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• Suuri muutos, joka vaikuttaa ihmisten 
peruspalveluihin ja 
osallistumiskanaviin. 

• Kun edetään kohti konkretiaa, ihmisten 
tiedontarve kasvaa. 

• Viestinnän raaka-aineena lakitekstit ja 
uudistuksen valmistelun ammattikieli. 

• Ymmärrettävän kielen tuottaminen vaatii 
erillistä työtä. 

 

Uudistus etenee — selkeän 
viestinnän tarve kasvaa 



- 

Viestinnän työnjako 

• Ministeriöt: 
• Uudistuksen viestintä valtakunnallisella tasolla. 

• Uudistuksen perusviestit ja yleiset materiaalit. Maakunnat voivat 
hyödyntää. 

• Kansalliset projektit: mm. sanastoprojekti ja suositukset 
verkkopalvelunäkymistä ja asiakasteksteistä. 

• Maakunta tutuksi -kampanja (suunnittelu yhdessä maakuntien 
kanssa). 

 

• Maakunnat: 
• Kansalaisviestintä maakunnan alueen asukkaille. Erityistä huomiota 

kiinnitettävä valinnanvapaus-viestintään. 
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Sanasto-
projekti: 

Pohjatyötä 
selkeämmälle 
viestinnälle  
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Sote- ja maakuntauudistuksen sanastoprojekti 

• Lähtökohta: Uudistuksessa syntyy paljon uutta sanastoa ja vanhoille 
sanoille uusia merkityksiä, joten selkiytystä ja johdonmukaisuutta 
tarvitaan. 

 

• Rajaus: Mukana projektissa ovat uudistuksen tärkeimmät, erityisesti 
kansalaisille näkyvät käsitteet (yht. n. 100 sanaa). 

 

• Työtapa: Käsitteet määritellään yhdessä sisällön asiantuntijoiden kanssa. 
Sanastokeskus TSK projektin vetäjänä, Kotus mukana kommentoimassa. 

 

• Lopputulos: Selkeä sanasto, joka sisältää määrittelyt sekä ohjeet 
käyttöyhteyksistä (esim. lakiteksti vs. asiakasteksti). 
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maakunta 

maakuntavaltuusto 

sote-keskus 

perhekeskus 

asiakasseteli 

henkilökohtainen budjetti 

asiakassuunnitelma 

asiakasmaksu 

maakunnan liikelaitos 

kasvupalvelut 
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Miksi sanastoprojekti toteutetaan? 

• Yhtenäinen sanasto on ymmärrettävän kansalaisviestinnän pohja. Kun sanasto 
on yhtenäinen, asiat näyttäytyvät kansalaiselle ymmärrettävämpinä. 

 

• Sanasto on myös asiantuntijoiden työkalu: on tärkeää saavuttaa 
yhteisymmärrys käsitteistä ammattilaisten kesken. Yhtenäinen sanasto 
helpottaa asiantuntijoiden välistä viestintää. 

 

• Sanastotyön olisi hyvä olla myös lainvalmistelijoiden työkalu, koska epäselvä 
tai epäyhdenmukainen termien käyttö vaikeuttaa lakien soveltamista ja voi 
johtaa vääriin tulkintoihin. Lakitekstin käsitteistö valuu myös muuhun käyttöön. 

 

• Yhtenäinen sanasto helpottaa myös tietojärjestelmäsuunnittelijoiden työtä. 
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Sanastoprojektin aikataulu 

• Projekti on jaettu kahteen vaiheeseen. 

• Molemmissa vaiheissa määritellään 50 käsitettä (yht. 100). 

• Kielinä suomi, ruotsi ja englanti. 

 

• Ensimmäisen vaiheen suomenkielinen sanasto valmistuu helmikuussa 
2018. Tämän jälkeen kieliversiot valmiiksi ja viimeistely julkaisukuntoon. 

• Toisen vaiheen suomenkielinen sanasto valmistuu syksyllä 2018. 

 

• Samaan aikaan käynnissä mm. kasvupalvelujen sanastoprojekti ja Kanta-
sanastoprojekti. 

18.10.2017 Minna Rantala 



- 18.10.2017 Etunimi Sukunimi 10 

• Kansalaisviestintää ja selkeitä tekstejä 
tarvitaan jokaisessa maakunnassa.  

• Kotus on suositellut mallitekstien 
pankkia, jota kaikki voisivat hyödyntää.  

• Voisivatko maakunnat toteuttaa tämän 
yhdessä? 

 

Maakuntien yhteistyöllä 
ymmärrettäviä tekstejä 
asukkaille? 



- 18.10.2017 Minna Rantala 

alueuudistus.fi 
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