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Säädöstekstin 
muotoutuminen

• Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen pilottihanke

• alkanut maaliskuussa 2007, 
päättyy helmikuussa 2008

• yhteensä n. 1 htv

• vastuuhenkilö Aino Piehl, tutkijoina 
Salli Kankaanpää, Matti Räsänen 
ja Annastiina Viertiö



Tavoitteena on

• saada tietoa
– säädöstekstin synnystä prosessina

– säädöksistä tekstilajina

• hyödyttää säädösten kielen 
kehittämistä ja kielenhuoltotyötä. 



Taustaa 1

• Julkinen keskustelu: säädösten 
kielen ymmärrettävyydessä on 
parantamisen varaa sekä
soveltavien viranomaisten että
kansalaisten kannalta.

• Säädösten kieli vaikuttaa muihin 
viranomaisteksteihin (esim. Tiililä
2007).



Taustaa 2

• Kotuksesta on haettu apua 
säädösten kielen kehittämiseen.

• Kotus tarjosi SÄKE-ryhmälle
kielenhuoltoapua johonkin 
säädösvalmisteluhankkeeseen, jos 
saataisiin tutkia säädöstekstin 
muotoutumista prosessin aikana.

• Oikeusministeriö kiinnostui 
ottamaan kielenhuoltajat mukaan 
asunto-osakeyhtiölain 
valmisteluvaiheeseen.



Tutkimusongelmat

• Milloin lakitekstin tärkeimmät 
kielelliset ratkaisut tehdään?

• Millä perustein ne tehdään?

• Millaista on kielen asiantuntijoiden 
ja muiden asiantuntijoiden välinen 
keskustelu?



Milloin lakitekstin tärkeimmät 
kielelliset ratkaisut tehdään?

• Miten kielelliset ratkaisut tehdään? 
Kuinka tietoisesti kielestä keskustellaan?

• Mikä hahmotetaan valmistelijoiden 
keskustelussa sisältökysymykseksi, mikä
kielikysymykseksi?

• Kuinka pysyvä on työryhmämietinnössä
ehdotettu teksti?



MillMillää perustein ratkaisut perustein ratkaisut 
tehdtehdääään?n?

• Ketkä vaikuttavat tai mikä vaikuttaa 
ratkaisuihin eniten?

• Mikä on lain tekstilajin perinteen paino?

• Miten vaikuttavat muiden säädösten 
ratkaisut, miten EU-säädösten ilmaisut?

• Miten merkittäviä ovat intressiryhmät 
(esim. lausunnonantajien kommenttien 
vaikutus)?

• Miten valmisteluryhmä kootaan?



Millaista on kielenhuoltajien ja 
lain asiantuntijoiden 
keskustelu?

• Miten kielenhuoltajien ehdotuksiin 
suhtaudutaan?

• Millaisia muutoksia hyväksytään, 
millaisia taas hylätään?

• Miten torjuntaa perustellaan?

• Ovatko kielenhuoltajien ehdotukset eri 
asemassa kuin muiden keskusteluun 
osallistuvien? Miten?



AineistoAineisto
• asunto-osakeyhtiölakia valmistelleen 

työryhmän ehdotus säädöstekstiksi ja 
säädöksen perusteluiksi

• lausunnot ehdotuksesta

• lopullinen hallituksen esitys laiksi 
perusteluineen

• työryhmävaiheen pöytäkirjat ja niihin 
merkitty keskustelu

• sähköpostikeskustelu (osallistujina 
oikeusministeriön valmistelija ja hänen 
käyttämänsä asiantuntijat sekä
tutkimusryhmä)

• haastattelut



MenetelmMenetelmäätt

• lingvistinen tekstianalyysi (aineistona 
säädöstekstin ja perustelutekstien eri 
versiot)

• sisällön analyysi (aineistona 
valmisteluryhmän pöytäkirjat)

• osallistuva havainnointi
(sähköpostikeskusteluun osallistuminen)

• haastattelu (valmistelijan)

• ymmärrettävyystestaukset (vertailtavina 
saman kohdan erilaiset 
muotoiluvaihtoehdot)



AikatauluAikataulu
• Tutkimushanke alkoi maaliskuussa 2007 

ja jatkuu helmikuuhun 2008, minkä
jälkeen päätetään jatkohankkeesta.

• Aineiston keruu alkanut:  
työryhmämietintö ja pöytäkirjat saatu, 
sähköpostikeskustelu käynnissä.

• Aineiston keruu jatkuu syksyyn 2007, 
jolloin hallituksen on tarkoitus antaa 
lakiesitys eduskuntaan.

• Säädösehdotuksen kielianalyysi alkanut.

• Säädösehdotuksen kielen kommentointi 
käynnissä, jatkuu kesäkuun.

• Valmisteluvaiheen pöytäkirjojen analyysi 
alkamassa.



EsimerkkejEsimerkkejää ppööytytääkirjoista 1kirjoista 1
• ”Lisäksi lunastukseen toivottiin tarkennus 

siitä, että ainoastaan siirtyvä osake on 
lunastettavissa. A:n mukaan 
lunastusmääräykset on nyt kirjoitettu 
epäselvästi ja niistä jää käsitys, että yhtiö
voisi myös tilanteessa, jossa 
osakkeenomistaja jättää vastikkeet mak-
samatta, lunastaa hänen huoneistonsa.  
A totesi lisäksi, että laki pitäisi kirjoittaa 
helpompaan muotoon, jotta myös 
maallikot osaavat lakia lukea.” (Asunto-
osakeyhtiölain uudistamistyöryhmän 
seurantaryhmän pöytäkirja 15.2.2006, 
kohta 1, 3. kpl.)



EsimerkkejEsimerkkejää ppööytytääkirjoista 2kirjoista 2

• ”Yhtiön kunnossapitovastuuta 
rakenteesta tulisi tarkentaa: esimerkiksi 
lainkohdan sanamuotoa ”rakenteesta 
johtuvista sisäpuolisista vioista” voitaisiin 
täsmentää lisäämällä siihen myös itse 
rakenteet. Perusteluissa tulisi käsitellä
myös sitä, kuinka pitkälle yhtiön vastuu 
rakenteellisista vioista ulottuu.” (Asunto-
osakeyhtiölakityöryhmä, pöytäkirja 2, 
1.9.2004, kohta 2.)



EsimerkkejEsimerkkejää ppööytytääkirjoista 3kirjoista 3

• ”Todettiin, että kunnossapitovastuussa 
on aina viime kädessä kysymys 
nimenomaan kunnossapidon 
kustannuksista. Myös lain terminologiaa
voisi vastaavasti täsmentää.” (Asunto-
osakeyhtiölakityöryhmä, pöytäkirja 2, 
1.9.2004, kohta 2.)



EsimerkkejEsimerkkejää ppööytytääkirjoista 4kirjoista 4

• ”B totesi, että lain uusi rakenne on hyvä
ja että juuri maallikoiden kannalta on 
hyvä, että viittaukset osakeyhtiölakiin 
poistetaan.” (Asunto-osakeyhtiölain 
uudistamistyöryhmän seurantaryhmän 
pöytäkirja 15.2.2006, 1. kohta, 4. kpl.)

• ”Säännöksessä voitaisiin peilata yleisiä
säännöksiä, esim. viittauksella ko. 
lainkohtaan.” (Asunto-
osakeyhtiölakityöryhmä, pöytäkirja 2, 
1.9.2004, kohta 2.)



EsimerkkejEsimerkkejää ppööytytääkirjoista 5kirjoista 5

• ”C totesi, että luku yhtiön perustamisesta 
olisi ehkä syytä sijoittaa ennen kun 
käsitellään yhtiön toimintaa. Näin tuntuisi 
luontevammalta käsitellä asioita; ensin 
perustetaan yhtiö, jonka jälkeen yhtiön 
toiminta voidaan aloittaa.” (Asunto-
osakeyhtiölain uudistamistyöryhmän 
seurantaryhmän pöytäkirja 15.2.2006, 1. 
kohta, 8. kpl.)



EsimerkkejEsimerkkejää ppööytytääkirjoista 6kirjoista 6

• ”D totesi, että laissa tulisi nykyistä
selvemmin sallia vastikkeen periminen
myös esimerkiksi senioritalojen 
tarjoamien palveluiden kustannusten 
kattamiseksi.”

• ”E totesi, että lakiin olisi tarkemmin syytä
kirjata, mistä on määrättävä yhtiön 
yhtiöjärjestyksessä.” (Asunto-
osakeyhtiölain uudistamistyöryhmän 
seurantaryhmän pöytäkirja 15.2.2006, 1. 
kohta, 6. ja 7. kpl.)



Kielenhuoltajien kommenttien Kielenhuoltajien kommenttien 
aiheitaaiheita

• Virkerakenne (esim. sivu- ja päälauseen 
järjestys, sivulauseiden määrä, mutkikas 
luetelma)

• Lauserakenne (esim. pitkät 
etumääritteet, rinnastukset)

• Nominaalistus vai lause

• Termit, sanasto (täsmällisyys, 
yksiselitteisyys, yhtenäisyys, tuttuus ym.)

• Sanajärjestys

• Toisto, viittaukset

• Otsikointi (yhtenäisyys)



Esimerkki sEsimerkki sääääddöösehdotuksen sehdotuksen 
muotoiluehdotuksesta ja sen muotoiluehdotuksesta ja sen 
vastaanotosta 1vastaanotosta 1



Säädösehdotus (AsOyL 4:2):

• Osakkeenomistajan kunnossapitovastuu

Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakkeiden perusteella

hallinnassaan olevien tilojen sisäosat ja muut osakkeiden 

perusteella hallinnassaan olevat tilat. 

Osakkeenomistajan on hoidettava hallinnassaan olevia tiloja

huolellisesti siten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön,

rakennuksen tai huoneiston osat eivät rikkoudu. Osakkeenomistaja

ei kuitenkaan ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka 

aiheutuu tilojen käyttämisestä niiden käyttötarkoituksen

mukaisesti.



Kielenhuoltajien kommentti:

• ”Osakkeiden perusteella hallinnassaan 
olevat tilat toistuu monta kertaa lyhyessä
jaksossa. Onko osakkeiden perusteella
välttämätön? Onko osakkaalla muuten 
hallinnassaan esim. hänen 
vuokraamiaan tiloja, joiden 
kunnossapitoon hänellä ei kuitenkaan ole 
velvollisuutta? Seuraavan momentin 
alussa ei osakkeiden perusteella toistu. 
Tarkoitetaanko tässä tällaisia muita 
tiloja?”



Valmistelijan kommentti:

• ”Ensi lukemalta ehdotuksenne ovat 
hyviä. Havaitsin useita vanhasta 
muistista/perinteen vuoksi ehdotukseen 
päässeitä puutteita, kuten "osakkeiden 
perusteella hallinnassaan oleva" 
ilmauksen toisto. Todennäköisesti lain 1 
luvussa olevaa huoneiston määritelmää
voitaisiin täydentää siten, että
huoneistolla tarkoitetaan tässä laissa 
osakkeiden omistuksen perusteella 
osakkeenomistajan hallinnassa olevia 
tiloja erotukseksi osakkaan yhtiöltä
vuokraamasta työ-, varasto- tms. tilasta.”



Esimerkki sEsimerkki sääääddöösehdotuksen sehdotuksen 
muotoiluehdotuksesta ja sen muotoiluehdotuksesta ja sen 
vastaanotosta 2vastaanotosta 2



Säädösehdotus (AsOyL 4:4):
Osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus omasta 

kunnossapitotyöstään

Jos kunnossapitotyö voi vaikuttaa yhtiön tai toisen 
osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, 
rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai 
toisen osakkeenomistajan hallinnassa olevien tilojen 
käyttämiseen, siitä on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti 
hallitukselle tai isännöitsijälle.

Jos kunnossapitotyö voi vaikuttaa toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan 
kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan tai hänen hallinnassaan olevien tilojen 
käyttämiseen, hallituksen tai isännöitsijän on annettava toiselle osakkeenomistajalle 
viipymättä tieto ilmoituksesta. Ilmoitus toiselle osakkeenomistajalle voidaan toimittaa 
yhtiölle ilmoitettuun osoitteeseen.

Ilmoituksessa on oltava sellaiset tiedot, joiden perusteella yhtiö tai toinen 
osakkeenomistaja voi arvioida hyvän rakennustavan noudattamista 
kunnossapitotyössä ja kunnossapidosta aiheutuvan vahingon tai muun haitan.



Kielenhuoltajien muotoilu-
ehdotus:

Kunnossapitotyöstä on ilmoitettava 

etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai 

isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai 

toisen osakkeenomistajan vastuulla 

olevaan kiinteistön, rakennuksen tai 

huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen 

osakkeenomistajan hallinnassa olevien 

tilojen käyttämiseen. [– –]



Kielenhuoltajien muotoilu-
ehdotuksen perustelu:

• ”Ehdotamme, että päälause siirretään 
alkuun, koska pitkä sivulause ennen 
päälausetta tekee sisällön 
hahmottamisen vaikeammaksi.”



Valmistelijan kommentti:

• ”Käsikirjamaisuudesta ja sen 
vaikutuksesta lauserakenteeseen: 
Esimerkiksi alla siteeratussa kohdassa 
tavoitteena oli, että lukijan tarvitsisi 
tutustua vain ensimmäiseen 
ehtolauseeseen: jos ehto ei täyty 
lukemisen voi keskeyttää, jos ehto 
täyttyy, pitää lukea momentti loppuun.”



Valmistelijan kommentti 
jatkuu:

• ”Kansalaisten kannalta yksi lakitekstin 
käytön suurista haasteista on löytää juuri 
sillä hetkellä tarkasteltavaan tilanteeseen 
sovellettava ohje. Eli erityisesti näin 
suurta lukijakuntaa (yli 2,5 miljoonaa 
suomalaista asuu asunto-osakeyhtiöissä) 
koskettavassa laissa on painotettava 
anekdootti-ohjeistuksen toimivuutta sen 
sijaan, että myös yksityiskohtaisten 
sääntöjen esittelyssä painotettaisiin 
kokonaisuuden ymmärtämistä.”



Alustavia havaintoja
• Lainvalmistelussa puhutaan kielestä

myös suoraan (sanamuoto, 
terminologia).

• Tekstin rakenteesta puhutaan myös 
suoraan (lain uusi rakenne on hyvä).

• Selkeyttä ja tarkkuutta ei välttämättä
mielletä kielellisiksi kysymyksiksi.

• Kielenhuoltajilla ja lain valmistelijoilla on 
yhteisistä pyrkimyksistä (selkeys, 
ymmärrettävyys) huolimatta erilainen 
näkökulma ja myös erilainen tapa 
tarkastella tekstiä.

• > Millaisia nämä erot ovat?



Metodisia ym. kysymyksiä:
• Miten tunnistaa kieleen liittyvät kohdat 

pöytäkirjoista?

• Miten esittää ja millaisin argumentein 
perustella kielikommentit 
(sähköpostitse)?

• Miten sovittaa lainvalmistelun ja 
tutkimusryhmän aikataulut?

• Miten suhtautua tässä hankkeessa 
kielenhuoltajien keskinäiseen 
keskusteluun?

• Etiikka ja kielenhuollon uskottavuus: 
koemielessä ei voi tehdä
tarkoituksellisen provosoivia ehdotuksia.




