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Lähtökohta: 

Hallintolakiin sisältyvä hyvän kielenkäytön 

vaatimus: Viranomaisen on käytettävä 

asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä   
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Avuksi listatekstin lukijalle: 

1. Otsikko on ikkuna tekstiin 

2. Tiivistelmä kiteyttää olennaisen 

3. Uutisrakenne: ensin tulokset, sitten taustat 

 

 

Näiden kaikkien tarkoituksena on toteuttaa esityslistalle määrättyjä 

tavoitteita: 

 

1. Välittää valmistelun tulokset päättäjille  

2. Nopeuttaa ja täsmentää asian käsittelyä  

3. Varmistaa oikea tiedottaminen 
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Otsikko on ikkuna tekstiin: 

Listatekstin asiaotsikko: 

• Nostaa esiin käsiteltävän asian ytimen 

• Tuo kannan tai tärkeimmän tuloksen selvästi 

esiin 

• Kertoo, onko kyseessä päätös tai lausunto 

• Rajaa ja täsmentää asian käsittelyä -> fokus 
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Esimerkkejä: 

Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-
oikeudelle tietopyyntöön liittyvän valituksen 
johdosta 

> Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle liiton 
tekemästä tietopyyntöpäätöksestä 

 

Maakunnan kehittämisrahahaku älykkään 
erikoistumisen teemojen koordinointiin avoinna; 
tiedoksi 

>  Tiedoksi avoin rahoitushaku Älykkään 
erikoistumisen kolmesta teemasta 
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Tiivistelmä piirtää punaisen langan: 

Tiivistelmä on lyhyt teksti, johon on kerätty 
pohjatekstin tärkeimmät asiat. 

• Esittää päättäjälle tiiviissä muodossa 
olennaisimman listatekstin sisällöstä 

• Helpottaa ja nopeuttaa asian hahmottamista 

• Tiedottaa tiiviisti: keskittyy selvityksen tuloksiin 
ja tehtävään päätökseen, ei taustoihin tai 
lakeihin. 

• Mielikuva: tiheästä puusta karsitaan oksat, esiin 
jää vain kova runko. 
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Miten kirjoitetaan? 

• Aloita lukemalla oma tekstisi huolellisesti läpi. Mieti, 
miten kertoisit puhelimessa parilla lauseella asiasta 
tietämättömälle. Tai mitä kertoisit jos tiedät, ettei 
päättäjä ehdi lukemaan koko tekstiä.  

• Kerro päättäjän kannalta olennaisin eli 
tulos/päätösehdotus. Käytä apuna kysymyksiä 
mitä, missä, milloin, kenelle, kuka ja miksi 

• Pituus noin yksi kappale eli viisi virkettä, toki 
listatekstin pituudesta riippuen.  

• Muodoltaan yhtenäinen teksti -> syy- ja 
seuraussuhteet selvästi lukijan havaittavissa. Ei 
irrallisia, tekstistä poimittuja lauseita peräkkäin. 
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Esimerkki: 

Helsingin hallinto-oikeus pyytää lausuntoa Uudenmaan liiton tekemästä 

tietopyyntöpäätöksestä. Oikeus on saanut päätöstä koskevan 

valituksen Open Knowledge Finland ry:ltä huhtikuussa 2015. 

Uudenmaan liitto katsoo, ettei salassapitovelvollisuuden vuoksi 

voinut luovuttaa pyydettyjä 6Aika-ohjelman hankehaun tietoja 

julkaistavaksi verkossa. Liitto katsoi tarpeelliseksi suojata 

hankehakijoiden tietoja etenkin, koska haku oli vielä kesken. 

Uudenmaan liitto toivoo, että hallinto-oikeus pitää voimassa sen 

tekemän päätöksen. 
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Uutisrakenne tuo tärkeimmän alkuun: 

Asiantuntijat osaavat kirjoittaa tosi hyvin lähtökohdista 
johtopäätöksiin eteneviä tutkimustekstejä -> vaikeampi 
on oppia niistä pois! 

 

Valmistelijan oma ajatustyö etenee usein taustoista 
tuloksiin, mutta lopullinen teksti on kirjoitettu lukijalle eli 
päättäjälle 

-> uutisrakenne kääntää prosessin ylösalaisin ja tuo 
lopputuloksen alkuun 

Tarkoituksena tuoda tiedot päättäjälle selkeästi ja nopeasti 
-> helpottaa vaikeankin asian hahmottamista. Myös 
taustoja ja lakeja on helpompi sisäistää suhteessa 
tiedossa olevaan tulokseen ja päätösehdotukseen. 
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Uusi listateksti soveltaa uutisrakennetta: 

Otsikko 
 

Tiivistelmä 

 

 

Selostusosio 

 

Aiempi käsittely 
linkin takana 
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Myös listatekstin selostusosio soveltaa 

uutisrakennetta: 

 

 

 

 

Selostusosio: 

 

  
• selvitys vireilletulosta -> Esim. Kuka 

pyytänyt lausumaan ja mistä 
 

• selvitetyt tosiasiat -> 
pääpaino tällä! 
 

• asian aiempi käsittely/taustat -> 
tarvittaessa lyhyesti tekstissä, vanhat 
käsittelyt linkin takana 
 

• asian eteneminen  

• lainsäädäntö ja muut säännökset  

• talousarvio ja -suunnitelma  

• vastaavien asioiden aiempi 
ratkaisukäytäntö  

• ratkaisuvaihtoehdot ja niiden vaikutukset  

 

• Päätösehdotus -> 
”Maakuntahallitus/-valtuusto 
päättää...” 
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Muista kysymykset: 

Mitä,  

  missä,  

      milloin,  

     kuka,  

        kenelle,  

        miksi? 
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Asiakirjan hyvä rakenne ei riitä: 

Miten kirjoittaa hyvää ja selkeää 

yleiskieltä? 

1.  Kappalejaot ja virkerakenteet kuntoon -> nyrkkisääntö on viisi 

 virkettä per kappale. Suosi päälauseita. Jaa pitkiä virkkeitä 

 useammaksi eri virkkeeksi. Unohda lauseenvastikkeet, sulut ja 

 puolipisteet.  

 

2.  Selätä substantiivitauti ja aktivoi passiivinen teksti -> Muuta inen-

 loppuisia substantiivejä verbeiksi aina kun mahdollista. Suosi 

 predikaatteja passiivin sijaan. Älä toteuta edistämistä vaan edistä, älä 

 pyri selvittämään vaan selvitä. Kerro aina selkeästi, kuka tekee 

 mitä kenelle.  

 

 -> Epävarma teksti lähinnä hämmentää lukijaa. Kuten monessa 

 muussakin asiassa, myös kirjoittaessa on parempi tehdä selkeitä 

 valintoja ja kantaa niistä vastuu kuin yrittää varoa ja miellyttää  kaikkia 

 samaan aikaan. Luota itseesi ja sanomaasi! 
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1. Vältä viittaussuhdeongelmia -> joka viittaa aina 

vain edelliseen sanaan, mikä koko lauseeseen. Jos 

olet epävarma, laita piste ja aloita uusi lause. Käytä 

mieluummin sivulausetta kuin lauseenvastiketta.  

 

2. Riko virkamiesslangi -> kirjoita auki lyhenteet, 

sivistyssanat ja sisäpiirin ammattikäsitteet. Liika 

selkeys ei ärsytä ketään, mutta selkeyden puute on 

hallintolain vastaista. Muista se kuuluisa 

Pihtiputaan mummo! 

Asiakirjan hyvä rakenne ei riitä: 

Miten kirjoittaa hyvää ja selkeää 

yleiskieltä? 
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Kielenhuoltotärpit: 

• ministeriöt pienellä, virastot ja laitokset isolla 

• numeroiden ja vuosilukujen väliin tulee pitkä viiva sanoissa kiinni  

• Maakunnan liitot -monikko on oikein, ei maakuntien  liitot.  

• Kirjoita auki lukusanat 1-10, eli neljäs vaihemaakuntakaava 

mieluummin kuin 4. vaihemaakuntakaava. 
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Kotiläksy: 

Valitse aiemmin tekemäsi lyhyehkö listateksti ja 

muokkaa se uuden rakeenteen muotoon. Lue 

teksti läpi myös sujuvan kielen kannalta ja tee 

hyväksi katsomasi korjaukset. Lähetä molemmat 

versiot Tuulille viimeistään viikkoa ennen 

työpajaasi. 
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Seuraavassa jaksossa 

• Syvennetään niitä kielenhuollon asioita, jotka 
kotitehtävän pohjalta osoittautuvat 
tarpeellisimmiksi.  

• Harjoitellaan virkakielen kääntämistä yleiskielelle 
tekstiesimerkkien avulla 

• Keskustellaan uuden listatekstikäytännön 
herättämistä ajatuksista ja tehdään tarvittavat 
muutokset pohjaan.  

• Sovitaan mahdollisuudesta kirjoitussparraukseen, 
kun seuraavan listatekstin kirjoittaminen lähestyy. 

 


