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Anni Hyypiö teksti
Tiina Wallin kuvat
Kaleva
Oulu Päättömiä lauseita, epä-
loogisia rakenteita ja käsittämät-
tömiä ilmaisuja – tätä on suoma-
lainen virkakieli pahimmillaan.

Viranomaisten ja virastojen 
käyttämän virkakielen epäsel-
vyys voi pahimmillaan johtaa sii-
hen, ettei kansalainen ymmärrä 
omia oikeuksiaan tai itseään kos-
kevaa päätöksentekoa.

Vaikka asiantuntijoiden mu-
kaan julkishallinnon kielenkäy-
tön epäselvyys on yleensä taha-
tonta, toisinaan mutkikas muo-
toilu voi olla tarkoituksenmukai-
sempaa.

Kotimaisten kielten keskuksen 
erityisasiantuntijan Aino Pieh-
lin mukaan epäselvästä muotoi-
lusta voi olla apua esimerkiksi 
uutta lakia säädettäessä.

Kun lain kirjainta muotoillessa 
jokin kiistanalainen kohta jäte-
tään monitulkintaiseksi, voivat 
eripuraisetkin ryhmät siunata 
päätöksen.

”Esimerkiksi EU-säädöksiä 
laadittaessa voidaan sopia siitä, 
että kaikki osapuolet hyväksyvät 
säädöksen, mutta kiistanalaisen 
kohdan tulkinta jää myöhemmin 
jäsenmaissa kiisteltäväksi.”

Piehl ei kuitenkaan muista 
törmänneensä tapauksiin, jos-
sa päätöksen todellista sisältöä 
tahallisesti pimitettäisiin epäsel-
vällä kielenkäytöllä. 

Vaikeasti ymmärrettävää virka-
kieltä siivotaan Suomessa nyt su-
juvampaan suuntaan.

Viime maanantaina käynnis-
tetty Hyvään virkakieleen! -kam-
panja kannustaa valtion ja kun-
tien viranomaisia parantamaan 
kielenkäyttöään ymmärrettä-
vämmäksi. Mukana kielenkäyt-
töään parantamassa ovat esi-
merkiksi liikenne- ja viestintämi-
nisteriö,  Maahanmuuttovirasto 
ja Verohallinto.

Yksi kampanjan pilottiorgani-
saatioista on Kela, joka on teh-
nyt työtä päätöstensä ja hake-
mustensa selkeyttämisen eteen 
vuodesta 2011.

Kolmen vuoden työstä huoli-
matta Kelasta asiakkaille lähte-
vissä teksteissä riittää työtä, ker-
too Kelan vastaava kielenhuolta-
ja Kaino Laaksonen. 

”Asiakaskirjeistä 80 prosenttia 
ja päätöksistä 65 prosenttia on 
uudistettu. Emme ole työssäm-
me valmiita emmekä siksi tule-
kaan, sillä kieli ja kielenkäyttöta-
vat muuttuvat jatkuvasti.”

Kela suhtautuu selkeyttämis-
työhönsä vakavasti, sillä kum-
mallisella kielenkäytöllä on konk-
reettisia vaikutuksia. Kaino Laak-
sosen mukaan liian monimutkai-
sella kielellä laadittu hakemus voi 
lopulta johtaa siihen, että asiakas 
kieltäytyy vaivalloisen ymmärtä-
misen vuoksi kokonaan hake-
muksen täyttämisestä.

Hakemukset ovat Laaksosen 
mukaan uudistustyöstä huoli-
matta Kelan teksteistä asiakkail-
le edelleen vaikeimpia.

Muutoshaluista huolimatta 

virkakieltä ei saa täysin yksise-
litteiseksi, sillä monet virkateks-
tit rakentuvat lain kielelle.

Aino Piehlin mukaan itse laki-
tekstien monimutkaisuus johtuu 
kahdesta asiasta. 

Koska lait nojaavat vahvasti pe-
rinteeseen, ne rakennetaan ai-
empien lakien mallin mukaan. 
Lisäksi lakitekstit ovat hallin-
non erikoiskieltä, jota asian-
tuntijat kirjoittavat toisille lain 
asiantuntijoille.

”Lakitekstejä ei ole tehty ihmi-
sille jotka eivät niiden kirjoitta-
mistapaa tunne. Siitä huolimat-
ta kansalaisten pitäisi näiden 
tekstien perusteella ymmärtää 
se, miten hänen tulisi toimia”, 
Piehl summaa.

Verohallinnon viestintäsuun-
nittelijan Satu Mikkosen mu-
kaan niin verotuksen kuin teks-
tienkin mutkikkuuteen vaikut-
tavat lait pakottavat käyttämään 
joitain asiakkaille vieraankuuloi-
sia käsitteitä. 

”Usein näiden käsitteiden ta-
kana on joku verotuksen ilmiö, 
kuten alijäämähyvitys, jolle on 
lähes mahdotonta keksiä läpinä-
kyvää ilmaisua tai termiä.”

Aino Piehlin mukaan jähmeän 
virkakielen pohjana olevan mut-
kikkaan lakitekstinkin muutta-
minen on hidasta, mutta mah-
dollista. Ongelmana on se, et-
tä vaikka lakitekstit laaditaan 
yleistäen, virkamiehet sovelta-
vat päätöksiä yksilöihin.

Samaten lain muotoilujen 
muuttaminen konkreettisem-
maksi on vaikeaa, koska lain on 
aina pakko käsitellä asioita ja ti-
lanteita yleisellä tasolla. 

Aino Piehlin mukaan valtion-
hallinnon kielenkäyttö on kui-
tenkin jatkuvasti parantunut.

Hän vertaakin virkakielen 
muutosta hitaasti kääntyväksi 
laivaksi: suunta muuttuu, vaikka 
kokka kääntyykin verkkaisesti.

aurinko nousee

Kuusamo 8.15
Kajaani 8.14
Helsinki 8.12
Pudasjärvi 8.21
Oulu 8.26
Rovaniemi 8.32
Ylivieska 8.26
Kemi 8.33
Utsjoki 8.45

aurinko laskee

Kuusamo 17.19
Kajaani 17.32
Helsinki 17.57
Pudasjärvi 17.31
Oulu 17.38
Rovaniemi 17.31
Ylivieska 17.46
Kemi 17.39
Utsjoki 17.07
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Virkakieli 
asioinnin 
tukkona
Epäselvä viranomaisviestintä aiheuttaa harmaita 
hiuksia sekä viranomaiselle että asiakkaalle

Otteita Kelan teksteistä. Vanha otsikon alla teksti on muodossa, 
jossa se oli ennen kuin Kela ryhtyi vuonna 2011 uudistamaan kieltään. 

Kela on huoltanut kieltään

”Olen tutustunut virka
kieleen lähinnä opinto
tuen merkeissä. Ensim

mäisellä hakukerralla kävin 
Kelan toimistolla juttelemassa, 
mutta sen jälkeen asiat ovat 
hoituneet kätevästi netin 
kautta. 

Virkakielen kanssa tulee kyllä 
toimeen, mutta monta lukuker
taa ohjeet kyllä vaativat. 

Jollei ole jo valmiiksi koke
musta tukihakemuksista,  
Kelan työttömyysetuhakemuk
sen teksti näyttää aika hankalal
ta. Täysi ymmärrys vaati ehdot
tomasti kaksi lukukertaa.”

Varpu Liimatainen, Oulu

”Suomalaiset virkakie
litekstit näyttävät kyl
lä hankalilta, mutteivät 

ylitsepääsemättömiltä.  
Kummallista kyllä veroilmoi

tuksen täyttämisohje arvopape
reiden luovutusvoitoista näyt
ti vaikealta, vaikka olen tutustu
nut alaan työni puolesta.  
Asian avautuminen vaati pari 
huolellista lukukertaa.

Kelan lisäselvityspyyntö oli 
sen sijaan kieleltään ja rakenteel
taan hyvin yksinkertainen, help
po ymmärtää.

Ilmeisesti näitä asioita  
ei  tämän yksinkertaisemmin 
voi ilmaista.”

Harri Hurskola, Lontoo

Ymmärrätkö 
suomalaista 
virkakieltä? 
Kaleva antoi 
luettavaksi 
Kelan ja 
Verohallinnon 
tekstejä

”Virallinen lakiteksti on 
minulle jo tuttua entisen 
työni puolesta, sillä toimin 

aiemmin notaarin sihteerinä.
Lakitekstit eivät ole koskaan 

helppoja. Kokemuksesta tiedän 
sen, että esimerkiksi rikoslain 
tulkinta on lukijalle hyvin moni
mutkaista ja vaikeaa, ja siitä voi 
tehdä monenlaisia tulkintoja. 
Erehtymisvaara on tällöin suuri.

Oikeisiin lakiteksteihin  
verrattuna Kelan työttömyys
tukihakemukset ovat todella  
helppoja ymmärtää, pykälien  
sisältö avautui heti.”

Sinikka Moilanen, Keuruu

Maanantai 20.10. 
Kaikkoavatko 
venäläisturistit?
Venäläismatkailijat olivat kesä-
kuussa suurin ulkomaisten mat-
kailijoiden ryhmä. Heikko rupla 
on kuitenkin hiljentänyt venä-
läisturistien virtaa itärajan yli, 
eikä esimerkiksi ostosmatkaili-
joiden rahaa jää Suomeen enti-
seen malliin. Miten paha kolaus 
tämä on kaupan alalle? 

Kaupan liitto kertoo, miten 
venäläisten Suomen-matkailu 
on muuttunut ja miten paljon 
heillä on rahaa käytettävissään. 
Tutkimukseen haastateltiin yli 
7 000 venäläismatkailijaa.

tiiStai 21.10. 
Paavo lipponen 
muistelee, osa II
Demarikonkarien muistelmien 
sarja saa jatkoa, kun Paavo Lip-
posen muistelmien toinen osa 
julkaistaan. Entinen pääminis-
teri ja eduskunnan puhemies 
ruotii siinä vuosia 1979–95, jol-
loin Lipponen päätti kustan-
tajan mukaan lähteä tosissaan 
politiikkaan. Muistelmat päät-
tyvät aikaan, jolloin Lipponen 
nousi ensin SDP:n puheenjoh-
tajaksi ja sitten pääministerik-
si puolueen eduskuntavaalivoi-
ton jälkeen.

tORStai 23.10.
Yritykset kertovat 
tulostietojaan
Usean suomalaisyrityksen pörs-
sikurssit ovat tiiviissä seuran-
nassa, kun yritykset kertovat 
tuloskehityksestään. Muun mu-
assa pörssiyhtiöt Nokia, For-
tum, Wärtsilä ja Cargotec jul-
kaisevat osavuosituloksensa.

Venäjän kaupan barometris-
ta taas selviää, miten naapuri-
maan talouden ongelmat, Uk-
rainan kriisi ja pakotteet ovat 
vaikuttaneet suomalaisyritys-
ten vientiin, tuontiin ja liiketoi-
mintaan Venäjällä. 

PeRjantai 24.10. 
Valtio palkitsee 
sana- ja sarjakuvataidetta
Kuka kotimainen sarjakuvatai-
teilija saa valtion tunnustuk-
sen? Kuvitustaiteen 15 000 eu-
ron valtionpalkinto jaettiin en-
simmäisen kerran viime vuon-
na. Samana päivänä kulttuuri-
ministeri Pia Viitanen (sd.) ja-
kaa myös perinteisen kirjalli-
suuden valtionpalkinnon.

SUnnUntai 26.10. 
Suomalaispankitkin 
stressitestissä
Euroopan keskuspankki julkis-
taa arvionsa euroalueen pank-
kien tilasta. Syynissä on ollut 
130 pankin taseet. Pankit on lai-
tettu myös stressitestiin, joka 
arvioi niiden tilannetta vuoden 
2016 loppuun asti. Finanssival-
vonnan mukaan Suomesta arvi-
oitavina ovat olleet OP-Pohjola, 
Nordea ja Danske Bank.
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Virkakielikampanja 
puuttuu virastojen 
kapulakieleen
Hyvään virkakieleen! -kampanja kan-
nustaa valtion ja kuntien viranomaisia 
parantamaan kielenkäyttöään.
Vuoden 2015 loppuun saakka jatkuva 
kampanja tarjoaa keinoja viestinnän 
selkeyttämiseen ja muistuttaa selko-
kielen käytön tarpeesta.
Kampanja tekee tunnetuksi virastoil-
le ja kunnille tarkoitettuja Hyvän virka-
kielen toimintaohjelman suosituksia.
Kampanjassa on mukana monia 
pilottiorganisaatioita, kuten liikenne- 
ja viestintäministeriö, Maahanmuutto-
virasto, Kela ja Verohallinto.
Kaupungeista kampanjassa mukana 
ovat tampere ja Vaasa.

VANHA: teillä ei ole oikeutta asumistukeen, 
koska asumistukea ei makseta kahden henki-
lön ruokakunnalle, joka muodostuu avio- tai 
avopuolisoista, joista toinen tai molemmat 
täyttää eläkkeensaajan asumistuesta anne-
tun lain (571/2007) 8§:n mukaiset edellytykset 
eläkkeensaajan asumistuen saamiseen.

KORJATTUA: asumistukeen ei ole oikeutta, 
koska asut puolisosi kanssa kahdestaan tai 
toisella teistä tai molemmilla on oikeus eläk-
keensaajan asumistukeen.

VANHA: teille on maksettu liikaa sotilasavus-
tusta aiemmin tässä päätöksessä mainittu 
määrä, koska ette ole esittänyt asunnon hank-
kimiselle sotilasavustuslain tarkoittamaa eri-
tyistä tai perusteltua syytä.

KORJATTUa: Sotilasavustusta maksettiin 
liikaa, koska hankit asunnon vasta alle kolme 
kuukautta ennen palvelukseen astumista 
ilman sellaista syytä, jonka perusteella 
asumisavustusta voitaisiin myöntää.

VANHA: Perusavustusmenoina otetaan 
huomioon hakijalle täyden kansaneläkkeen 
määrä, ensimmäiselle lapselle 50 % ja sitä 
seuraaville lapsille 30 % täyden kansaneläk-
keen määrästä. Perusavustusmenot ovat 
jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvia 
menoja.

 KORJATTUA: jokapäiväistä toimeentuloa 
varten voidaan myöntää perusavustus. Perus-
avustuksen määrä on vuonna 2014 ensimmäi-
selle asevelvollisen perheenjäsenelle 633,91 e/
kk ja toiselle 316,96 e/kk (50 %) ja kolmannelle 
tai useammalle kullekin 190, 17 e/kk (30 %). 
Perusavustuksella katetaan asevelvollisen 
omaisen jokapäiväisen toimeentulon menot 
(ruoka, vaatteet ym.). Perusavustusta lasket-
taessa ei huomioida asevelvollista.
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Vuonna 1980 Paavo Lipponen 
(oik.) oli pääministeri Mauno  
 Koiviston poliittinen sihteeri.


