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LAKIA LUKIEN

ELY-central, Carea, sote-alueet ...
Virkakielen nimi-mutaatiot 

rikkovat jopa lakia   

V iranomaisten kehittele-
mät originellit nimily-
henteet ja oheisnimet 
närästävät niin kielen 
asiantuntijoita kuin 
laillisuusvalvojiakin.

ELY- ja AVI-lyhenteet meidän on vain 
ollut pakko niellä.

Muodikkaalta kalskahtavat oheisni-
met – kuten Certia, Centria, Elenia ja Ca-
rea – näyttävät nekin tulleen jäädäkseen.

Myös lakilyhenteet, viimeisimpänä 
sote-laki, ovat jatkuvan väännön koh-
teena.

Näkemys I
Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) joh-
taja Pirkko Nuolijärvi, miksi oheisnimet 
– Carean tapaan – ovat hankalia?

- Niistä ei tiedä, mitä ne tekevät. Ne 
eivät myöskään ole mitään kieltä, eivät 
latinaa, eivät englantia eivätkä varsin-
kaan suomea.

- Carea on Kymenlaakson sairaanhoi-
to- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän 
oheisnimi, mutta toiminnan luonne ei 
käy nimestä ilmi.

Kuinka Te itse olisitte ratkaissut kymen-
laaksolaisten nimiongelman?

- Lähtökohta on kieltämättä tukala. Pe-
ruspalvelu-sanan pohjalta minä varmaan-
kin sitä uutta nimeä olisin sorvannut. Itsel-
leni kelpaisi Kymenlaakson peruspalvelu-
yhtymä.

Millainen sitten on hyvä lyhenne?
- Se on läpinäkyvä. Se kertoo, minkälaista 

toimintaa sen takana on eli mitä se virasto 
tai yksikkö oikein tekee.

Mitä mieltä olette sote-laista?
- Tuo nimi johtaa harhaan. Kyseinen laki 

ei sääntele sosiaali- ja terveydenhuoltoa 
vaan pelkästään sen hallintoa.

- Sote-aluekin on terminä epämääräinen. 
Esitimme sen tilalle peruspalvelupiiriä.

Näkemys II
Sote-järjestämislakia valmistelleen parlamen-
taarisen ohjausryhmän työhön osallistunut 
osastopäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja ter-
veysministeriöstä, miksi ette totelleet Kotusta 
sote-järjestämislain valmistelussa?

- Pidimme Kotuksen kanssa asiasta pala-
verin. Kotus esitti uudeksi termiksi sosiaali- 
ja terveysalueen tilalle peruspalvelupiiriä.

- Suomessa on kyllä peruspalveluministe-
ri, mutta peruspalveluilla tarkoitetaan kä-
sittääkseni useita muitakin toimintoja kuin 
pelkkää sosiaali- ja terveydenhuoltoa – ku-

ten vaikkapa perusope-
tusta ja päivähoitoa.

- Myös Kotuksen 
esittämän yhdyssanan 
jälkimmäistä osaa ”pii-
ri” haluttiin lainvalmis-
telussa välttää. Hanke 
olisi assosioitunut liikaa 
menneeseen, sairaan-
hoitopiireihin.

Kuinka vakavasti par-
lamentaarinen ohjaus-
ryhmä ylipäätään pohdis-
keli näitä nimiasioita?

- Hyvinkin vakavasti. 
Nimiasia oli esillä jopa 
ryhmän viimeisessä ko-
kouksessa.

- Linjaksi kuitenkin 
jäi se, että menneisyy-

den termeistä on päästävä eroon. On siir-
ryttävä uuteen ajattelutapaan uusin ter-
mein.

Näkemys III
Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääske-
läinen, mikä mahtaa olla virkakielen ja sen 
lyhenteiden normipohja?

- Perustuslaki sanoo, että meillä kaikilla 
on oikeus hyvään hallintoon. Hallintolaissa 
on sitten tarkennettu, mitä hyvä hallinto 
tarkoittaa virkakielen osalta.

- Hallintolain 9 pykälässä säädetään, että 
viranomaisen on käytettävä asiallista, sel-
keää ja ymmärrettävää kieltä. Tuo säännös 
edellyttää sekä kielellistä selkeyttä että si-
sällöllistä ymmärrettävyyttä.

Omaperäisin eteenne tullut lyhenne?
- ELY-central. Sen taustalla oli työ- ja elin-

keinoministeriön päätös. Päätös oli tehty 
vastoin valtioneuvoston ruotsinkielen lau-
takunnan nimenomaista kantaa.

- Totesimme, että tuollaista sekakielistä 
lyhennettä ei voida pitää hyväksyttävänä. 
ELY-lyhenteen takana ovat sanat elinkeino, 
liikenne ja ympäristö.

- Voin vain kuvitella sitä mekkalan mää-
rää, jos ELY-centralin sijasta olisimmekin 
saaneet lyhenteen NTM-keskus. Alkuosa 
olisi tuolloin koottu sanoista näring, trafik 
ja miljö.

Kuinka meidän tulee suhtautua Carean kal-
taisiin oheisnimiin?

- Viranomaisen täytyy hallinnon asiakkai-
siin nähden esiintyä aina virallisella nimel-
lä. Virallisen nimen sijasta ei voi käyttää 
pelkkää oheisnimeä.

- Lainvastaista sen sijaan ei ole se, että 
viranomainen käyttää virallisen nimensä 
ohessa jotakin muuta nimeä. Tuolloin on 
kuitenkin tarkoin huolehdittava siitä, että 
viranomaisen virallinen nimi esiintyy sa-
massa yhteydessä ensisijaisesti ja riittävän 
selkeästi. 
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Oletteko
    te PYH? PYH?

   Kyllä.
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