
Virkakielityöryhmän kysely kuntien kielenhuoltotilanteesta 2013 
Laatijat: Kotimaisten kielten keskus ja Suomen Kuntaliitto, tehty kesällä 2013 
 
Toimitettu kooste vastauksista 

 

1. Montako asukasta kunnassanne on? 

Vastaajien määrä: 158 

 

 

 

 

 

 

2. Kuntanne kielisuhde: 

Vastaajien määrä: 158 

 

 

 

 

 

 

3. Maakunta: 

Vastaajien määrä: 158 

 



 

 

 

 

 

4. Vastaukseni koskevat 

Vastaajien määrä: 158 

 



 

 

Avoimet vastaukset vaihtoehtoon muunlaista yksikköä, mitä? 
- viestintäyksikkö 
- yksi työntekijä 
- kunnanvirastoa 
- Kahta kuntaa, isäntäkuntamalli [POISTO] 
- keskushallintoa ja viestintää 
- Lähinnä keskuskansliaa 
 
 
 

5. Toimiala, jota vastaukseni koskevat: 

Vastaajien määrä: 33 

 

 

 

Avoimet vastaukset vaihtoehtoon muu, mikä? 
- talous 
- Tekninen toimiala 
- maataloushallinto 
 
 
 

6. Kuinka tärkeänä pidätte kielen laatua organisaationne viestinnässä, kun kyseessä ovat seuraavat 
tekstit? 

Vastaajien määrä: 157 

 



 ei 

lainkaan 

tärkeä 

ei 

kovin 

tärkeä 

jonkin 

verran 

tärkeä 

melko 

tärkeä 

erittäin 

tärkeä 

Yhteensä Keskiarvo 

esityslistat 0 0 0 14 143 157 4,91 

luvat ja muut päätökset 0 0 0 11 147 158 4,93 

muistiot ja raportit 0 0 14 74 69 157 4,35 

strategiat ym. suunnitelmat 0 0 1 30 126 157 4,8 

ohjeet, säännöt ja määräykset 0 1 0 16 140 157 4,88 

esitteet ja tiedotteet 0 0 3 26 128 157 4,8 

hakemuslomakkeet 0 0 2 22 133 157 4,83 

verkkosivut 0 0 3 37 117 157 4,73 

sähköpostiviestit 1 2 30 78 46 157 4,06 

rekisterit ja tietojärjestelmät 0 1 5 51 98 155 4,59 

kirjallinen viestintä yleensä 0 1 1 40 115 157 4,71 

Yhteensä 1 5 59 399 1262 1726 4,69 

 
 
 
 

7. Kuinka onnistuneena pidätte organisaationne kirjallista viestintää seuraavien asioiden suhteen? 

Vastaajien määrä: 157 

 

 ei lainkaan 

onnistunut 

ei kovin 

onnistu-

nut 

vaihtelevasti 

onnistunut 

melko 

onnistu-

nut 

erittäin 

onnistunut 

Yhteensä Keskiarvo 

selkeys 0 0 64 89 3 156 3,61 

ymmärrettävyys 0 2 51 99 5 157 3,68 

sävyn sopivuus 0 2 30 109 16 157 3,89 

tilanteenmukaisuus 0 3 35 104 15 157 3,83 

palveluhenkisyys 0 6 54 76 20 156 3,71 

tehokkuus 0 5 61 76 9 151 3,59 

asiallisuus 0 0 12 104 39 155 4,17 

vaikuttavuus 0 5 57 79 6 147 3,59 

kirjallinen viestintä yleensä 0 5 43 103 4 155 3,68 

Yhteensä 0 28 407 839 117 1391 3,75 

 
 
 
 

8. Mitä tekstejä organisaatiossanne tuotetaan eniten? Valitkaa enintään kolme vaihtoehtoa. 

Vastaajien määrä: 157 

 



 

 

Avoimet vastaukset vaihtoehtoon muita, mitä? 
- esityslistoja/pöytäkirjoja 
- kuulutuksia ja ilmoituksia (ilmoitustaulu yms) 
- pöytäkirjoja 
- pöytäkirjoja 
- pöytäkirjoja ja viranhaltijapäätöksiä 
 
 
 

9. Mitä seuraavista teksteistä organisaatiossanne laaditaan hyödyntäen valmiita tietojärjestelmiin 
syötettyjä tekstikatkelmia? 

Erilaiset asiakastekstit, kuten kirjeet ja etuuspäätökset, kootaan usein valmiista mallikatkelmista. Tekstien laatimisessa hyödynnetään tällöin 

tietojärjestelmiin tallennettuja ns. fraasipankkeja. 

Vastaajien määrä: 157 

 

 ei 

koskaan 

harvoin toisinaan usein aina Yhteensä Keskiarvo 

päätökset (esim. toimeentulotuki- tai 

rakennuslupapäätös) 

11 11 14 62 22 120 3,61 

kirjeet (esim. kutsu, selvityspyyntö) 15 25 47 44 5 136 2,99 

suunnitelmat (esim. palvelu- tai 

kuntoutussuunnitelma) 

15 21 36 32 3 107 2,88 

raportit ja kertomukset 17 39 43 33 3 135 2,75 

muut tekstit, mitkä? 3 1 6 5 3 18 3,22 

Yhteensä 61 97 146 176 36 516 3,09 

 
 
 
 



10. Jos organisaatiossanne käytetään valmiita tekstikatkelmia, kuinka hyvin tekniikka palvelee eri 
tekstien laatimista? 

Vastaajien määrä: 149 

 

 erittäin 

huonosti 

melko 

huonosti 

vaihte- 

levasti 

melko 

hyvin 

erittäin 

hyvin 

Yhteensä Keskiarvo 

päätökset (esim. toimeentulotuki- tai 

rakennuslupapäätös) 

1 3 21 63 13 101 3,83 

kirjeet (esim. kutsu, selvityspyyntö) 1 12 33 51 11 108 3,55 

suunnitelmat (esim. palvelu- tai 

kuntoutussuunnitelma) 

1 10 28 34 8 81 3,47 

raportit ja kertomukset 3 12 38 42 10 105 3,42 

muut tekstit, mitkä? 0 0 3 7 1 11 3,82 

Yhteensä 6 37 123 197 43 406 3,62 

 
 
 
 

11. Kuinka usein seuraavat organisaationne tekstit aiheuttavat jälkiselvittelyjä organisaatiossanne 
esimerkiksi siksi, ettei vastaanottaja osaa tulkita tekstin sisältöä? 

Vastaajien määrä: 157 

 

 erittäin 

harvoin tai ei 

koskaan 

melko 

harvoin 

toisinaan melko 

usein 

erittäin 

usein 

Yhteensä Keskiarvo 

esityslistat 44 65 37 1 0 147 1,97 

luvat ja muut päätökset 25 73 37 2 0 137 2,12 

muistiot ja raportit 31 75 33 1 0 140 2,03 

strategiat ym. suunnitelmat 34 66 39 4 0 143 2,09 

ohjeet, säännöt ja määräykset 23 62 50 11 0 146 2,34 

esitteet ja tiedotteet 43 79 24 2 0 148 1,9 

hakemuslomakkeet 27 66 40 5 0 138 2,17 

verkkosivut 33 80 31 3 1 148 2,05 

sähköpostit 19 72 43 9 0 143 2,29 

rekisterimerkinnät 43 58 8 0 0 109 1,68 

muut tekstit, mitkä? 2 4 1 0 0 7 1,86 

Yhteensä 324 700 343 38 1 1406 2,04 

 
 
 
 

12. Mitkä seikat hankaloittavat eniten hyvien tekstien tekemistä organisaatiossanne? Valitkaa 
enintään kolme vaihtoehtoa. 

Vastaajien määrä: 157 

 



 

 

Avoimet vastaukset vaihtoehtoon muu, mikä? 
- tvåspråkighet, det går inte att få perfekta texter på två språk så få skribenter behärskar båda språken perfekt 
- kustannuskysymykset esim. ohjelmistoissa puutteita 
 
 
 

13. Kuinka paljon organisaatiossanne on järjestetty kielenhuollon ja kirjoittamisen koulutusta 
työntekijää kohden kolmen viime vuoden aikana? 

Vastaajien määrä: 156 

 

 

 

 

 

 

14. Mikä on ollut tärkein este koulutuksen järjestämiselle? Valitkaa enintään kolme vaihtoehtoa. 

Vastaajien määrä: 67 

 



 

 

Avoimet vastaukset vaihtoehtoon Muu, mikä? 
- Asiaa ei ole tiedostettu, ilmeisimmin katsotaan, että siitä huolehtiminen on jokaisen työntekijän omalla vastuulla 
- Koulutuksen tarpeellisuus ei ole noussut ajankohtaiseksi. 
- Tuntuu, että on muuta tärkeämpää omaan ammattiin liittyvää koulutusta 
- Asiaa ei ole oikeastaan lainkaan käsitelty ja tiedostettu 
 
 
 

15. Kuinka sopivana pidätte organisaatiossanne järjestettyä koulutusmäärää? 

Vastaajien määrä: 142 

 

 

 

Avoimet vastaukset vaihtoehtoon Koulutusta on liikaa. Perustelut: 
- Sisäisiä koulutuksia liikaa, liikaan hankkeita, joihin ei riittävästi aikaa 
 
 
 

16. Mikä on ollut esteenä koulutuksen järjestämiselle? Valitkaa enintään kolme vaihtoehtoa. 

Vastaajien määrä: 107 

 



 

 

Avoimet vastaukset vaihtoehtoon muu, mikä? 
- Koulutuksen tarpeellisuus ei ole noussut ajankohtaiseksi. 
- muu koulutus koettu tärkeämmäksi (esim. sosiaalinen media) 
- koulutukset järjestetään liian pienistä teemoista, jolloin yhdestä koulutuksesta minimaalinen anti koko työhön, 

mutta kenties maksimaalinen jonkin pienen yksityiskohdan osalta 
- Det finns så mycket annat än språkutbildning som måste prioriteras 
- Koulutus liian kaukana ja kallista 
 
 
 

17. Miten arvioitte kielenhuollon ja kirjoittamisen koulutuksen määrän kehittymistä 
organisaatiossanne seuraavan kolmen vuoden aikana? 

Vastaajien määrä: 153 

 

 

 

 

 

 

18. Mitä organisaatiossanne tehdään tai on tehty tekstien ja kielenkäytön kehittämiseksi 
(koulutuksen lisäksi)? 

Vastaajien määrä: 157 

 



 on 

tehty 

kolmen 

viime 

vuoden 

aikana 

tehdään 

parhail- 

laan 

on 

seuraa- 

van 

kolmi- 

vuotis- 

kauden 

suunni- 

telmissa 

tehdään 

jatkuvasti 

ei ole 

tehty eikä 

ole 

lähiajan 

suunni- 

telmissa 

en 

osaa 

sanoa 

Yhteensä Keski-

arvo 

Muokattu lomakkeita, kirjemalleja, 

päätöspohjia yms. 

85 14 2 43 4 10 158 2,35 

Karsittu tekstien määrää. 40 14 5 33 32 28 152 3,57 

Koottu kieliohjeet intranetiin. 15 4 19 1 101 11 151 4,34 

Hankittu sanakirjoja ja kielenkäytön oppaita. 52 4 9 12 55 21 153 3,5 

Tehty toimialan termiluetteloita tai sanastoja. 6 2 2 6 98 33 147 4,95 

Muuta, mitä? 5 2 1 2 0 3 13 2,92 

Muuta, mitä? 2 1 0 0 0 3 6 3,67 

Muuta, mitä? 1 0 0 0 0 3 4 4,75 

Yhteensä 206 41 38 97 290 112 784 3,76 

 
 
 
 

19. Jos kuntanne on kaksikielinen, miten organisaationne tekstintuotannossa tuetaan kuntanne 
vähemmistökieltä? 

Vastaajien määrä: 100 

 

 

 

Avoimet vastaukset vaihtoehtoon muuten, miten? 
- en person har till uppgift att översätta "mera juridiskt bindande dokument" till minoritetsspråket, även anställda 

översätter vid behov (mindre juridiskt bindande) om mottagaren hör till minoritetsspråket 
- omat kääntäjät 
- käännöspalvelulla (oma ja ostopalvelu) 
- Heltidsanställda översättare granskar texterna och översätter så gott som alla texter 
- kaupungin palveluksessa on [POISTO] kääntäjää ja lisäksi käytetään esim. valtuuston kokouksissa tulkkeja. 
- käännöspalveluyksikön avulla 
- kääntäjäpalvelut 
- kielenkääntäjät 
 



 
 

20. Kenellä tai keillä on vastuu organisaationne kielenhuollosta, ja millaisia tähän asiaan liittyviä 
tehtäviä hänellä tai heillä on? 

Vastaajien määrä: 156 

 

 

 

Avoimet vastaukset vaihtoehtoon tiedottajalla 
- avustaa tekstiä tuottavia, tarkastaa pyynnöstä tekstien kieliasua 
- tiedotteiden kieliasu 
- käy läpi hallinnon tekstejä ehtiessään ja jos saa niitä käsiinsä 
- tiedotteiden selkeys 
- Viestintäpäällikkö ohjeistaan ja kouluttaa yleisellä tasolla 
- Ulos tai sisäisesti laajalle joukolle menevät tiedotteet, ohjeet ja viestintä ylipäänsä 
- Auttaa kysyttäessä, seuraa verkkosivujen tekstiä ja puuttuu pahimpiin erheisiin 
- Tiedottajilla on vastuu oman tekstinsä kielenhuollosta, viestintäjohdolla vastuu ohjeistuksesta ja valvonnasta. 
- Tiedottajan roolissa toimiva viranhaltija luo ja välittää kielenhuollollista ohjeistusta organisaatiossa. 
- Keskushallinnon toimistotehtävät 
- koulutuksen järjestäminen, osin tekstien stilisointi 
- Ansvarar för webbsynligheten, informationen till allmänheten, marknadsföring 
Avoimet vastaukset vaihtoehtoon kääntäjällä 
- gäller språkvård på finska 
- Esityslistojen ja päätösten kääntäminen 
- ansvarar för översättningarna, men den som beställt översättningen granskar även den översatta texten 
- [POISTO] vastaa ruotsinkielisestä tekstituotannosta 
- Vastuu kääntämänsä tekstin kielenhuollosta. 
- Översätter och språkgranskar texterna, två translatorer som jobbar i par 
- kielentarkastus pyydettäessä 
Avoimet vastaukset vaihtoehtoon sihteerillä 
- Verkkosivujen tiedottaminen molemmilla kielillä 
- toimielinten päätösten kieliasu 
- esityslistojen koostajana 
- Listat 
- Sihteerit korjaavat tekstejä tarvittaessa puhtaaksikirjoitusvaiheessa. 
- vastaa esityslistojen teknisestä sisällöstä 
- ajantasalla pysyminen 
- tekstin sovittaminen mallipohjiin, muotoseikat, oikeinkirjoitus 
- tekstien muokkaus sanomalehdille lähetettäviin kuulutuksiin jne. 



Avoimet vastaukset vaihtoehtoon kunnanjohtajalla 
- esityslistojen ja pöytäkirjojen laadintavastuu, sopimukset, strategiapaperit 
- ohjeistus 
- esityslistojen ja pöytäkirjojen muokkaus ja laadinta 
Avoimet vastaukset vaihtoehtoon kunnansihteerillä 
- allmän styrning av insatser 
- hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö 
- esityslistat ja päätökset 
- hallintojohtaja vastaa yleisestä kielihuollosta yhdessä alaisensa viestintäyksikön kanssa. 
- hallintojohtaja vastaa sisäisen koulutuksen järjestämisestä 
- vastuu tiedottamisesta ja esityslistojen + pöytäkirjojen koonnista (kh + kv) 
Avoimet vastaukset vaihtoehtoon kirjoittajalla itsellään 
- esityslistat, kirjeet asiakkaille ja asukkaille asuntoasioissa 
- Pääosa kielenhuollosta tehdään kirjoittamisen yhteydessä viranhaltijoiden toimesta, joihinkin asioihin on erillisiä 

ohjeistuksia (Esim. sos. mediaan) 
- alla ansvarar för språkvården i sina egna texter, med varierande resultat 
- Suurin osa dokumenteista kirjoitetaan eri asiantuntijoiden toimesta. 
- Päävastuu aina kirjoittajalla itsellään 
- Asiakirjan laatijan vastuulla asiakirjan oikeakielisyys ja tekstin ymmärrettävyys. 
- Jokainen kirjoittaja huolehtii parhaansa mukaan tuottamansa tekstin sisällöstä ja muodosta. 
- vastaa tekstinsä sisällöstä 
- ajantasalla pysyminen ja ohjeistaminen 
- vastuita ei ole määritelty 
- asiasisältö oikein, teksi ymmärrettävää, selkeää 
- esityslistojen ja pykäläpohjien laadinta 
Avoimet vastaukset vaihtoehtoon jollakulla muulla, kenellä? 
- esittelijöillä 
- viestinnän vastuuhenkilöllä 
- talouspäällikkö: kirjeet vuokra-asuntojen asukaille ja muille yleistiedotusta 
- centrala dokumen, ex. budget/bokslut, förvaltningsstadga, direktiv, blanketter, planer m.m., försöker vi inom 

centralförvaltningen (2-3 personer) ögna igenom och rätta till språkfel - om tid finns. Detta har fått högre prioritet 
inom organisationen. Vi försöker även instruera internt om språkvård och skapa en positiv attityd och 
medvetenhet om att det är viktigt att vårda det språk som skrivs. Är dock beroende av mottagarens mottaglighet. 
I slutändan är det den som skriver som ansvarar för sin egen text. 

- osastonjohtaja, muokkaa valmistelijoiden tekstit esityslistoille 
- henkilöstöllä itsellään ja esimiehillä - meillä hän tiedottaa ken tietää 
- osastopäälliköt 
- Viestintäryhmäläiset toimivat omassa työssään "kielenvartijoina". 
- esimiehillä 
- hallintosihteeri 
- toimistosihteeri, hoitaa kunnan ilmoitustaulua ja kotisivuja 
- toimialajohtajilla 
- yleensä esimiehillä 
 
 
 

21. Mitä organisaatiossanne kannattaisi mielestänne tehdä tekstien ja kielenkäytön 
parantamiseksi? 

Valitkaa enintään kolme vaihtoehtoa. Voitte myös esittää ajatuksia toteutustavoiksi kunkin valitsemanne vaihtoehdon jälkeen. 

Vastaajien määrä: 153 

 



 

 

Avoimet vastaukset vaihtoehtoon Tehdään hyvästä kielestä yksi tulostavoite. 
Avoimet vastaukset vaihtoehtoon Lisätään sisäistä yhteistyötä kirjoittamisessa. 
Avoimet vastaukset vaihtoehtoon Järjestetään kirjoittamiseen enemmän aikaa. 
- Bör prioriteras högre 
- Karsia turhaa veivaamista ja tehdä kerralla kuntoon 
Avoimet vastaukset vaihtoehtoon Yksinkertaistetaan prosesseja niin, että tekstien määrä vähenee. 
- Verkkotekstione kirjoittamisen työpajat 
- Tietojärjestelmät ja "joukkoistaminen" apuun muokkkauksessa 
- Ja että tekstit lyhenevät 
Avoimet vastaukset vaihtoehtoon Pyydetään teksteistä palautetta kuntalaisilta. 
- Avointa palautetta 
Avoimet vastaukset vaihtoehtoon Kehitetään tekstien tuottamiseen liittyviä tietojärjestelmiä. 
- ohjelmistolla asiakirjahallinta kuntoon 
- Päätöspohjiin vapaavalintaiselle tekstille enemmän tilaa 
Avoimet vastaukset vaihtoehtoon Otetaan kirjoittamisen lähtökohdaksi kuntalaiset lukijoina (esim. hallinnon 
tai muutoksenhakuelinten sijasta). 



- Tämän pitäisi olla hallinnon asukkaisiin päin suuntautuvan toiminnan lähtökohta. 
- Tähän tarvittaisiin esimerkkejä ja koulutusta. 
- Opetellaan kirjoittamaan selkokielistä tekstiä. 
Avoimet vastaukset vaihtoehtoon Lisätään kirjoittajien asiantuntemusta heidän käsittelemällään aihealueella. 
- Kapulakieli on yleensä tietämättömyyden seuraus, siksi ymmärryksen lisääminen on avainasia myös tekstien 

ymmärrettävyyden parantamisessa. 
Avoimet vastaukset vaihtoehtoon Tehdään organisaatiolle omat kirjoitusohjeet. 
- på sikt utarbeta mallar för olika texter 
- Oikeakielisyysohjeistus puuttuu, sellainen olisi tarpeen. 
- Kriisiviestinnän osalta ohjeistus tehty. 
Avoimet vastaukset vaihtoehtoon Muuta, mitä? 
- asennemuokkaus 
- kielenhuollon koulutusta 
- Teksti ei niinkään ole ongelma vaan se että ken tuottaa tekstiä omaisi riittävän osaamisen substanssiin 
- koulutusta henkilökunnalle 
- Koulutetaan viranhaltijoita esim. selkokielen käyttöön 
- Palkataan yksi henkilö, joka hallitsee kielenhuollon. 
- Koulutetaan ja vaikutetaan asenteisiin: ei ole samantekevää, millaista tekstiä kunta tuottaa. 
- Asian tärkeyttä korostettava ja nimetään joka osastolle kielenhuollosta vastaava 
- Hyödynnetään kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen materiaalia ja palveluita. 
- Koulutusta 
- Selkeys ja tarkoitukseen sopivuus tärkeintä 
- Tehdään työpaikkailmoituksista houkuttelevia ja hakijoita arvostavia ja luovutaan ilmauksista "vaatimuksena on", 

"edellytämme" yms. 
- Koulutusta 
 
 
 

22. Millainen ulkopuolinen kielenhuollon ja kirjoittamisen asiantuntija-apu auttaisi eniten 
organisaationne tekstien parantamisessa? 

Valitkaa enintään kolme vaihtoehtoa. Voitte myös esittää ajatuksia sisällöstä tai toteutustavasta. 

Vastaajien määrä: 155 

 

 

 

Avoimet vastaukset vaihtoehtoon koulutuspäivät 
- Koulutus, jossa käydään läpi kirjoittajien omia tekstejä, karsitaan maneereja ja oiotaan byrokraattisen kielen 

kiemuroita. 
Avoimet vastaukset vaihtoehtoon verkkokurssit 
- Aihepiirittäin ja kuntien yhteiskoulutuksin, jotta kuntalaisten tasa-arvoinen kohtelu toimisi paremmin 
Avoimet vastaukset vaihtoehtoon itseopiskelumateriaali verkossa 



- esim FCG:n kautta 
Avoimet vastaukset vaihtoehtoon apu tekstipohjien kehittämisessä 
- framför allt den juridiska granskningen av textmallar 
Avoimet vastaukset vaihtoehtoon kuntien yhteinen tekstipankki 
- kommunerna producerar i stort samma texter. Skulle vara bra med en textbank där mallar kunde hämtas, vilka är 

juridiskt och språkligt granskade. 
Avoimet vastaukset vaihtoehtoon kuntien yhteinen kieliportaali 
Avoimet vastaukset vaihtoehtoon muu, mikä? 
- seudulliset ytheiset koulutukset, joita muissa asioissa on järjestetty pitkään 
- työpaja, johon voisi tuoda käsiteltäväksi omia tekstejä yhdessä asiantuntijan kanssa, olisi tehokkainta 
- Peruskoulutuksessa hyvä opetus 
 
 
 

23. Mitä mieltä olette organisaationne toimintaa ohjaavista valtionhallinnon teksteistä, kuten 
säädöksistä, päätöksistä ja ohjeista? Arvioikaa valtionhallinnon tekstejä koskevia väittämiä. 

Eri tahoilta tulee paljon tekstejä, jotka kunnan on otettava huomioon toiminnassaan. 

Vastaajien määrä: 157 

 

 ei 

koskaan 

tai erittäin 

harvoin 

melko 

harvoin 

toisinaan melko 

usein 

erittäin 

usein 

Yhteensä Keskiarvo 

Niiden lukeminen ilahduttaa. 39 79 26 2 2 148 1,98 

Olennainen löytyy helposti. 1 37 61 47 6 152 3,13 

Tulkinta on helppoa. 3 37 71 39 2 152 3 

Tekstit auttavat tehtävien suorittamisessa. 1 20 66 54 11 152 3,36 

Eri tahoilta tulevat tekstit ovat sisällöltään 

sopusoinnussa keskenään. 

7 34 51 29 4 125 2,91 

Yhteensä 51 207 275 171 25 729 2,88 

 
 
 
 

24. Ajatuksia ja ideoita opetus- ja kulttuuriministeriön virkakielityöryhmälle: 

Vastaajien määrä: 26 

1) Teksti "Ähky"n torjunta pitäisi ottaa yhdeksi tavoitteksi.  Pitäisi rohkaista tekemään selkokielisempiä kuulutuksia.  
Ne ovat usein halvempiakin kuin kapulakieliset.  Kapulakieltä voi julkaista vain ilmoitustaululla, jos 
oikeusturva/edumenetyssyistä  siitä  ei uskalleta luopua kokonaan. 
 

2) Tarkennus kuntamme kielisuhteeseen liittyvään kysymykseen: [POISTO] Enemmistökielenä on suomi. 
 

3) Ajatus kuntien yhteisistä tekstipohjista on hyvä!! 
 

4) Hyvän kilenkäytön tärkeyttä pitäisi korostaa enemmän jo opiskeluaikana sellaisille opiskelijoille, joiden on 
tarkoitus opintojen jälkeen hakeutua hallinnollisiin tehtäviin. 
 

5) Mycket bristfälliga översättningar från finska till svenska förekommer ofta i material från finska myndigheter. 
Översättningar och ordval kan stundvis vara mycket svåra att förstå. 
 

6) KISS (Keep it simple stupid) -sopii tähänkin asiaan ohjaavaksi ohjenuoraksi. 
 

7) Järjestetään kilpailu, jossa "ilmiannetaan" hyvän ja sujuvan klielen käyttäjiä >  jonkilainen arviointi >  
palkittavien n 10-15 henkilön joukon seulomien > "diplomin" myöntäminen yhteisessä tilaisuudessa Säätytalolla! 
 

8) Edelliseen vastaukseen lisätietona, että valtion tekstit ilahduttavat usein sillä, että ne sisältävät niin vaikeaa 
kapulakieltä, että on pakko nauraa ääneen. Meillä kunnassa pyritään kuitenkin kirjoittamaan selkeää ja hyvää 
suomea, jota kaikki pystyvät ymmärtämään. Keskeinen ongelma pienessä kunnassa on, että meillä on vain 
muutama virkamies, jolla on erittäin hyvä äidinkielen taito. Useimmiten virkamiehillä ja työntekijöillä ei ole 
hajuakaan kieliopista. Yksi ihminen ei ehdi korjaamaan koko organisaation tekstejä, kun on omiakin töitä. 



 
9) Statliga myndigheters texter borde inte få publiceras eller sändas ut innan översättningen till minoritetsspråket är 

klar. I dagens läge kommer först en finsk version och senare en översättning till svenska - om det alls kommer 
någon översättning. 
 
Språkvård inom organisationen beror på attityden och prioriteringen bland anställda att beakta det. Det finns 
varken tid eller pengar om vi ser på språkvård som en skild verksamhet bland andra och då prioriteras 
språkvården bort. Språkvård ska ske som en del av det dagliga arbetet så fort som vi börjar producera text och 
det ska ske rätt långt internt genom att i positiv anda granska varandras texter och analysera sina egna texter.  
 
Att bygga upp en textbank med goda mallar, skulle vara en mycket positiv sak som alla skulle ha nytta av. 
Mallarna bör även i vissa fall vara juridiskt granskade, för börjar man tveka kring mallarnas kvalitet så kommer de 
inte att användas. 
 

10) Kieli muutoinkin lähenee puhuttua kieltä, ns. kapulakielestä pitäisi päästä pois, mutta kuitekin viranomaisten tulee 
säilyttää hyvä ja asiallinen kirjakieli virallisissa kirjeissä ym.  
 
Myös sähköpostien sisältöihin tulee kiinnittää huomiota, viranomaisten sähköpostit ovat myös virallisia 
asiakirjoja. 
 

11) Halllinnossa tekstin tulee olla eksaktia jotta kansalainen tietää mihin hänet on velvoitettu tai oikeutettu. Juridiikka 
paljolti määrittelee miten teksti on tuotettava koska kyseistä tekstiä viime kädessä oikeus katsastaa ja silloin on 
täytyttävä oikeusvarmuuden periaatteen. 
 
Eli kyllä joskus joudutaan tuottamaan juristien tekstiä jotta toiset juristit oikeudessä saavat selvän mitä on 
päätetty - maallikot käyttävät juridisia käsitteitä usein päin seiniä eikä oikein ota selvää mitä on päätetty eikä 
kansalainen välttämättä saa hallintomenettelyssä oikeusturvaa aiotusti. 
 
Eli muu kuin yleiskieli ei aina ole pahasta vaan eksaktiudelle on annettava oma arvonsa vaikka yleinen mielipidet 
haluaisi populisoida hallintokielen median toimittajien tuottamaksi sinne päin - tekstiksi. 
 

12) Huomiota oikeakielisyyteen edelleen, peruskielioppi ja kielen taito (suomi) on usein hukassa. Esimerkiksi 
yhdyssanat kirjoitetaan erilleen valitettavan usein. 
 
Hyvän arkikielen ja asiallisen virkakielen osaamista kieliopilliselta ja oikeinkirjoituksen kannalta on pidettävä 
esillä. Oikein kirjoittaminen ei ole enää mikään itsestäänselvyys. 
 
Numerointisäännöt ja kielioppisäännöt on pidettävä edelleen esillä. 
 
Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän suomenkielen kielenhuoltajia, koska eri asiantuntijat eivät osaa 
kirjoittaa oikein tekstiä, joka voitaisiin julkaista sellaisenaan. Nyt asiantuntijat vielä kohtuullisesti osaavat, mutta 
julkishallinnon sukupolven vaihdoksen myötä tulee tilalle uutta, tekstillisesti vähemmän osaavaa joukkoa. 
Kielenhuollon ammattilaisille on käyttöä.  
 
Esimerkiksi kääntäminen toiselle kielelle tulee entistä vaikeammaksi, jos lähtöteksti on jo epäselvää. Tämä tulee 
viemään entistä enemmän aikaa. 
 

13) Kommunen har deltagit i Kommunförbundets projekt "Rakt på sak", vilket har ökat medvetenheten av att ha ett 
gott och klart språk gentemot läsarna. Arbetet fortsätter inom organisationen men tyvärr finns inte pengar att 
anställa en språkvårdare så var och en ansvarar i första han för att texterna ska bli bättre på sikt. 
 

14) Virkakielestä pitäisi saada sellaista, että suurempi osa ihmisistä ymmärtää ja jaksaa lukea sitä. Asiat voitaisiin 
sanoa yksinkertaisemmin, eikä käyttää ns. muotisanoja, tai sanoja, jotka eivät tarkoita oikeastaan mitään. 
Kielioppivirheitä niissä ei ole, mutta tekstin ymmärtäminen on vaivalloista vaatii aikaa sellaiselta, joka ei ole 
perehtynyt asiaan yhtä paljon kuin tekstin kirjoittaja. Monissa tiedotteissa ja esitteissä taas näkee harmittavan 
paljon kielioppivirheitä, etenkin yhdyssana virheitä, mikä ei sekään juuri tee lukemisesta nautittavaa. Sellainen 
vie uskottavuuden. 
 
Suomen kielen ammattilaisia voitaisiin palkata tällaisiin tehtäviin huoltamaan tekstejä - tosin kunnat eivät 
välttämättä ole innokkaita maksamaan siitä. Palkatut kielenhuoltajat voisivat siis tehdä virkakielisistä teksteistä, 
kuten erilaisista päätöksistä ja esityslistoista helpommin ymmärrettävempiä, ja esitteistä yms. kieliopin normien 
mukaisia. 
 

15) Selkeät säännöt mitä asiakirjasta pitää löytyä: Esityslista, pöytäkirja, päätös 
 

16) Tunnistakaa kuntien arkielämä: kiireiset asiantuntijat suoltavat tekstiä kaikilta toimialoilta, kaikista palveluista ja 



samalla tekstiä usein oletetaan tuottavan ja valvovan viestintäihmisten, joita ei pienissä ja keskisuurissa kunnissa 
ole kuin muutama. Viestintäihmiset eivät mitenkään ehdi ratkaisemaan kapulakielisten esityslistojen, päätösten, 
toimintaohjelmien ja ohjeistusten ongelmaa. Kuntalaisten yhdenvertaisuuden toteutumiseksi olisi todella tärkeää 
yhtenäistää kuntien käytänteitä ja järjestää yhteiskoulutuksia.  
 
Myös jo kunta-alan potentiaalisissa peruskoulutuksissa tulisi kiinnittää selkeään kirjoittamiseen nykyistä 
enemmän huomiota. Elämme kirjoittamisen aikaa, jossa on todella tärkeää osata tuottaa sujuvaa, virheetöntä ja 
ymmärrettävää tekstiä. Usein kunnissa kuitenkin kamppaillaan jo oikeinkirjoituksen kanssa, ymmärrettävyydestä 
ja asiakaslähtöisyydestä puhumattakaan. 
 

17) Tutustuminen kuntien ja ihmisten arkeen ja asettuminen käyttäjän rooliin auttavat pitkälle. Kielenhuollon ja 
viestinnän ammattilaisten ohella suosittelisin keräämään avuksi laaja, eri ikäisistä ja eri paikkakunnilta koottua 
kansalaisraatia. Erilaisia tekstejä ja mahdollisia johtopäätöksiä arvioimaan. 
 

18) Pitäkää asiaa esillä ja tiedottakaa toiminnastanne. 1980-luvun lopulta alkanut kielihuollon kehittäminen on 
onneksi tuonut jo tulosta, mutta paljon on vielä tehtävää. Yksilöiden taidoista asia on pitkälti kiinni ja niin tässäkin 
on sama tilanne kuin muissa vastaavissa asioissa; ne jotka tarvitsisivat eniten koulutusta, eivät ole siitä 
kiinnostuneet. 
 

19) Hyvää kirjoitustaitoa ei pidetä tärkeänä taitona eikä sitä arvosteta riittävästi. Virheisiin ei myöskään puututa ja jos 
joku niihin puuttuu, häntä pidetään "nipottajana". Sihteerit eivät uskalla puuttua virheiden pelossa / ajan 
puutteessa ylempien tahojen teksteihin. Kunnallisten elinten päätöspöytäkirjojen rakenne on ikiaikainen ja siihen 
pitäisi puuttua. Muutama hyvä viestinnän ammattilaisen laatima tiedote ei voi paikata satojen esityslistojen ja 
pöytäkirjojen kankeaa rakennetta ja kieltä. 
 
Tiedottajan työssä törmää jatkuvasti todella heikkoon kirjalliseen ilmaisuun - toisaalta joskus käy myös 
päinvastoin eli ilahtuu jonkin asiantuntijan varmasta kielentajusta! 
 

20) Oikeakielisyys on hallinnon toiminnan avainasioita, johon kiinnitetään aivan liian vähän huomiota. Tietotekniikka 
voi parantaa tilannetta, mutta ei nykyiset mekaaniset kielentarkistustyökalut eivät tähän riitä: ne korjaavat 
tekstejä joskus väärin, kun korjausohjelma ota huomioon tekstin asiasidonnaisuutta. MS Officen automaattiset 
korjaustoiminnot tuottavat asiakirjoihin automaattisesti sekä väärää terminologiaa että esim. vääriä välimerkkejä 
(korjausasetukset amerikanenglannin kieliopin mukaiset, ja siksi esim. ajatusviivat muuttuvat joskus 
yhdysmerkeiksi, yhdysmerkit taas ajatusviivoiksi). Julkisen hallinnon tekstien avainasia on, ovatko ne 
ymmärrettäviä: kapulakielinen hallinnon teksti on sitä erittäin harvoin. 
 

21) Jokaiselle joka joutuu tavalla tai toisella työssään kirjoittamisen kanssa tekemisiin, tulisi olla mahdollisuus 
vaikkapa parin vuoden välein käydä esim. itseopiskeluna tai verkkokurssina kielenhuollon ja tiedottamisen 
päivitystä. 
 

22) Tarpeellinen aihe, pienelle kunnalle on iloa, jos asiaan saa kaikille kunnille sopivaa tukea, materiaaleja tms. 
 

23) Teksti kirjoitetaan (ainakin joskus) suoraan valitusviranomaisen mahdollista käsittelyä varten, joten juristikieli on 
vallitseva.  Hyvä asiateksti koetaan liian epätarkkana. Myös tekstin jäsentelyyn eikä vain pelkkää kieleen tulisi 
kiinnittää huomiota. Jos oleellisin asia on kolmen sivun jälkeen viimeisenä (siis yleensä päätös), niin kyllä siinä 
punainen lanka tahtoo hukkua kokeneeltakin lukijalta. Selkokieli olisi ihan hyvä lähtökohta varsinkin 
asiakaspäätöksissä. Esityslistojen jaaritukset ovat usein pelkkää kunnallista liturgiaa tai kopio valtionhallinnon 
kiertokirjeestä. Pelko epäammatillisesta kielestä (siis jos yrittää kirjoittaa niin että muutkin kuin itse ymmärtää ) 
elää sitkeästi vanhemmassa virkamiehessä ja naisessa. Uskottavan näköinen kieli on koukeroista ja täynnä 
lakikieltä. Ainakin se vapauttaa vastuusta ja aina voi hädän tullen ruveta tulkitsemaan asiaa myös toisin. 
Virkakielen siivous on ihan hyvä hanke. Vielä kun sen saisi kuvina. 
 

24) Det centrala vore att vi skriver med tanke på mottagaren, och uttrycker oss så enkelt och tydligt som möjligt. Det 
finns ännu en sådan attityd i den offentliga förvaltningen att vi måste sätta oss i respekt och visa vår behörighet 
genom ett invecklat sätt att uttrycka oss. Vi har satt oss själva i en "gyllene bur", och behöver mycket hjälp med att 
ta oss ur den språkliga buren. 
 

25) Tarjotaan edullista ja joustavaa itseopiskelukurssia, jota markkinoitaisiin laajasti. 
 

26) Vuoden 2012 kesällä meillä oli suomen kielen yliopisto-opiskelija harjoittelijana parisen kuukautta. Harjoittelijan 
tehtävänä oli suunnitella ja pitää harjoitteluaikanaan puolen päivän koulutus otsikolla "Työelämän kielenhuoltoa 
[POISTO] kaupungin virkamiehille/toimihenkilöille". Tehtävään liittyi myös pienen kielenhuolto-oppaan 
tekeminen. Työn pohjaksi harjoittelija kävi läpi [POISTO] kaupungin asiakirjatuotantoa ja havainnoi mihin meidän 
pitää kiinnittää huomiota. Kahden puolen päivän koulutuspäivän järjestäminen onnistui todella hyvin ja 
kuolutuspäivän laaja materiaali laitettiin intranettiin. Tuon koulutuksen jälkeen olemme paremmin itse kukin 
kiinnittäneet huomiota kirjoittamiimme teksteihin. 

 


