
1a. Yli puolet vastaajista pitää asiatekstejä liian arkityylisinä. 

VÄITE: Monet asiatekstit (esim. sanomalehtien 
uutiset) ovat nykyään liian arkityylisiä. 

Vastaajista yli puolet oli väitteestä täysin tai osittain 
samaa mieltä, vanhemmat ikäryhmät hieman 
selvemmin kuin nuorimmat. – Vastaajien 
kommentteja: 

 

• Asiatekstien puhekielisyydet ja latteat muoti-
ilmaukset häiritsevät suunnattomasti. Ne osoittavat 
mielestäni kirjoittajien laiskuutta ja 
huolimattomuutta. Ei viitsitä ajatella asiaa riittävän 
valmiiksi, mikä näkyy kielen epätarkkuutena ja 
hämäryytenä.  
 

• Ärsyttää, pistää silmään ja vie asiasisällöstä 
huomion typerään kielenkäyttöön. 

 
• Kyllähän virheet teksteistä äkkiä huomaa ja ne aina 

vähän ärsyttävät, mutta huomaan kysyväni itseltäni, 
miksi puhekielisyys ja huolimattomuus minua oikein 
häiritsevät. Jos ymmärtää asiasisällön, onko niillä 
väliä? 
 

• Arkityyli olisi ihan ok, mutta huono teksti ärsyttää. 
Ilman ajatusta sanasanaisesti englannista käännetyt 
jutut ja varsinkin haastateltavien kommenttien 
sellaisenaan puhekielisine rakenteineen 
kirjoittaminen tekstiin saa verenpaineen 
nousemaan.  
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1b. Enemmistön mielestä keskustelupalstoilla voi kirjoitella niin kuin haluaa.  

VÄITE: Internetin keskustelupalstoilla, 
Facebookissa yms. voi käyttää sellaista 
kieltä kuin haluaa. 

Vastaajista lähes 60 % oli väitteestä täysin tai 
osittain samaa mieltä, nuorin ikäryhmä (18–25-
vuotiaat) selvemmin (75 %) kuin esim. 56–65-
vuotiaat (43 %). – Vastaajien kommentteja: 

• On toki tiedonvälityksen kannalta tärkeää, että 
asiatekstit kirjoitetaan huolella. Sen sijaan 
keskustelupalstojen tai Facebookin kirjoittelusta en 
jaksa välittää. Toki se on nykyään varsin 
huolimatonta, mutta mielestäni kyseessä ei ole 
mitenkään erityisen ikävä asia. Ihmisillä tulee olla 
oikeus osallistua keskusteluun ja sanoa 
sanottavansa, vaikkei huoliteltu yleiskieli sujuisikaan 
täydellisesti. Myös puhekielen ajoittain värikästäkin 
käyttöä internetissä pidän lähinnä ilahduttavana ja 
kieltä rikastuttavana. (18–25-vuotias) 

 

• ”Saa käyttää sellaista kieltä kuin haluaa” – tietysti 
saa, mutta olisi mukava, jos kuitenkin käyttäisi hyvää 
suomea. (56–65-vuotias) 

 

• Hämmästyttävän paljon tehdään hurjia 
kirjoitusvirheitä, niin somessa kuin muutenkin. 
Koska olen ollut alakoulun opettaja ja oppilaani ovat 
mielestäni oppineet oikeinkirjoituksen ihan hyvin, 
olen pohtinut, missä vaiheessa taito häviää tai 
menettää merkityksen. (56–65-vuotias) 
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