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Oulun kaupunki 



Kuntalaisille hyötyä hakemassa 
• Mukaan virkakielikampanjaan 2015. 
• Haluttiin tehdä jotakin konkreettista, josta olisi suora hyöty 

kuntalaisille. 
• Omaishoidon päätösten fraasit valikoituivat mukaan kampanjaan 

siksi, että niitä vastaanottavat usein ikääntyneet, joille 
monimutkaisen kielen ymmärtäminen saattaa olla vaikeaa.  

• Mukana tekstityössä tiedottaja Lea Ansamaa ja sosiaalityöntekijä Sini 
Sivonen. 

• Johtoajatuksena sekä kuntalaisen etu että työntekijöiden etu – kun 
päätös ymmärretään kerralla, vähenevät soittojen määrät.  

• Selkeä kieli on kuntalaisen oikeusturvan kannalta tärkeää – on 
ymmärrettävä, mitä omista asioista on päätetty. 
 
 
 



2015 kevät 
Tiedottaja ja sosiaalityöntekijä keräsivät päätöksenteon 
fraaist, kävivät tekstit läpi kolmeen kertaan ja korjasivat 
tekstin ymmärrettäväksi. 
 
2015 syksy 
Kuntalaiset pääsivät kommentoimaan tekstejä asukastuvilla, 
asukasilloissa sekä Otakantaa-sivustolla. 
 
2016 talvi 
Runsas palaute kuntalaisilta käytiin läpi. 
 
 
 

Tekstityö 2015–2016 



2016 talvi 
Kaikki ehdotukset, jotka voitiin toteuttaa, korjattiin 
teksteihin. Yhteisiä tekstityöpajoja Lea Ansamaan ja Sini 
Sivosen kanssa. 
 
2016 Kesä/alkusyksy 
Uudet tekstit syötettiin asiakastietojärjestelmään. 
Kuntalaisille lähetettiin tiedote, jossa lueteltiin kaikki 
korjatut ehdotukset ja voitiinko niitä ottaa huomioon.  
 
Kampanjasta tiedotettiin mediaa ja kuntalaisia alussa, 
kuntalaisten kommenttien aikaan sekä lopuksi.  
 
 
 
 
 

Tekstityö 2015–2016 



Kuntalaisten palautteista  
osaa ei voitu ottaa huomioon 

fraasipankin rajallisen 
merkkimäärän vuoksi. 

 
Osa termeistä taas selitetään 
kuntalaiselle jo omaishoidon 

tukea haettaessa 
hakuprosessin aikana. 

 

Haluttiin muutosta 
puhutteluun, selkeyteen, 
termeihin, lakipykäliin, 

täsmällisempiin sanoihin 
ja tekstin visuaaliseen 

jäsentelyyn. 

 

Kuntalaisten  
palautteita 



Tärkeimmät tekstimuutokset 

1. Lakipykälät siirrettiin kirjeen loppuun.  
2. Puhutteluun kiinnitettiin huomiota 

(omaishoitaja, omaishoidettava) 
3. Päätöksen jäsentelyä selkeytettiin 
4. Termejä avattiin ymmärrettävämmiksi (esim. 

vero -> tulovero) 
5. Tekstin sävyä muutettiin ystävällisemmäksi. 
6. Tekstin pituutta lyhennettiin. 

 
Muutosehdotukset kommentteineen julkaistiin 
kaupungin nettisivuilla: 
https://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?u
uid=87718de5-aea6-49c0-8a47-
0ef7a10602a4&groupId=64357 
 

 
 
 

https://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=87718de5-aea6-49c0-8a47-0ef7a10602a4&groupId=64357
https://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=87718de5-aea6-49c0-8a47-0ef7a10602a4&groupId=64357
https://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=87718de5-aea6-49c0-8a47-0ef7a10602a4&groupId=64357


Myönnetään omaishoidontukipäätökseen §11 /1.1.2016 /Paula 
Palveluohjaaja liittyen omaishoitajan lakisääteisen vapaan 
3vrk/kk järjestämiseksi sijaisen palkkausavustusta 70 
euroa/brutto/vuorokausi. Lisäksi hyväksytään maksettavaksi 
työnantajan lakisääteiset maksut. Laki omaishoidontuesta 
937/2005 4 §. 

Esimerkkiteksti 
ennen korjausta 



Esimerkkiteksti korjauksen jälkeen 
 
Omaishoitajallenne on myönnetty omaishoidon tuen lakisääteistä 
vapaata 3 vuorokautta kuukaudessa. Vapaa myönnetään taloudellisena 
tukena omaishoitajan sijaisen palkkaamiseen. Tukea maksetaan yhdestä 
vuorokaudesta 70 euroa (brutto). Lisäksi maksetaan työnantajan 
lakisääteiset vakuutus- ja sosiaaliturvamaksut. Tuki maksetaan sijaiselle 
työtuntilistojen mukaisesti, ja hän maksaa tuesta tuloveroa. 
  
Tämä päätös liittyy teille aiemmin tehtyyn omaishoidon tuen päätökseen 
§11 /1.1.2016/Paula Palveluohjaaja. 
Omaishoidon tuen vapaa on myönnetty Oulun kaupungin 
hyvinvointilautakunnan päätöksen 11.6.2015 § 66 mukaisesti. 
Päätös perustuu lakiin omaishoidontuesta 937/2005, § 4 ja § 4a. 

 



Tekstityön hyötyjä ja tulevaisuutta 

• Nykyiset omaishoidontuen päätökset lähtevät uudella kieliasulla – 
fraasipankki uudistettiin asiakastietojärjestelmään. 

• Palvelunohjausyksikkö on itsenäisesti selkeyttänyt myös muita 
päätösfraaseja kielen selkeytyksen jälkeen.  

• Sosiaalityöntekijä Sini Sivonen on tehnyt alustavan rakennekaavion 
kielestä, joka voidaan myöhemmin ottaa käytäntöön muillekin 
työntekijöille. 

• Kuntalaiset olivat tyytyväisiä päästessään mukaan konkreettiseen 
työhön. He saivat myös palautteen antamistaan kommenteista.  

• Kaupungin viestintä, sosiaalityö ja kuntalaisvaikuttaminen tekivät 
muutostyössä erinomaista yhteistyötä.  
 
 
 
 



Palautetta projektista 

”Oli hienoa päästä osallistumaan omaishoidon päätöstekstien työstämiseen. Vuorovaikutus 
asukkaiden kanssa avaa aidon mahdollisuuden kehittää asiakaslähtöistä palvelua. Saimme 
Oulun kaupungin asukkaille näkyvää ja konkreettista hyötyä.” 
Tytti Tuppurainen, kansanedustaja (sd) 
 
”Osallistuminen ikääntyvien asukkaitten arkeen liittyvien päätösten ymmärrettävämmäksi 
tekemiseen tuotti Keskustan suuralueen yhteistyöryhmälle tunteen, että on voinut oikeasti 
osallistua ja vaikuttaa. Osallistumisesta saatiin vielä palautetta kaupungilta!” 
Jukka Lappalainen, asukas ja yhdyskuntalautakunnan jäsen 
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