huijarina. Minun mielestä viranomaiset ovat unohtaneet IHMISEN joka  yrittää selvitä vaikeuksistaan. 
Kauheinta on , että tämä on yleistä päätellen lehtijutussa. 
Minun mielestä viranomaisten ei pidä unohtaa, että he saavat oman palkkansa verovaroista ja he ovat 
auttamassa ihmisiä. Ei ajamassä heitä epätoivoon. Eihän ole iso asia olla ystävällinen  ja asiallinen. 
 
 

223) Systern som bor i Sverige fick ett brev från KELA, förstod inte vad det stod där. 
Man borde skriva kortare meningar och inte bygga hela innehållet inom en mening. 
Vanligare språk, var så goda! 
 
 

224) Finländare kan inte tala eller skriva svenska. Då blir det en hemsk röra av det man försöker skriva. 
 
 

225) Viranomaisten pitäisi opetella teitittelemään oikein. Jatkuvasti tulee vastaan esimerkiksi täydennyspyyntöjä ja 
kuulemiskirjeitä, joissa teitittelymuotona käytetään monikon toista persoonaa, vaikka puhutellaan yhtä henkilöä. 
Tätä tyyliä harrastaa ainakin yksi kokonainen osasto eräässä valtion virastossa. 
 
 

226) Viranomaisten päätösten, etenkin kielteisten päätösten suurin ongelma, niin  
kirjoitettuna kuin puhuttuna, on se, että ne sisältävät paljon yleisiä fraaseja, eikä niistä ilmene päätöksen 
saajalle se, miksi hakemus on hylätty, eikä näin ollen päätöksiä ole perusteltu asianmukaisesti ja lain 
tarkoittamalla tavalla. 
 
Esimerkiksi sairauspäivärahaa ja työkyvyttömyyseläkettä koskevat päätökset lain mukaisesti tulee perustua 
tilanteen kokonaisarviointiin, eikä sairaudet, jopa samat sairaudet, ole samanlaisia muun muassa 
työkyvyttömyyden näkökulmasta. Tästä johtuen kielteisissä päätöksissä käytettyjä yleisiä fraaseja ei voi käyttää 
kaikille saman /melkein saman sisältöisinä, kuten niitä nyt käytetään. 
 
Kielteiset päätökset eivät ole asianmukaisesti ja lain tarkoittamalla tavalla perusteltuja, kun niissä todetaan 
esimerkiksi, että "saadun selvityksen perusteella emme katso, että Teitä voidaan pitää työkyvyttömänä...", 
koska ko. fraasi vain kertoo, että hakemus on hylätty, koska viranomainen on erimieltä esitetyn selvityksen 
kanssa. 
 
Päätös ei kuitenkaan kerro miksi se on erimieltä eli näin ollen päätöstä ei ole perusteltu niin, että päätöksen 
saaja tietäisi miksi hänen hakemuksensa on hylätty ja mistä hänen tulee valittaa, mikäli edelleen katsoo 
olevansa erimieltä viranomaisen kanssa. Päätösten huono perustelu ja perustelemattomuus kuormittavat niin 
muutoksenhakuelimiä kuin myös päätöksen saajia kohtuuttomasti. 
 
Terveydentilaan liittyvät päätökset eivät ole asianmukaisesti perusteltuja, kun kielteinen päätös on perusteltu 
sillä, että koska johonkin toiseen sairauteen (esimerkiksi neurologiseen sairauteen) liittyviä löydöksiä ei ole 
löytynyt niin hakijaa ei voida katsoa työkyvyttömäksi, vaikka lääkärinlausunnon mukaisesti työkyvyttömyyttä 
aiheuttava sairaus on joku muu (esimerkiksi tuki- ja liikuntaelin sairaus) kuin se sairaus (esimerkiksi 
neurologinen sairaus) jonka löydöksiä ei ole löydetty.  
 
Koska lääketieteessä pois suljetaan mahdollisia sairauksia oikean diagnoosin löytämiseksi, on myös ne mitä ei 
ole löydetty kirjattu lääkärinlausuntoon, mikäli poissuljettujen löydöksien olemassa olon puuttuminen riittäisi 
perusteluksi hakemuksen hylkäämiselle, niin tarkoittaisi se käytännössä sitä, että näin ollen viranomainen voisi 
hylätä minkä tahansa työkyvyttömyyttä edellyttävän hakemuksen halutessaan. 



 
Mikäli viranomainen ei pysty perustelemaan päätöksiä asianmukaisesti, niin, että päätöksestä todellisuudessa 
selviää syyt miksi hakemus on hylätty, niin onko viranomaisen toiminta silloin riittävän avointa hakijaan päin, 
onko hakijan oikeusturva uhattuna, onko päätöksen hylkäämiselle riittävät ja lain mukaiset perusteet olemassa 
vai ei? 
 
Näin ollen viranomaisten kielenkäytön kehityksen pitäisi lähteä ensisijaisesti päätösten sisällöstä ja 
asianmukaisista perusteluista sekä siitä, että julkisvaltaa käyttävät päätösten tekijät ymmärtävät oikein ja 
asianmukaisesti lain mitä soveltavat sekä tuntevat heitä päätöksenteossa ja toiminnassa sitovan hallintolain. 
 
Usein viranomaisasian käsittelyssä törmää siihen, että julkisvaltaa käyttävä viranomainen osaa lain pykälän 
ulkoa, mutta ei osaa soveltaa sitä, eikä ymmärrä lain kohdan merkitystä tai mahdollisen ylemmän lain, 
hallintolain jne. vaikutusta lain soveltamiseen. 
 
Mikäli julkisvaltaa käyttävät päätöksen tekijät eli viranomaiskirjeiden, päätösten tms. kirjoittajat eivät ymmärrä 
esimerkiksi päätöksiinsä kirjoittamaansa tekstiä, fraaseja tms., niin miten voidaan olettaa, että päätöksen saajat 
voivat ymmärtää niitä? 
 
 

227) Työmarkkinatuki. Olen tulkki ammatiltani. En voi kääntää termiä "työmarkkinatuki" venäjäksi muuten kuin 
käyttämällä vanhaa kunnon ilmaisua "työttömyyskorvaus" eli "posobie po bezrabotitse". En edes tiedä miten 
"työmarkkinatuki" tulisi kääntää, mutta se kuulostaisi siltä kuin työmarkkinoille maksettaisiin tukea jonkun 
työllistämisestä. Kuten palkkatuki. Aivan järjetön sanahirviö. Palauttakaa vanha kunnon "työttömyyskorvaus." Ei 
markkinoille mitään tukia makseta, vaan työttömälle! 
 
 

228) kaikissa toimeentulotukihakemus päätöksissä,asiat menee kierosti..jos olet oikeutettu ttt,ni miski se peritään 
takaisin?vaikka ei sitten peritäkkään.. 
 
ja kelan päätöksissä samat sanat..sairauaspäivärahan kohdalla,en ole oikeutettu koska sairauteni esiintyy 
työmatkalla.ei vaikuta työkykyyn??(paniikkihäiriö) 
 
 

229) En osaa sanoa, miten asian voisi sanoa ymmärrettävämmin, mutta KELA:n lomakkeet ovat olleet niin vaikeita 
täyttää, että maisterin tutkinnolla en meinannut niistä selvitä. Ylipäänsä tekstien muuttaminen selkokielelle (ja 
tässä tarkoitan tosiaan selkokieltä en selkeää kieltä) olisi kaikessa viranomaisviestinnässä tärkeää. Miksi esim. 
Kelalla pitää olla kahdet eri esitteet ja www-sivut, miksei kaikki asiat voi olla juurikin tuossa 
selkoversiomuodossa? Viranomaisviestinnässä voisi käyttää lisäksi kuvia/kaavioita/taulukoita helpottamaan 
asioiden jäsentämistä. Kielellinen erityisvaikeus tai lukivaikeus ei katoa ihmiseltä vaikka hän aikuistuukin. 
 
Itse tunnen vain opetusalan lainsäädäntöä, joka on melko ymmärrettävää, mutta ei yksiselitteistä. Esim. 
"opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista opetukseen" - mitä tämä tarkoittaa? Että täytyy olla tunneilla 
läsnä vai tunneilla äänessä? 
 
 

230) Minusta asiakkaallakin on vastuunsa asioidensa esittämisessä! 
 

 

2. Onko sinulla kokemuksia hyvin onnistuneesta viranomaisten viestinnästä? 

Kerro niistä virkakielityöryhmälle, niin ryhmä voi käyttää sitä esimerkkinä muille viranomaisille. 

Vastaajien määrä: 111 

 

1) Ottakaa oppia Kanta-Hämeen komisariosta Ilkka Iivarista.  
Se riittää. 
Käyttäkää ainakin häntä jotenkin hyväksi. 
 
 

2) Hätätiedote. 
 
 

3) Viranomainen, joka suhtautuu toisen ihmisen asiaan humaanisti on oleellisin. Kansalainen ei siis ole alisteinen 
virkamiehelle, vaikka joskus viestinnästä voisi niin luulla. Kelan pyytämät selvitykset ovat usein tosi 
monitahoisia ja samoja liitteitä joutuu postittamaan jatkuvsti yhä uudelleen. Sähköinen asiointi/skannaus on 
helpottanut asiaa, koska voi viitata liitteen esim. Palkkakuitin jo löytyvän heidän palvelusta.  
 



Äitiysrahaa hakiessani Kelalta olin unohtanut kerran rustittaa, että haen myös vanhempainrahaa samalla. 
Asiasta päättävä virkailija soitti itse oma-aloitteisesti ja kysyi, onko tässä hakemuksessa tapahtunut virhe. 
Hakemus täydennettiin puhelun myötä ja se säästi paljon aikaa sekä vaivaa meiltä molemmilta, kun uutta 
hakemusta ei tarvittu ja samalla voitiin tehdä molemmat päätökset. Loistava esimerkki järkevästä työnteosta ja 
vielä puhelimitse sen sijaan, että asiasta olisi esimerkiksi lähetetty täydennyspyyntö kirjallisesti tms. 
 
Yhteenvetona siis todettakoon, että viranomaisten kannattaisi paljon useammin kysyä asiaa puhelimitse, joka 
nopeuttaa ja helpottaa kaikkien elämää turhien lisälomakkeiden sijaan! 
 
 

4) EI OLE, mitä se sitten Suomen viranomaisista kertoo... 
 
 

5) Virkamiesten kirjoittamiskoulutusta voisi olla enemmän. Siinä painotettaisiin yksinkertaisesti sitä, että tekstin on 
oltava ymmärrettävää. Kielentarkistajat, joita esim. yliopistolla ja sairaaloissa on, voisivat olla hyödyksi. 
Virkamiestiimeissä voisi puhua kieliasioista enemmän. 
 
 

6) On, mutta "pakkoruotsi" sotkee joskus kuviot. 
 
 

7) Työryhmä voisi tutustua muutamien kaupunkien verkkosivuihin ja siellä esitettäviin dokumentteihin. Melko 
nopeasti saa kuvan, että avoimuus on retuperällä useimmissa Suomen kaupungeissa, ehkä 
valtionhallinnossakin. 
 
 

8) Joskus olisi hyvä, että asiat tehdään toisinpäin, eli asiakkaalla on ongelma, jota hänen pitäisi lähteä 
selvittämään tapauskohtaisesti.  
 
Tällaiselle lähestymistavalle voisi olla hyötyä esim. työttömälle, äitiysrahaa hakevalle, verottajalle tms. 
 
FAQ lähestymistapa on tapa pestä kätensä ns. reunatapauksista, jotka vaativat eniten pinnistelyjä ja 
resursseja. 
 
Hyvä malli: 
 
http://www.hsy.fi/jatehuolto/ohjeet/jatelajihaku/Sivut/default.aspx 
 
 

9) Kun verottaja päätti lopettaa verotoimistoja, se julkaisi lehdistötiedotteen siitä, että verotoimistoja lopetetaan. 
Kun työhallinto päätti lopettaa TE-toimistoja, se julkaisi lehdistötiedotteen, jossa kerrottiin että palvelujen 
saatavuutta parannetaan. Pidin enemmän verottajan linjasta tiedotuksessa.  
 
 

10) Minä olen se ja se virkamies, teeppä tuo tie tuosta kuntoon tai otan yhteyttä esimieheesi että saat potkut. 
Tällaisia [POISTO] on kunnat täynnä. 

 
 

11) - 
 
 

12) Työvoimatoimistolla yksi suoraselkäinen palvelija kerran ymmärsi, että haluan työtä enkä "apua". Sen jälkeen 
on ollut lähinnä vain taas näitä "auttajia". 
 
Kelan sähköinen palvelu on myös iso harppaus ajassa eteenpäin. Nyt ollaan jo vuodessa 2001. 
 
 

13) Olen itse tekstiä tuottava virkamies, ja mielestäni olen usein onnistunut viestinnässä. 
 
Esimerkkini ei ole viranomaismaailmasta mutta on maininnan arvoinen. En ymmärrä taloudesta mitään, mutta 
Sixten Korkmanin puhe Suomen ja maailman raha-asioista on jopa minulle niin kristallinkirkasta ja selvää, että 
hetken voisi luulla, että hän lukee paperista valmiiksi hoittua tekstiä, vaikka kyseessä on tavallinen 
haastattelutilanne. Korkman selvästikin tuottaa tekstiä ja puhetta meille kuulijoille eikä muille asiantuntijoille. 
 
 

14) Noin viikkoa ennen kuolemaansa iäkäs äitini oli saanut uudet lääkkeet ja uudet annosteluohjeet sydämensä 



lääkitykseen. Hänen yleistilansa oli heikko. Luulen, että hän oli antanut ymmärtää että pystyy omaksumaan 
ohjeistukset, mutta... Superkohtelias ja hyväntahtoinen äitini oli, muttei enää täysin voimissaan muistamaan ja 
oppimaan uutta.  
 
Olen ehdottomasti sitä mieltä, että terveyskeskuksissa yms. paikoissa olisi syytä huolellisesti huomioida 
potilaan kokonaistilanne. 
 
 

15) Ei todellakaan. Paskaa kaikki järjestäen. 
 
Paras erottaa koko viranomaiskunta "tehtävistään" niin säästyvät kansalaisten rahat ja oikeustaju 
korruptoituneesta roskaväestöstä ja oman etunsa puolesta valehtelijoista. 
 
 

16) On tehty kyselyitä, joissa 
- aikaa on enemmän kuin kaksi kuukautta 
- kyselyaika ei ole pelkästään lomakaudella 
 
 

17) Verohallinnon sivut ja sähköiset palvelut on erinomainen esimerkki viranomaisen yllättävän nopeasta 
muuttumisesta vastenmielisestä vallankäyttäjästä hyväksi asiakaspalvelijaksi. Heidän ohjeensakin ovat muuta 
kuin juristikieltä. 
Yleisestäen ja karrikoiden: juristeja ei pitäisi päästä kirjoittamaan, vaan ulkopuolisen asiakasasemassa olevan 
henkilön. 
 
 

18) Trafi on liikenteen turvallisuutta edistävän laitoksen nimen lyhenne. Tämä on hyvä lyhenne. 
 
Aikaisemmin vuosikymmeniä sitten käytettiin liikkuvasta poliisista sanaa lentävät. Se oli kivaa! Nyt koko yksikkö 
on jo lakkautettu. 
 
 

19) kaikki spostilla saadut asiointi vastaukset. 
 
 

20) Hyvin harvoin. Virkamiesten kelpoisuus vain muodollisesta kelpoisuudesta ei ole riittävvä vaan heiltä tulee 
edellyttää omakohtaista kokemusta asioista, joita joutuvat hoitamaan. 
Asiat pitää kokea "omin käsin", jotta ymmärtäisi todellisuuden ei riitä, että on vain käynyt katsomassa. 
Viranomaisten koulutusta on tehostettava. On naurettavaa, että usein asiakas tietää enemmän ja joutuu 
opettamaan virkamiestä. 
 
Terveisin [POISTO] 
  
  

21) Selitykset lomakkeissa käytetyille termeille. 
 
Tarpeesi kattava ohjeistus jonka mukaan lomakkeissa merkittävät valinnat pitäisi tehdä. Toisinsanoen hyvät 
lomakkeiden täyttöohjeet. 
 
 

22) Laukaan Osuuspankin notariaattipalvelu hoiti isäpuoleni kuoleman jälkeisen perunkirjoituksen hienosti. Saimme 
listan tarvittavista dokumenteista ja lyhyen selvityksen, miksi sitä tarvitaan. Kokonaisuutena tuli kuva, että 
ammattinsa osaava henkilö oli asialla. 
 
 

23) Veroviraston lomakkeet erittäin toimivia ja selkeitä, vaikka asia itsessään on hyvin monimutkainen. 
 
 

24) Tämä kysely. 
 
 

25) Viranomaisten tulisi kertoa kirjeissään ja lomakkeissaan kansalaisille keskeiset asiat. Mitä lomaketta pitää 
käyttää? Miten lomake täytetään oikein? Millaisen käsittelyprosessin lomake aloittaa? Mihin mennessä 
käsiteltävään asiaan saa vastauksen? Miten voi valittaa tai vaatia asian uudelleenkäsittelyä? 
 
Kerron omakohtaisen esimerkin [POISTO] työvoimatoimiston asiakaspalvelusta 1980-luvulla. Olin kokeillut 



omatoimiseen työnhakuun kehitettyä atk-järjestelmää tuntien ajan työvoimatoimiston tiloissa [POISTO]. 
 
Törmäsin jatkuvasti hierarkisessa valikossa navigoidessani tilanteeseen, jossa tietokone ilmoitti, ettei yhtään 
etsittyä työpaikkaa ole tarjolla kyseisellä toimialalla. 
 
Jätin kirjallisen kehittämisehdotuksen työvoimatoimiston vihreään muoviseen aloitelaatikkoon. Ehdotin, että 
atk-järjestelmään laitettaisiin näkyviin jokaisen toimialan kohdalle vapaina olevien työpaikkojen kokonaismäärä. 
Kenenkään ei tarvitsisi klikkailla linkkejä työpaikan toivossa, kun niitä ei kuitenkaan lopulta löytyisi.  
 
Kului kaksi kuukautta. Postiluukustani tipahti työvoimatoimistosta lähetetty kirje. Punaiselle lapulle käsin 
kirjoitettu viesti: "Hakemuksenne on hylätty." Paperilapussa oli allekirjoituksena [POISTO] työvoimatoimisto. 
 
Tätä kokemusta voi käyttää kannustavana esimerkkinä kenelle tahansa viranomaiselle. On syytä vaihtaa 
tehtäviä, jos ei kykene rakentavaan vuoropuheluun palveluja käyttävien kanssa. 
 
Kerron kertomaan ryhdyttyäni vielä toisen esimerkin viranomaisviestinnästä. [POISTO] vieressä oli 
parikymmentä vuotta sitten sosiaalitoimen palvelutila. Kuljimme vaimoni kanssa sattumalta ohi ja kiinnitimme 
huomiota oven ikkunaan kiinnitettyyn lappuun: "Hyvät palvelujamme käyttävät. Tulette sisään sitten kun teidän 
aikanne on." 
 
Oikein hyvää työpäivää viranomaiset, toivottaa  
 
anonyymi hallintoalamaisenne 
 
 

26) Aikoinaan moottorilla varustetun polkupyörän nimi oli moottoripolkupyörä. Luulen, että seuraava nimitys oli 
mopedi ja nyt puhutaan slangityyliin mopoista. 
 
Minua on aina ihmetyttänyt liikennemerkkien lisätekstit "Ei mopoille" tai "Sallittu mopoille". Jotta ne olisivat 
laillisia, nimitykset on varmaan pitänyt omaksua lakitekstiinkin. Jos näin on, lainlaatijan on täytynyt olla 
huomattavan radikaali hyväksyessään noin rahvaanomaisen nimityksen viralliseksi. 
 
Tarkistin tilanteen ajoneuvolaista <http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021090>. Käsitteitä 
moottoripolkupyörä ja mopedi ei herravie mainita ollenkaan, on vain "mopo". Ei ole kummakaan, että 
moottoripolkupyöräilijöiden havaitaan usein rikkovan tieliikeenesäädökiä. on vähentynyt. 
 
Tähän esimerkkiin pohjaten voisi myös hankalanpitkän termin "linja-auto" korvata ajoneuvo- ja tieliikennelaissa 
näppäränlyhyellä sanalla "dösä". Siihen olisi nyt hyvä sauma, kun liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa 
tieliikennelain kokonaisuudistushankkeen <http://www.lvm.fi/tiedote/4151393/tieliikennelaki-ajan-tasalle>. 
 
 

27) Luin erään kunnanvaltuuston pöytäkirjasta, että rakennussuunnitelmaa vastustettiin liito-oravahavainnon 
perusteella. Vastineessa esitettiin, että liito-oravat ovat vain läpikulkumatkalla. 
 
 

28) Lomake: Kelan opintotukihakemus, toinen aste 
 
 

29) Laki-, säädös- ja päätöskokoelman julkaisu netissä ja osittainen kääntäminen englanniksi ovat kiitettäviä 
viestintätekoja, jotka edistävät tasa-arvoa ja kansalaisten mahdollisuuksia ymmärtää lakia ja puolustaa 
oikeuksiaan. Toisaalta asiakirjojen hyvä saatavuus hyödyttää yrityksiä, koska saatavuus tukee virallisen ja 
yritystenvälisen sopimusviestinnän yhtenäisyyttä, varsinkin kun viestintä on nykyään kansainvälistä. 
 
Verottajan verkkopalveluita on kehitetty huomattavasti viime aikoina; e-resepti-järjestelmä on askel oikeaan 
päin (järjestelmien välinen keskustelu on tärkeä asia yhtä lailla); valtion virkamiehille tarkoitettu Virtu-järjestelmä 
on iso askel kohti keskenään keskustelevaa julkishallinnon organisaatiota. 
 
Lahden seudun verotoimiston henkilöstö on myös osoittautunut erittäin avuliaaksi ja viestintä pelaa. 
 
 

30) Ruotsalaiset viranomaiset osaavat käyttää selkokieltä. Sama käytäntö tänne Suomeenkin. 
 
Kotus osaa kertoa selkeästi oikeinkirjoitusohjeet eri tilanteisiin. Kiitos niistä! 
 
 

31) Jag blir så lessen! Jag har nu tänkt igenom alla mina erfarenheter med våra kära myndigheter. 



Skatteblanketterna och -anvisningarna är röriga. De siffror som finns i blanketten motsvarar inte alltid dem som 
finns i anvisningarna. På de svenska blanketterna anges telefonnumret till den FINSKA servicen. När man 
ringer dit och vill tala svenska erbjuder killen en sin service på engelska! FPA's infoblad om det nya e-receptet 
haltar även om det verkar som om nån svensk nog har ögnat igenom det.  
 
En kille på skatteverkets allmänna svenska rådgivning var toppen, men det var muntligen, inte skriftligen. Han 
hette nåt i stil med Ekström, kanske, Eklund? ringde honom i maj 2013. Vänlig, saklig, tålmodig, förklarande på 
enkel svenska "men sidu det här beror på att ...", ställde kompletterande frågor, kollade up allt, allt, allt, visade 
ett uppenbart intresse för mitt  dilemma - detta är en tjänsteman som man verkligen kan hysa respekt för! Mera 
sånt! Han uppträdde gentemot mej som om jag hade varit hans stamkund, gammal bekant som han fick serva - 
men han var nog ett undantag! Jag är i princip emot alla dessa mammutfabriker som skall ge service. De kostar 
mer än vad man sparar därför att varje kund får börja om från början varje gång! Det är ingen administratör 
som hinner läsa igenom allt som står i ens mapp, de bara läser den sista raden och tror att det är service? 
Ceterum censeo: Släng kommunreformen i papperskorgen! 
 
 

32) Lääkekorvaukset ovat nykyään varsin ymmärrettäviä. 
 
 

33) Terveysasemien puhelinjärjestelmä 
   Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen terveysasemilla on käytössä TeleQ-puhelinjärjestelmä, joka 
vastaa puheluusi arkisin kello 8–15.30. 
   Soittaessasi terveysaseman ajanvarausnumeroon sinua pyydetään näppäilemään 
    numero 1, jos haluat varata ajan. 
    numero 2, jos haluat peruuttaa ajan. 
    numero 3, jos kyseessä on jokin muu asia. 
Järjestelmä pyytää sinua näppäilemään puhelinnumerosi suuntanumeroineen ja sen jälkeen painamaan ruutua. 
Hetken kuluttua sinulle ilmoitetaan aika, jolloin terveysasemalta otetaan sinuun yhteyttä. 
   Varatun ajan voit peruuttaa puhelinjärjestelmän avulla mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Soittaessasi 
ajanvarausnumeroon sen ollessa suljettuna, voit näppäillä puhelimellasi numeron 2 ja jättää äänimerkin jälkeen 
viestin, jossa kerrot nimesi, syntymäaikasi ja  ajan, jonka haluat peruuttaa. Ajan peruutus on tehtävä ajoissa, 
viimeistään kello 24 edellisenä yönä. 
   Peruuttamatta jätetystä tai liian myöhään peruutetusta lääkärin vastaanottoajasta peritään 33,80 euron 
suuruinen maksu. 
 
Tämä turku.fi -sivuilta poimimani esimerkki on minusta selkeä. Tämä linkki aukeaa Terveysasemat -sivulta ao. 
kohdasta. Esimerkki vastaa kysymykseen mitä: puhelinjärjestelmä on ja milloin se vastaa sekä miten minä sitä 
käytän. Se kertoo myös, miten peruutan varaamani ajan ja miten voin toimia, kun järjestelmä ei ole 
toiminnassa. Ehkä ainoa huomautus on passiivimuodon käyttäminen: peruutetusta jne peritään - miksi ei 
sanota: Turun terveydenhuolto perii peruuttamattomasta tai liian myöhään peruutetusta...? Voisi lisäksi kertoa, 
että maksu on ulosottokelpoinen heti, jos sitä ei maksa eräpäivään mennessä ja neuvoa ottamaan yhteys, jos 
maksun kanssa tulee vaikeuksia. 
 
 

34) Kunpa olisikin. 
Jos se pitää katsoa hyväksi, että joku päätös tulee ensin vakuutusyhtiöltä, sitten kelalta ja varmuuden vuoksi 
kelalta vielä uudelleen. Lisäksi työkkäri varmuuden vuoksi informoi asiasta. 
Tämä kai siksi, että asia varmasti menee päähän. 
No jos niissä on epäselvyyksiä, niin soitappa varmuuden vuoksi joka paikkaan kaikista kirjeistä, jotta asia sitten 
ainakin menee perille. 
 
Sekin tietysti kai on hyvä, että kela ilmoittaa maksaneensa sairaalakäyntini taksimaksun taksiyrittäjälle. 
Samassa kirjeessä tietysti tulee osa jossa kerrotaan että voin valittaa asiasta. Eipä ole tullut mieleen valittaa; 
ihan mukavaa että taksikuski saa rahansa. 
 
Sekin tietysti on kai hyvä, kun olen pitkäaikaisella sairaslomalla yhtäaikaa sekä sairaana että työttömänä 
työnhakijana, ja käyn säännöllisin välein kertomassa työkkärissä, että olen sairaslomalla. 
 
Sekin kai on katsottava hyväksi, että verottaja keksii, että olen yrittäjä, vaikka en koskaan sitä ole ollut. Kun 
soitan verottajalle se pyytää kuitenkin täyttämään lomakkeen. Keskustelun aikana virkailija käy kysymässä 
asiasta pomoltaan ja toteaa sitten ettei minun tarvitsekaan täyttää lomaketta, mutta muutaman päivän kuluttua 
hän soittaa ja pyytää, että jospa kuitenkin täytät lomakkeen. 
 
Ja mikä mainiointa: Asioin kelan toimistossa, ja virkailija antoi minulle kirjallisen päätöksen jostain asiasta. 
Muutaman päivän kuluttua tuli kelalta kirje, jossa "vahvistettiin" toimistossa annettu päätös. Ja toki mukana oli 
myös se valituspaperi. Niillä tuntuu paperiakin olevan ihan tuhlattavaksi asti. Olisivatpa muutkin asiat yhtä 



hyvällä tolalla... 
 
 

35) Ei. 
 
 

36) Poliisin ajankohtaistiedotteet, jotka ovatkin saaneet positiivista huomiota, ovat hauska esimerkki toimialalle 
sopivasta suhdetoiminnasta kohderyhmän kanssa. Ei tosin sovi kaikkien viranomaisten viestintään.  
 
Radiossa luettavat vaaratiedotteet ja liikennetiedotteet ovat selkeitä ja toimivat hyvin. Eivät sisällä mitään 
turhaa, vakiintuneen muotoista viestiä kuunteleva tietää mitä on tulossa, viestin toistaminen kuuluu asiaan. 
 
 

37) Esitäytetyssä veroilmoituksessa on varsin selvästi eritelty sivuille eri osiot ja varsinkin värien käyttö helpottaa 
tietojen hakemista nopeastikin. Yleensä esitäytetyn ilmoituksen käyttöön ottaminen on helpottanut 
huomattavasti veroasioiden hoitamista. 
 
 

38) On minulla ihan onnistunut kirjeen ja S-postin vaihto KELAAN ja pankkiini. En voi valittaa väärinkäsityksistä 
enkä sanavarastosta, jota siellä käytetään; yhteys on ollut kiitettävän ymmärrettävää ja selkeää suomen kieltä. 
 
 

39) Valitettavasti ei tällä istumalla tule yhtään hyvää esimerkkiä mieleen. 
 
 

40) Ei. Ohjeissa on poikkeuksetta tulkinnanvaraa, puutteita, toistoa ja kapulakieltä. Selkeimmät ohjeet löytyvät 
sairaaloiden potilasohjeista, mutta niissäkin tekstin ryhmittelyssä on parantamisen varaa, virkkeet ovat usein 
liian pitkiä, ja toisaalta tarpeellisia ohjeita on jätetty mainitsematta. 
 
 

41) Verohallinto on petrannut mahtavasti. 
 
 

42) Virkatodistusten tilaaminen sekä seurakunnasta että väestörekisterikeskuksesta. Väestörekisterikeskuksesta 
käytiin luonteva, lyhyt email-kirjeenvaihto sen selvittämiseksi, haluammeko todistukseen myös tiedot lapsista. 
Se ei ilmeisesti käynyt ilmi tekemästämme sähköisestä hakemuksesta, ja oli mukavaa, että se tarkistettiin 
emaililla normaalin ystävällisellä kielellä.  
 
 

43) Ei. Kapulakieltä, ei neuvota tarpeeksi, ei kerrota mitä mahdollisuuksia sinulla on, mitä tukia voit hakea. 
Kokemukseni sossu-kela-työkkäri -bermudan kolmiosta on suoraan sanottuna hirveitä. Olen opiskellut koko 
ikäni, koska opiskelin ensin väärällä alalla väärän ammatin ja siksi joutunut paljon viranomaisten kanssa 
byrokratian syövereihin. Ai, kerran muistan, että yliopiston opiskelijapalveluissa oli yksi mukava ihminen joka 
jaksoi selittää asiaa kun se ei heti meille uponnut. Byrokratiaa ja epäselvyyksiä se ei vähentänyt, mutta jos 
bermudan kolmiossa olisi töissä mukavia ihmisiä, saatettaisiin sillä välttää jopa muutama itsemurha ja satoja 
syrjäytymisiä. Syrjäytymässä oleva ihminen ei välttämättä ole muiden kanssa tekemisissä kuin virkailijoiden... 
 
 

44) YLEn SELKOUUTISET on aivan upea palvelu, mm. maahanmuuttajille! LISÄÄ VAROJA sinne! 
 
 

45) Poliisihallitukselta olen kerran saanut hyvin perustellun päätöksen. Hyvät perustelut saattoivat johtua siitä, että 
valituksesta paistoi läpi valittajan juristikoulutus. Kielteinen päätös on helpompi hyväksyä, kun se on kunnolla 
tehty ja perusteltu, vaikka perusteista ei olisikaan aivan samaa mieltä. 
 
 

46) Yksittäistä tapausta ei tule mieleen, mutta voisi todeta että yleensä kaikista valtion viranomaisista saa selkeät 
vastaukset kysymyksiin niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Lisäksi viestintä on muutoinkin ollut aina selkeää. 
Hyvä viestintä on sellaista, jossa asiakasta ei hukuteta informaatioon, vaan kerrotaan asian kannalta oleellisin 
tieto. 
 
 

47) Sain poliisilta hyvin selkokielisen päätöksen liikennetapaturman jälkeen. Viittaukset lakipykäliin olivat aluksi 
listana, tapahtuman kuvaus selkeää suomea ja perustelut päätökseen olivat johdettavissa selvästi edellisistä. 
 
 



48) Helsingin kaupungin rakennusviraston tiedotteet ovat hyviä.  
Twiitit ovat puolestaan kerrassaan mainioita. Ne ovat helppoja lukea ja vielä hauskojakin! 
 
 

49) Olen ollut tekemässä useita Kemin kaupungin vuosikertomuksia sarjakuvamuodossa, samoin 
säteilyturvaoppaan Lapin liitolle, mainontaa, oppimateriaalia, Kemin kaupungin tulevaisuuden 
toimintastrategiasuunnittelman ynnä muuta.  
 
On mahdollista toteuttaa myös sarjakuvatiedotusmateriaalia, mitä ei voi tarjota sähköisessä muodossa, 
esimerkiksi sellaista jota luetaan ulkona, kentällä, kielitaidottomille jne. Sarjakuva dramatisoi tilanteen eikä 
tarvitse välttämättä tekstiä. 
 
Sarjakuvan keinoja ei ole vielä likikään ammennettu tyhjiin. 
 
 

50) Kasvokkain olen aina saanut hyvää, informatiivista ja ymmärrettävää palvelua.  
 
 

51) No ei kyllä ole,ei tule mieleen ainoatakaan!!Kelan kaavakkeet/asiatkin usein melkoisen vaikeita ymmärtää ja 
tosi väärin mm. kaikkia suomen köyhiä lapsiperheitä kohtaan, ei heitä pitäisi kiusata enää tuollaisilla 
kapulakieli-asioilla yhtään enempää, heillä on aivan tarpeeksi ihan muitakin huolia?!!ei lapsiperheessä ole 
aikaa opiskella kelan kaavakkeita ensin 3 pv ennenkuin sellaisen voi huoletta täyttää??!! 
 
VIRANOMAISTEN TEHTÄVÄ ON AUTTAA, EI VAIKEUTTAA IHMISTEN ASIOITA.  
 
He ovat tunnin päivittäisine siestoineen/"aukioloineen" yms. unohtaneet tämän nyk. ihan tyystin, kohtelevatkin 
tavallisia kansalaisia kuin halpaa makkaraa, kun pitäisi puhua ja kohdella kuin vertaistaan!!työkkäreissäkin 
kohdellaan asiakkaita kuin mitäkin pohjasakkaa, vaikka he ovat heidän asiakkaitaan, ilman heitä ne olisi 
työttömänä kotona niin kuin kaikki muutkin nykypäivänä?! 
 
 

52) Veroehdotus liitteineen on selkeä ja ymmärrettävä 
 
 

53) On paljonkin. 
Onnistunut tapaaminen lähtee siitä, että viranomaisella on aito halu auttaa asiakasta. Viranomainen tietää mitä 
keinoja on käytettävissä tai on motivoitunut ottamaan selvää uusista, jos tarvetta on.  
Tilanteeseen on varattu riittävästi aikaa, jotta asioita ehditään käydä läpi rauhassa ja kysellä asiakkaan 
kuulumisia muutenkin. Tilanne on mahdollisimman rento, rauhallinen ja ystävällinen, jotta asiakas uskaltaa 
tuoda esiin myös ongelmia ja kysyä jos ei ymmärrä.  
Parhaassa tapauksessa tapaamisesta lähtevä asiakas kokee tulleensa kuulluksi, tietää mitä seuraavaksi tulee 
tehdä ja miksi, ymmärtää oman vastuunsa asioidensa hoidosta ja tuntee, että voi pyytää tarvittaessa apua. Hän 
kokee voivansa omalla toiminnallaan vaikuttamaan asioihinsa ja saavansa siihen apua. 
On myös täkeää, että viranomainen pystyy tarvittaessa rajaamaan asiakasta ja tuomaan esiin myös omat 
rajansa asiakkaan asioissa ja niiden hoitamisessa. 
 
 

54) Mielestäni Kelan sivut on laadittu hyvin: 
http://www.kela.fi/opiskelijat 
Asiat on ilmaistu selkeästi käyttämällä apuna ranskalaista viivaa korvaavia pallukoita. Lukija näkee yhdellä 
silmäyksellä kaiken tarjolla olevan tiedon ja voi valita itseään koskevan osion joutumatta kahlaamaan läpi 
metritolkulla tiedotteita. 
 
 

55) Tilastokeskuksella on hyvää kieltä ja tekstit lyhyitä ja ytimekkäitä. Jos sivua joutuu vierittämään, niin ohje on 
liian pitkä. Tilastokeskuksella on termit myös selitetty hyvin. Toinen aivan erinomainen on arkisto.fi. 

 
 

56) Turhan (yleensä pitkän ja epäselvän) selostuksen sijaan olen saanut muutaman esim. linkin internetsivulle, 
josta löydän tarvittavat tiedot itse. Sen lisäksi viestin loppuun on lisätty kehotus ottaa uudelleen yhteyttä, mikäli 
linkin takaa löytyvä tieto ei ole riittävää, tai asiasta ilmaantuu lisäkysymyksiä. 
 
 

57) Mahdollisimman paljon avoimia, sähköisiä hakukanavia. Esim. yleisten kirjastojen hankerekisteri 
(http://hankkeet.kirjastot.f) on onnistunut. Hankkeet ovat kaikkien luettvaissa ja näin hyvät käytänteet sekä 
mahdolliset epäonnistumisetkin leviävät. 



 
Käsitteiden avaaminen tietokannan, rekisterin yhteydessä on tärkeeä, ks. esim. http://tilastot.kirjastot.fi 
 
Tuo valtioneuvoston sivusto on hyvä: 
http://vnk.fi/toiminta/kielipalvelut/sanastot/fi.jsp 
 
 

58) Hyviä virkalijoita ovat henkilöt, jotka ovat ystävällisiä ja auttavaisia, he suhtautuvat asikkaaseen palvellen ja 
näyttävät, että heistä on mielyttävää auttaa. Niitäkin on paljon ja kiitos siitä 
Olen ilmaisutaidon kouluttaja ja olen ollutn ja asunut paljon ulkomailla. Ulkomailla saadun opin myötä toivoisin 
virkamiehille ja viranomaisille lisää ilmaisutaidon ja viestinnän kooulutusta. Ihmistuntemus ja hyvät käytöstavat 
eivät olisi pahitteeksi. Kaiken voi oppia. Sivistyneen ( viisaan) ihmisen tunnistaa siitä, että häneltä puuttuu 
pöyhkeys ja itseriittosuus. 
 
 

59) Valitettavasti hyvin onnistunutta viestintää on vaikea esimerkkien valossa tuoda esiin. 
 
 

60) Kelan lisätietopyyntö muussa yhteydessä oli oikein hyvä ja selkeä edeten askel askeleelta. 
 
 

61) 19.12.1889/39B 
11 § 
Jos siitä, mikä näytetään entiseltä haltijalta viedyksi näpistämisen, varkauden, ryöstön tahi kiristämisen kautta, 
syntyy riita, ja jos se, jonka haltuun esine on joutunut, todistaa sen ottaneensa vastaan vilpittömässä mielessä; 
antakoon kuitenkin pois riidanalaisen esineen ilman lunastusta ja hakekoon vahingonkorvausta 
saantomieheltään taikka siltä, jonka rikoksen kautta esine on hänelle joutunut. 
 
Asia on sanottu täysin yksiselitteisesti 1800 luvulla 
 
 

62) Valitettavasti olen nähnyt hyviä viranomaistekstejä täällä harvoin, mutta Ruotsissa esimerkiksi 
Pensionsmyndigheten osaa puhutella suoraan. 
 
 

63) Poliisi sanoi hyvin selkeästi,että ajokortti ja rekisteriote. Suorittivat joukkovalvontaa kesällä. 
 
 

64) Viranomaisten sisäinen viestintä sekä viestintä erikoisryhmille, kuten akatemialle, on keskimäärin hyvää ja 
onnistunutta, mikäli legalistinen kukku jätetään vähemmälle. Erikoisryhmien kielenä tuollainen viestintä on 
jargonia ja itse asiassa parantaa ymmärrettävyyttä ja yksiselitteisyyttä. 
 
Poliisin viimeaikainen viestintä Facebookissa on välillä moralisoivaa, mutta toimivaa. Yleisesti ottaen Suomen 
viranomaisten käyttämä julkisen viestinnän kieli on mielestäni hyvää ja selkeää. 
 
 

65) Winston Churchillia pyydettiin erääseen tilaisuuteen puhumaan 
“Paljonko minulla on aikaa?”, hän kysyi. 
“Kuinka niin?”, kysyjä ihmetteli. 
“Jos tarvitsette kolmen minuutin puheen tulen kuukauden päästä, jos saan puhua seitsemän minuuttia, tulen 
kahden viikon päästä; jos saan puhua tunnin, voin lähteä vaikka heti.” 
 
Puhetaidon kannalta ei siis ole tärkeää se että osaa puhua mistä tahansa ja paljon, vaan se, että osaa kiteyttää 
sanottavansa lyhyeen ja ymmärrettävään muotoon. Suuret vaikuttajat ovat yleensä olleet myös hyviä puhujia. 
Heitä on yhdistänyt rohkeus ajatella omilla aivoillaan ja rohkeus puhua omaperäisesti ja jopa poikkeavasti. 
Hyvän puheen ensimmäinen edellytys on, että kuulija ymmärtää, mitä puhuja sanoo. 
 
Jeesus Nasaretilainen lienee ollut eräs historian parhaista puhujista. Hänen ajatuksensa on pystytty 
tallentamaan kirjallisessa muodossa Raamattuun juuri sen takia, että ihmiset ymmärsivät hänen puheensa 
suunnilleen samalla tavalla. Hänen käyttämiensä vertauskuvien maailma liittyi suoraan aikalaisten arkipäivään. 
Vertaukset hyvästä paimenesta, tuhlaajapojasta, maahan kaivetuista rahoista, rikkaasta ja köyhästä, kamelista 
ja neulansilmästä, isästä ja kahdesta pojasta, taivaan linnuista ja kedon kukista olivat konkreettisia ja 
elämänläheisiä, ja jokainen tuon ajan kuulija ymmärsi vertausten ajatuksen ja sanoman. 
 
 

66) KELA:n puhelinpalvelussa vuosia sitten eräs miespuolinen tiedottaja suomensi minulle kiihtyneelle asiakkaalle 



asiallisesti ja rauhallisesti KELA:n kirjallisessa päätöksessä olleen munkkilatinan. 
 
Muutamat hyvät ja selkeät puhujat ovat helmiä viranomaisten joukossa. 

 
 

67) Valitettavasti ei ole viime aikoina eteen osunut. 
 
 

68) On minulle 80-luvulla kerran kerrottu suoraan selvällä Suomella, paljonko saan asumistukea ja millä 
perusteella. Sen jälkeen en ole tukia tarvinnut, mutta usein törmännyt teksteihin, jotka eivät terveellä järjellä ja 
lukutaidolla avaudu. 
 
 

69) Montakin hyvää esimerkkiä olisi, mutten ala luettelemaan. Parhaita ovat ne, joissa selkeän ytimekkäästi 
luetellaan asiat, vierasperäisiä sanoja ei käytetä ja pitkien lauseiden sijaan pätkitään ne ja ennen kaikkea, 
käytetään PILKKUJA! 
 
 

70) http://yle.fi/selkouutiset/index.php?id=1593 
 
 

71) Yleensä viestintä toimii hyvin, kun vain osaa etsiä tietoa. 
 
 

72) Lääkärin kirjoittamassa kuntoutussuunnitelmassa lukee: Suoritetaam interveiona eli jaksona sekä lääkinnällinen 
alasterapia 90 min oli saanut kirjoitettuna muodon: 9-10 min. kostean tilan istunto. 
 
 

73) Ei nyt valitettavasti tule mieleeni yhtään tapausta. Suoraa henkilökohtaista sähköistä viestintää lisäisin ja 
kehittäisin niin virastoissa, sairaaloissa kuin terveyskeskuksissa, koska nuoret sukupolvet osaavat helposti 
asioida netin kautta ja se on nopeaa. 
 
Virkamiehet pitäisi opettaa ajattelemaan, että me kansalaiset olemme ihmisiä. Me ihmiset taasen saatamme 
joutua tilanteeseen (myös virkamiehet), jossa tarvitsemme yhteiskunnan ja virkamiehen apua. Kun meitä 
kuunnellaan ja ymmärretään, järjestelmä toimii oikeudenmukaisesti. Liian usein olen kohdannut virastoissa 
henkilöitä, jotka umpioituvat omaan maailmaansa ja käyttävät valtaansa nojaten joustamattomasti 
salamyhkäisiin pykäliinsä. Virastojen henkilöstön toivoisi käyttävän ystävällistä ja ohjaavaa kieltä, sen sijaan 
että se yrittää estää asioiden etenemistä ja ratkomista. Lakia voi tulkita monella tavalla ja myös vastapuolen 
(kansalaisen) ajattelu on otettava huomioon. Ystävällinen toimintakulttuuri puuttuu virastoista. Välillä tuntuu, 
että byrokratia elää omaa vanhaa itäsaksalaista sosialismi elämäänsä unohtaen varsinaisen tehtävänsä, 
ihmisen auttamisen ja opastamisen. Elämme vapaassa Suomessa ja liikkumatilaa pitää antaa kaikille ihmisille, 
myös niille joiden voimat ovat vähissä. 
 
 

74) Oikeusministeriön vaalisivut 
- jaoteltu vaaleittain, selkeät 
- tietoa vaaleista eri kielillä. 
 
 

75) KELA tuotti hyvän selkokielisen esitesarjan asiakkaille. Selkokielen sijaan tosin voisi kaikessa 
viranomaisviestinnässä pyrkiä selkeään kieleen ja tekstin lyhyyteen. 
 
 

76) Palaan tuohon tulla -ilmaukseen. Uudehkossa terveydenhuoltolaissa EI OLE YHTÄÄN TULLA-ILMAUSTA. 
Upeaa! 
 
 

77) On siitäkin, muttei ehkä mitään kyllin selvää esimerkkiä. 
 
 

78) Ei. 
 
 

79) No yleensä on ollut melko hyvää. Kun viranomainen ei tiedä, miten suomentaisi sanomansa,  voisi päätökseen 
liittää hänen sähköpostiosoitteensa, josta voisi kysyä, mitä tarkoitti. Tämä siis yksittäistapauksiin, jossa ei ole 
mitään forum-vastausta edellisen kohdan mukaisella tavalla. 



 
OPM voisi rahoittaa Kotukselle http://www.etymonline.com/ :n kaltaisen verkkosanakirjan, josta tarkistan aina 
sanomalehtitekstin, kun toimittaja ei ole ymmärtänyt semanttisesti, mistä kirjoittaa kääntäen käsitteitä suomeksi 
tai viitaten väärin englannin kieleen. 
 
Oikeakielisyyttä pitäisi markkinoida viestintätehokkuutena, joka vähentää söhläämistä, oikomista ja aikaa 
hallinnossa ja on siis tuottavuustekijä. 
 
Lisää itsetuntoa ja ryhtiä, koska suomen kieli on heikentynyt ylioppilaskirjoituksissakin liikaa vuosikymmenten 
aikana, jonka vuoksi voidaan epäillä, että äidinkielenopettajilla ja kielitoimistolla on ollut nuttura ehkä liiankin 
löysällä. 
 
OIKEAKIELISYYS PITÄÄ PERUSTELLA TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ TALOUDELLISESTI, MUUTOIN 
KOTUSTA LEIKATAAN LISÄÄ. 
 
Ellei tätä viestintää onnistuta aikaansaamaan, pidetään suomen kielen oikein kirjoittamista samanlaisena 
rasitteena kuin saksan kielioppi tai pakkoruotsi. 
 
Parhain terveisin  
[POISTO] 
 
 

80) Vaikka kielenkäyttö  KELA kirjeissä on surkeaa, luukulla asiointi kasvotusten virkamiehen kanssa voi olla, 
yksittäistapauksissa,  parempaa. 
 
 

81) en 
 
 

82) Saatte udella kehuja muualta, kiitos. 
 
 

83) Kelan osalta ainakin malliksi Sosiaalivirastoon maksatuksen asiakaslähtöisyys. 
Kokonaistulos ratkaisee odottavalle asiakkaalle ja sen yksinkertaisesti luettavuus. 
Jos on rahatuesta kysymys, niin olennaisinta on maksujen loppusumma ja maksupäivä tilille. Kysymyksessä on 
kuitenkin aina jälkikäteen maksettavasta jo toteutuneesta asiasta.Kiitos! 
 
 

84) Ei. 
 
 

85) Valitettavasti näitä esimerkkejä ei ole kokemuspiirissäni. 
 
 

86) Kyllä. Esimerkiksi Larha-piirityksen tiedotus aikanaan meni napakasti, kun taas muutamissa viime aikojen 
murhatutkimuksissa tiedotus on sekavaa ja vaikeasti ymmärrettävää. 
Tiedotusta on nykyään jo liikaakin. Ei koko Suomessa tarvitse tietää, että karhu on kävellyt 
Ähtärissä. Tärkeä tiedotus saattaa hukkua massaan, jota tulee tuutin täydeltä. 
 
 

87) Har oftast varit nöjd med skatteverkets tjänster på svenska. 
 
 

88) Kyllä niitäkin kokemuksia on. On viranomaisia, jotka osaavat mennä suoraan asiaan ihmisten kielellä. Nyt juuri 
en muista mitään konkreettista tapausta. 
 
 

89) Asiansa tuntevat viranomaiset osaavat selvittää päätöksen paremmin kuin epävarmat. Perehdytyksessä tulisi 
varmistaa, että riittävä tehtävien hallinta on saavutettu ennen itsenäisen suoran asiakastyön aloittamista. 
 
Tsemppiä työhön! Toivon teille onnistumista vaativassa työssänne! 
 
 

90) Käräjäoikeuden päätöksissä erityisesti velkajärjestelyasioissa on ilmaistu usein selvästi ja ymmärrettävästi 
päätös sekä se, miten KO on soveltanut lakia hakijan olosuhteisiin. Toki tällainen vie merkittävästi enemmän 
työtä, aikaa ja A-nelosia. 



 
Myös yksinkertaiset Kelan päätökset mm. opintotuki- ja lääkäripalkkiokorvausasioissa ovat suppeudessaankin 
selviä. Näissä päätöksen ollessa hakijalle myönteinen ŗiittää tieto tuen/korvauksen määrästä ja maksutiedoista 
(sekä sovelletusta lainkohdasta). 
 
 

91) Veroviranomaiset ovat parantaneet ja niiltä saa asiantuntevan vastauksen, vaikka ei osaa laskea. En ole 
varma, että onko vero-ohjeessa ohje siihen, että miten omat verot lasketaan ja vastaako palkkaliuskani 
veroviranomaisen ohjetta (ainakaan palkkaliuskassani ei ole erilaisten maksujen prosentteja) 
 
Jos toimii työvoima viranomaisten kanssa ihan niin kuin ne ohjeistaa eli käy joka viikko erikseen kysymässä, 
että teenkö minä nyt näin ja näin toiminko nyt näin ja näin, eli tarkoittaako tämä nyt tätä ja tätä voi olla että 
selviää niiden kanssa. 
 
 

92) Itse ymmärrän kapulakieltä, mutta esim. vanhuksilla on vaikeaa ymmärtää mistä monen sivun sepustuksessa 
oikeastaan oli kyse.  Ensijaisen tärkeää on vaikeiden kysymysten käsittely ensin lyhyesti. 
 
 

93) En ole paljoa asioinut muissa virastoissa ja ne asiakirjat, jotka olen saanut, ovat suomea ja tähän asti olen 
kaiken ymmärtänyt. Ainoa ongelma on tuo terveydenhuolto. 
 
 

94) Pohjois-Karjalan Poliisin FB-postaukset. 
 
 

95) Ei pitkänkään miettimisen jälkeen tullut mitään positiivista kokemusta. 
 
 

96) Koteihin aikoinaan jaettu "suomen perustuslaki" 
 
 

97) Tärkeintä on, että viranomaiset tästä eteenpäin muistavat myös sen kaksikielisyyden, 
sillä minullakin on esim. 4 lasta joista 2 on äidinkieleltään suomenruotsalaista. Se selkeä kieli ja teksti 
kaavakkeissa ja lomakkeissa auttaa asiakasta ymmärtämään monimutkaisiakin asioita. 
 
 

98) Yhteenvetona sanoisin, että missään nimessä ei saisi vähentää enää Kelan ja työvoimatoimistojen 
toimipisteitä. Osalle ihmisistä henkilökohtainen kontakti ja asioista keskusteleminen on ainoa tapa hoitaa 
asioita. Abstrakti teksti on heille lähtökohtaisesti väärä kommunikointiväline. 
 
Verkon palvelut taas eivät sovellu niille, joille lomakkeiden tekstit ovat muutenkin vaikeaselkoisia. Virastojen 
kotisivut näyttävät ja ovat sekavia.  
 
Yleensä virkailijat ovat ystävällisiä, kun heihin pääsee puhe-etäisyydelle. Siinä esimerkki onnistuneesta 
viestinnästä. Ehdotankin, että tärkeimmillä yleisöä palvelevilla virastoilla on omat nimetyt tukihenkilöt, jotka niin 
sanotusti kädestä pitäen neuvovat asiakkaita. 
 
 

99) Patentti- ja rekisterihallinnon sivuilla olevat muutoksenahkuohjeet (yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden 
muuttaminen) olivat yllättävän hyvät ja selkeät. Hinnat, ajat, kuka voi muutoksen tehdä, tavat, kaikki oli 
selkeästi ja ymmärrettävästi tuotu esille. oli positiivinen yllätys. 
 
 

100) Viestintä on parhaimmillaan silloin, kun sekä ohjeistus että vastaanottaja, kohderyhmä 
on linkitettynä. Lisäselvityksiä ei tarvita, jos kaikki olennaiset asiat ovat jo avoimesti 
esillä. Kiireyttä ei aina voi syyttää, koska asia etenee etanan tavoin, jos vain nopeasti 
hutiloidaan. Sen edestään löytää, minkä taakseen jättää...Pienimuotoisesti kannattaa testata lomakkeet aidosti 
henkilöillä, jotka eivät todellakaan ole olleet missään aikaisemmassa yhteydessä asiaan. Vinkkinä ja työniloa... 
 
 

101) Ruotsista löytyy paljon hyviä palveluita, joissa asiakas otetaan huomioon ja helpotetaan  asioiden 
ymmärtämistä. Ruotsin Försäkringskassan esim. vieraskieliset palvelut + muut, Karolinska institutet ja 
Karolinska Sjukhus - sivuilla on monimutkaisia asioita selitetty ymmärrettävällä tavalla, mistä asiat löytyvät jne. 
 
Kieli välittää myös asennetta ja ikävä kyllä Suomessa tietynlainen käskytyskieli on käytössä virastoissa niin 



myös Kelassa. Ymmärrät sitten tai et, se on sitten omalla vastuulla, että asiat hoituvat. Kieltä voi myös kuvata 
hierarkiakielellä, jossa Kelan virkailija on korkeammalla hierarkiassa kuin asiakas. Niinkö on??? 
 
 

102) BirdLife Finland ry:n mediatiedotteiden lopussa on aina tekstissä esiintyvien lajinimien ruotsinnokset. 
 
 

103) Verohallinnolle soittaessani olen saanut viime vuosina hyvää asiakaspalvelua. Asia on kuunneltu ja pyritty 
viemään eteenpäin heti puhelun aikana joko kysymällä lisätietoja tai kysymällä puhelun aikana joltain 
asiantuntijalta opastusta. Puhelun päätyttyä on tiennyt että asia on kunnossa ja viety samantien koneelle omiin 
tietoihini. Esim. ennakkoveroasia ja alv-veroasia kun olin suunnittelemassa yrityksen aloittamista. 
Myös useat sähköiset palvelut toimivat hyvin ja viestintä sujuu hyvin tietokoneen kanssa. 
 
 

104) Ikävä kyllä ei ole, 
 
 

105) Poliisi onkin jo saanut kiitosta ulkoisesta viestinnästään, mikä ei ole mielestäni lainkaan kummallista.  
 
Pidän poliiseja myös kielen ammattilaisina, vanhoista suomalaisista vitseistä huolimatta. Toinen lukee, toinen 
kirjoittaa ja kolmas koheltaa -linja pitänee paikkansa edelleen, poikkeustapauksissa. Niin on muissakin 
ammateissa, akateemiset ammatit mukaan lukien. 
 
Hyvin usein poliisista joka tapauksessa kehittyy ammattinsa ansiosta melkoinen ihmistuntija ja siten myös 
viestinnän asiantuntija, parhaimmillaan elämän ymmärtäjä, sanan syvällisessäkin merkityksessä. Onhan 
poliisin liikuttava myös kielen eri kerrostumissa ja siten laajennettava maailmansa rajoja. Näistä matkoista ovat 
todisteena monien poliisien (kauno)kirjalliset ansiot.  
 
Työ tekijäänsä neuvoo - ja avartaa maailmankuvaa, kun pohjana on oman alan asiantuntemus ja tietämys, 
mutta ne eivät yksin riitä. Tarvitaan myös kykyä eläytyä toisen näkökulmaan ja maailmaan, taitoa havaita 
yksityiskohtia ja jäsentää niiden pohjalta kokonaisuuksia, kuten tapahtuu juuri mm. kuulustelukertomusten 
yhteydessä - ja hyvässä viranomaisyhteistyössä. 
 
Samoista aineksista rakentuvat hyvä viestintä ja yhteisymmärrys. 
 
Toivotan lämpimästi menestystä hankkeellenne 
 
 

106) Poliisin viestintä mediassa on enimmäkseen ollut selkeää, luonnollisesti aina ei voi kertoa kovinkaan paljoa 
mutta selkein ilmaisuin on kerrottu mitä voidaan ja lisätty ettei enempää voida kertoa. 
 
 

107) Minun mielestä verovirasto on onnistunut aika hyvin. He ovat panostaneet ohjeistukseen, heillä on hyvät 
kotisivut ja kun heille soittaa he oikeasti paneutuvat asiaan. 
 
 

108) Sällan. 
 
 

109) hyvis.fi sivusto on parasta ja asiantuntevinta mitä olen kokenut.)kiitos joutsenon terveysasema 
 
 

110) Kelan selkokieliset esitteet ovat askel parempaan suuntaan. 
 
 

111) Minulla on huonoja kokemuksia asiakkaan viestinnästä! Suoranaista valehtelua kanteissa, joitakin olisi 
viranomaisena voinut viedä oikeuteen vastakanteena. 

 


