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Mitä on kielipolitiikka? 

 ”Kielen tai kielten ja yhteiskunnan välisten 
suhteiden järjestämistä tietoisilla toimilla.”  

 (www.kotus.fi) 
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Vakiintunut kolmijako 

 Kielipolitiikka on vaikuttamista  

 kielen asemaan 

 

 korpukseen eli kieleen itseensä  

 

 kielenopetukseen. 
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Kielipolitiikka ja -suunnittelu 

 Kielelliset oikeudet kansallisessa lainsäädännössä. 
Kielilakikomitea 2000 

 

 Latomaa & Nuolijärvi 2002: The Language Situation in 
Finland.  

 

 Kunnat ja kielilainsäädäntö. Suomen kuntaliitto 2003 

 

 Suomen kielen tulevaisuus. Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskus 2009 
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Kielen tai kielten ja yhteiskunnan 
välisten suhteiden järjestämistä 

tietoisilla toimilla.  
 

 Mitä on kieli? 

 Mitä on järjestäminen? 

 Mitä on tietoinen? 

 Jne. 
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Näkökulmia kielipolitiikkaan: 

 

 (Kieli)politiikkaa voi syntyä ilman suunnittelua 
sattumanvaraisesti ja vailla koordinointia. 

 Ero säädetyn ja tosiasiallisen käyttäytymisen 
välillä. 

 Politiikan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden 
arviointi . 

 



7 

Jatkumoita kielipolitiikan 
tarkastelussa 

 Tietoisuus………………tahattomuus 

 Vaikuttavuus……………ei-vaikuttavuus 
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Tietoinen ja tahaton kielipolitiikka 

1. Kielilainsäädäntö 

2. Kielenkäyttöä koskeva lainsäädäntö 

3. Kirjoittamista lisäävät säädökset ja suuntaukset 
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Kielilainsäädäntö  

 Perustuslaki (17. §): oikeus omaan kieleen 

 Kielilaki 

 Saamen kielilaki 
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Perustuslaki (731/1999): oikeus 
omaan kieleen ja kulttuuriin 

 

Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. 

Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja 
muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, 
joko suomea tai ruotsia, sekä saada 
toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla. 
Julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja 
ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja 
yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten 
perusteiden mukaan. (17. §) 
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Perustuslaki: oikeus omaan kieleen 
ja kulttuuriin 

 

Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä 
romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus 
ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja 
kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää 
saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla. 
Viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden 
vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua 
tarvitsevien oikeudet turvataan lailla. (17. §) 
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Kielilaki (423/2003) 

 Kansalliskielet suomi ja ruotsi (1. §) 

 Oikeudesta käyttää viranomaisissa muita kieliä 
kuin suomen, ruotsin ja saamen kieltä säädetään 
oikeudenkäyntiä, hallintomenettelyä ja 
hallintolainkäyttöä koskevassa lainsäädännössä, 
koulutusta koskevassa lainsäädännössä, 
terveydenhuolto- ja sosiaalilainsäädännössä sekä 
muussa eri hallinnonaloja koskevassa 
lainsäädännössä. (9. §) 
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Saamen kielilaki (1086/2003) 

 Tämän lain tarkoituksena on osaltaan turvata 
perustuslaissa säädetty saamelaisten oikeus 
ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. 
(1. §) 
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Vapaaehtoinen kielipalvelusitoumus 

 Kielipalvelusitoumus hallinnossa on 
yhteistyöprojekti, jossa mukana olevat kunnat ja 
kuntayhtymät antavat takuun tietyn palvelutason 
ylläpitämisestä kunnan/kuntayhtymän 
vähemmistökielellä. (www.kunnat.net) 
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Kielilainsäädäntö 

 Oikeus oman kielen käyttöön. 

 

 Velvollisuus tarjota tietoa tai palveluja tietyllä    
kielellä. 

 

 Oikeus saada tietoa tai palveluja tietynkielisenä.  

 

(Kielilakikomitea 2000) 
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Kielen laadun sääntely 

 Hallintolaki (434/2003) 
 Hyvän kielenkäytön vaatimus: asiallisuus, selkeys, 

ymmärrettävyys (9. §) 

 Päätösten perustelu ja ratkaisun yksilöiminen (44. ja 
45. §) 
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Kielen laadun sääntely 

 STM:n asetus potilasasiakirjojen 
laatimisesta ja säilyttämisestä (99/2001) 
 selkeys, ymmärrettävyys, virheettömyys 

 yleisesti tunnetut ja hyväksytyt käsitteet ja lyhenteet 
(7. §) 
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Kielen laadun sääntely 

 Euroopan neuvoston suositus (1990) 
seksistisen kielen välttämisestä: 
 Jäsenvaltioiden edistettävä sellaisen kielen käyttöä, 

joka parantaa miesten ja naisten välistä tasa-arvoa.  

 Rohkaistava ei-seksistisen kielen käyttämistä. 

  Huomiota kiinnitettävä tiedotusvälineiden sekä 
lainsäädännön, julkishallinnon ja koulutuksen 
kieleen.  

   (The elimination of sexism from language. Council of 
Europe. Recommendation No. R (90) 4.) 
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Kielenkäyttöä koskeva lainsäädäntö 

 Päättäminen, ratkaisun esittäminen 

 Perusteleminen 

 Kuuleminen 

 Tiedottaminen 

  

 (Esim. hallintolaki, kuntalaki, laki sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista; myös 
politiikkaohjelmat, sosiaalityön periaatteet ym.) 
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Kuuleminen hallintolaissa 

 Asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista 
varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta 
sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja 
selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian 
ratkaisuun. (34. §) 
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Itsemääräämisoikeus ja 
osallistuminen laissa sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

 Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti 
otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja 
mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen 
itsemääräämisoikeuttaan. (8. §) 
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Kuntalaisten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuudet 

kuntalaissa 

 

 Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää 
erityisesti: 
3) tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä 

kuulemistilaisuuksia 

4) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen 
päätöksentekoa. (27. §) 
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Kielenkäyttöä rajoittava lainsäädäntö 

 Julkisuuslaki: tiedonsaannin oikeudet ja 
rajoitukset, vaitiolovelvollisuus, salassapito 

 

 Henkilötietolaki: tarpeellisuus- ja 
virheettömyysvaatimukset, arkaluonteisten 
tietojen käsittelykielto 

 

 Kuluttajansuojalaki: markkinoinnin 
tunnistettavuus, harhaanjohtamisen kielto 
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Tahaton kielipolitiikka 

 Tekstien tekemiseen ohjaavat lait ja suuntaukset 
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Lainsäädäntö 

  Vammaispalveluasetus (2. §): palvelusuunnitelma 

 Laki omaishoidontuesta (7. §): hoito- ja palvelusuunnitelma 

 Laki toimeentulotuesta (10. §): kotoutumissuunnitelma, 
aktivointisuunnitelma sekä suunnitelma toiminnasta asiakkaan itsenäisen 
suoriutumisen edistämiseksi. 

 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (5. §): aktivointisuunnitelma ja 
työnhakusuunnitelma 

 Sosiaalihuoltoasetus (6. §): huoltosuunnitelma, palvelu-, hoito- ja 
kuntoutussuunnitelmat 

 Perhehoitajalaki (4. §): suunnitelma perhehoidossa olevalle henkilölle ja 
perhehoitajalle järjestettävistä perhehoidon toteuttamiseksi tarpeellisista 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja muista tukitoimista.  

 Laki maahanmuuttajien eritystuesta (5. §): hoito- tai 
kuntoutussuunnitelma 

 Laki lasten päivähoidosta (7. §): kuntoutussuunnitelma. 
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Tekstejä lisäävät yhteiskunnalliset 
suuntaukset 

 Julkishallintoon yritysmaailman opit: kilpailutus, 
tulosten mittaaminen, laadun arviointi ja seuranta. 

 

 Informaatio-ohjaus: tilasto- ja tutkimustieto, 
rekisteritieto, arviointitieto, kehittämishankkeet, oppaat, 
(laatu)suositukset, ohjelmat 

 

 Oikeudellistuminen, asiakkuusajattelu: sopimukset 

 

 Professioiden kehittäminen ja kilpailu: 
dokumentointi tuo näkyvyyttä ja statusta 
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Kielilainsäädännön toteutuminen? 

 Kielibarometri  

 www.kunnat.net; Herberts 2009 

 Kyselylomaketutkimus kaksikielisten kuntien 
kielellisen vähemmistön tilanteesta: missä määrin 
eri kuntien asukkaat saavat esimerkiksi erilaisia 
palveluja suomeksi tai ruotsiksi.  

http://www.kunnat.net/


28 

Kielibarometri 2008: 

 Kaksikielisten kuntien suomenkielinen 
vähemmistö suhteellisen tyytyväistä 
suomenkieliseen palveluun.  

 Ruotsinkielisten vähemmistöjen palvelut omalla 
kielellä vaihtelivat kunnittain. 

 Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon 
saatavuus ruotsin kielellä usein huono.  

(www.om.fi) 
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Kyselytutkimuksia kielen laadusta 

 Hallintolain seurantatutkimus (Miettinen ja Väätänen 
2006) 

 Tutkimus hallinnon eettisyydestä (Salminen ja Ikola-
Norrbacka 2009): Miten virkakielen asiallisuus-, selkeys- 
ja ymmärrettävyysvaatimukset  toteutuvat: 
 n. 2 %: ”erittäin hyvin”. 

 17,8 %: ”melko hyvin” 

 29,7 %: ”jonkin verran”.  

 35,8 %: ”melko huonosti” 

 14,9 %: ”eivät lainkaan”. 
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Kielentutkimuksen tuloksia 
päätösteksteistä 

 Mallikatkelmista koostetut tekstit epäyhtenäisiä, 
sidosteettomia, jopa absurdeja 

 

 Suorat lainat laki- ja asiantuntijateksteistä  

 

→ teksteissä sekä ymmärrettävyys- että 
sävyongelmia 
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Toimeentulotukipäätösten sidosteisuus 

 PÄÄTÖS  

 ajaksi 01.08.2007−31.10.2007 

 

 Teille myönnetään toimeentulotukea 123,45 e elokuulle, tuki 
maksetaan tilillenne. 

 

 Teille myönnetään toimeentulotukea 234,56 e / kk 
syys−lokakuulle, tuki maksetaan tilillenne. 

 

 Täyttäkää oheinen ilmoitus tilinumerostanne, jotta tuki voidaan 
laittaa maksuun. 

  

 (Saara Helander 2008) 
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Toimeentulotukipäätösten sidosteisuus 

 Teille myönnetään toimeentulotukea xx euroa, 
maksetaan asiakkaan tilille.  
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Potilasasiakirjojen laatu 

 Kotihoidon kertomuksissa lyhenteitä yli 10 % 
kaikista sanoista. Kaikki eivät vakiintuneita. 
(Lehtomäki 2008) 

 

 Hankalina pidetyt ilmaisutavat mainettaan 
toimivampia (Karvinen 2008) 
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Kotihoidon kertomukset: passiivi ja 
nominaalistukset normaalitilanteissa 

 Haavat hoidettu ja laitettu paksummat taitokset. 

 

 avannepussin vaihto. juttelua päivän asioista. 

 

(Kati Karvinen 2008) 
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Kotihoidon kertomukset: muodollisuus ja 
aktiivi ongelmatilanteissa 

  

 Rouva ei ole viime aikoina ottanut x-lääkettä. 
Yritin selittää mihin tarkoitukseen lääke on 
määrätty, mutta en tiedä ymmärsikö hän. 

 

 (Kati Karvinen 2008) 
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Seksistinen kieli 

 Lainsäädännössä yhä ongelmia, lehtikieli 
parempaan suuntaan (Karppinen 2001, 2007) 
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Perusteleminen ja ratkaisun 
yksilöiminen päätöksissä 

 Ongelmia argumentoinnin loogisuudessa sekä 
perusteluina toimivien ”tosiseikkojen” 
valinnassa. 

 Perustelut eivät aina tunnistettavissa 
perusteluiksi. 

 Yleispäteväksi muotoillulla fraasilla ilmaistu 
ratkaisu ei aina yksilöivä ja vaihtoehdoton. 

 Suora laina lakitekstissä voi tuottaa toimivaakin 
tekstiä. 

(Tiililä 2007, 2008) 
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Otsikointiin pohjautuvat perustelut 

 PERUSTELUT 
 
Lastenhoidon tukeen sisältyy HELSINKI -lisä, jonka määrä perustuu 
kunnan päätökseen. Kunnan päätös on voimassa toistaiseksi. 
 
Lasten kotihoidon tuen hoitorahasta on vähennetty ajalta xx.x.2007 - 
xx.x.2007 Teille myönnetty vanhempainpäiväraha. Vähennyksen 
jälkeen hoitorahaa ei jää maksettavaksi. 
 
Lasten kotihoidon tuen hoitorahasta on vähennetty ajalta xx.x.2007 - 
xx.x.2007 Teille myönnetty vanhempainpäiväraha. 
 
Lasten kotihoidon tuen hoitorahasta on vähennetty ajalta xx.x.2007 - 
xx.x.2007 Teille myönnetty vanhempainpäiväraha. Vähennyksen 
jälkeen hoitorahaa ei jää maksettavaksi. 
 
Lasten kotihoidon tuen hoitorahasta on vähennetty ajalta xx.x.2007 - 
xx.x.2008 Teille myönnetty vanhempainpäiväraha. 
 
Lasten kotihoidon tuen hoitorahasta on vähennetty ajalta xx.x.2008 - 
xx.x.2008 Teille myönnetty vanhempainpäiväraha. Vähennyksen 
jälkeen hoitorahaa ei jää maksettavaksi. 
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Yksilöity ratkaisu? 

Vuokran / yhtiövastikkeen maksatte itse.  
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Kuuleminen kielen- ja 
diskurssintutkimuksen näkökulmasta 

 Äänten ja tietämisen hierarkiassa 
kansalainen/asiakas/potilas on alimpana.  

 

 Virallinen tieto ensisijaista. Asiakkaan oma 
kertomus tai teksti omasta tilanteesta toissijaista. 
 

  

 (Oikeudenkäytöstä Ruuskanen 2006; kunnallisista 
palveluista Tiililä 2007; vakuutusmaailmasta 
Havukainen 2003, mielenterveystyöstä Saario 2005) 
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Tiedottavat tekstit tutkimuksen 
näkökulmasta 

 

 Millainen teksti täyttää tiedottamisvelvoitteen? 
(Julkunen 2002; Heikkinen 2002) 

 

 Myönteinen kehitys ei tapahdu itsestään 
(Kankaanpää 2006) 
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Kielenkäyttöä rajoittavat lait 

 Julkisuuslaki vaikuttaa itsesensuurin tavoin  

 

 (Tapola 2003; Tiililä 2007; Vanhala 2005) 
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Tahattoman kielipolitiikan 
vaikutukset 

 Määrä jyrää laadun: tekstejä tuotetaan 
järjestelmissä, joita ei ole luotu kirjoittamiseen 

 

 Virkakielelle kasvualustaa lisää 

 

 Kirjoitus syrjäyttää puheen ja vaikuttaa 
kasvokkaisiin asiakastilanteisiin 

 

 Standarointi tasalaatuistaa mutta riistää oman 
kielen. 
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Tietoisen ja tahattoman 
kielipolitiikan suhde 

 Tietoinen ja tahaton kielipolitiikka usein 
keskenään ristiriitaiset. 

 

 Tahaton kielipolitiikka vaikeuttaa tietoisen 
kielipolitiikan toteutumista. 
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Kielipolitiikka 

 Erilaiset tietoiset, tahattomat ja tosiasialliset 
toimet, joilla vaikutetaan kieliin ja niiden 
käyttöön. 

 

 

 

 

 (Tiililä 2009) 
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