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Kotimaisten kielten keskus

Lausunto

31.01.2017 12/03/17

Asia:  276/73/2016

Valtioneuvoston kieli- ja käännöslinjaukset 2017-2020

Lausunnonantajan saate

Tähän voit halutessasi lisätä saatteen lausunnollesi

Kotimaisten kielten keskuksen saate:

Kotimaisten kielten keskus pitää linjauksia hyvin positiivisena kokonaisuutena. Meitä ilahduttaa se, 
että hyvän virkakielen merkitys on niin vahvasti esillä ja että äidinkielen kirjoitus- ja viestintätaidot 
on otettu huomioon vieraiden kielten taitojen rinnalla. Kannatamme lämpimästi ehdotuksia 
virkakielilautakunnan tarpeen selvittämisestä, sanastotyön yhteistyöverkostosta ja yhteisten 
ohjeiden laatimista termien ja nimien suunnittelun avuksi. Myös linjaukset johdon sitouttamisesta 
ovat tärkeitä toteuttaa.

1. Äidinkielen taitoihin voitaisiin käsityksemme mukaan suunnata vielä enemmänkin huomiota ja 
soveltaa niiden kehittämiseksi myös niitä toimenpiteitä, jotka nyt on suunniteltu vieraiden kielten 
taitoja parantamaan. Linjauksissa voitaisiin myös selventää, mitkä toimet koskevat vain vieraita 
kieliä, mitkä myös äidinkieltä. Monet toimenpiteet, joita on mainittu kääntämisen ja säädöskielen 
osuuksissa (työn organisointi, mentorointi, oppilaitosyhteistyö, johdon kannustus, rekrytointi, 
kieliasiantuntijoiden käyttäminen jne.), sopivat myös virkakielen osuuksiin.

2. Ministeriöt voisivat pyrkiä kaksikielisen hallinnon esikuviksi: niiden työkieli voisi olla sekä suomi 
että ruotsi siten, että kukin käyttää omaa kieltään ja muut ymmärtävät sitä. Ruotsin kielen taitoa 
edellytetään nytkin linjauksissa esimerkiksi taustamateriaalien lukemisessa ja some-esiintymisissä.

3. Hyvän virkakielen osalta huomiota voisi kiinnittää myös työn organisointiin, tekstin tuottamisen 
prosesseihin ja kirjoittamisen käytänteisiin; samoin toimintatapoihin, joilla viranomaisten 
kielitietoisuutta ja virkakielitaitoja voi kehittää. Kielityö pitäisi tunnistaa: asiakirjojen 
valmisteluprosessi on alusta lähtien kielenkäyttöä, ja se pitäisi ottaa huomioon prosessien 
suunnittelussa ja kuvauksissa. Ruotsin kieli pitäisi ottaa prosessiin mukaan varhaisemmassa 
vaiheessa, lisätä rinnakkaiskirjoittamista ja olla valmiimpi muutoksiin käännösvaiheessa.
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Linjausten mukaan toimenpiteet tehdään lähes kokonaan nykyresurssein, mutta tekstissä voitaisiin 
vielä korostaa, että resursseja vapautuu, jos kieli on toimivaa. Olisi tärkeää saada virkatyön teettäjät 
ymmärtämään, että virkamiehillä täytyy olla riittävästi aikaa tekstien prosessoimiseen, jotta olisi 
mahdollista toteuttaa linjausten hyvät toimenpiteet ja saada ne hyödyt, joita hyvistä teksteistä 
koituu.

 Johdanto ja kielelliset periaatteet

Tässä kohtaa voit yleisesti kommentoida kieli- ja käännöslinjausten johdantoa ja kielellisiä periaatteita.

Kotimaisten kielten keskus haluaisi vielä korostaa, että hyvä kieli ei vain edistä demokratian 
toteutumista, vaan on hyvän hallinnon perusta. Ehdotamme tällaista muotoilua: "Hyvä virkakieli on 
hyvän hallinnon perusta. Se edistää demokratiaa – –."

1. kohta (Hyvä virkakieli…): Mielestämme olisi myös tärkeää korostaa, että hyvien ja saavutettavien 
tekstien laatimisessa tarvitaan hyviä käytänteitä. Ehdotamme, että lisättäisiin vielä yksi 
luetelmakohta: "Kiinnitämme huomiota kirjoittamisen käytänteiden ja viestinnän kanavien 
toimivuuteen." Toiseen luetelmakohtaan lisäisimme kaksi sanaa. "Kirjoitamme lyhyitä <mutta 
ymmärrettäviä> tekstejä – –,  jotta pelkkä lyhyys ei korostuisi tavoiteltavana ominaisuutena.

2. kohta (Perustuslaki määrittelee…): Meille ei ollut selvää, mitä tilanteita tarkoitetaan 
ministeriöiden vuoropuhelulla. Eikö ministeriöiden työkieli voisi olla sekä suomi että ruotsi niin, että 
kukin käyttää omaa kieltään ja muut ymmärtävät sitä? Näissä tilanteissa olisi myös mahdollista 
harjaannuttaa suomen tai ruotsin taitoa, mikä koituisi hyödyksi myös pohjoismaisen yhteistyön 
tilanteissa ja omassa tiedonhankinnassa. Näin valtioneuvosto toimisi kaksikielisen hallinnon 
esikuvana. Ruotsin kielen taitoa edellytetään linjausten mukaan kuitenkin esimerkiksi 
taustamateriaalien lukemisessa, some-kirjoittamisessa ja powerpoint-esitysten laatimisessa. 

3. kohta (Kielitaitomme on hyvä): Ei ole selvää, puhutaanko pelkästään vieraiden kielten taidoista. 
Tätä olisi syytä selventää (Henkilöstömme vieraiden kielten taito on hyvä) tai sitten ottaa mukaan 
selvästi myös äidinkieli. Ehdotamme jälkimmäistä tapaa ja seuraavaa muotoilua: "Henkilöstömme 
äidinkielen ja vieraiden kielten taito on hyvä." Jatkoksi lisäisimme virkkeen vielä taidon 
kehittämisestä: "Se paranee entisestään, kun sitä päivittää ja käyttää." 

4. kohta (…linjaukset auttavat arjessa): Ensimmäisessä luetelmakohdassa mainitaan Hyvän 
virkakielen toimintaohjelman (2014) arvio hyvien tekstien tuomista euromääräisistä säästöistä. 
Vuonna 2017 on mahdollisuus esittää myös toteutuneita lukuja. Valtiokonttorin tekstinuudistuksen 
jälkeen muutoksenhaku tapaturmien korvauspäätöksistä väheni 30 % verrattuna edelliseen vuoteen 
ja käsittelyaika lyheni 30 päivästä 20:een. Maahanmuuttovirastoon tulleet puhelintiedustelut 
puolestaan vähenivät tiedotuksen ja tekstien uudistamisen jälkeen neljännekseen edellisen vuoden 
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määrästä. Lisäisimme myös ensimmäiseen luetelmakohtaan sanan ymmärrettävä: "lyhyet, 
<ymmärrettävät> tekstit".

Toisessa luetelmakohdassa on epäselvää, puhutaanko myös äidinkielen taidoista. Pidämme 
tärkeänä, että äidinkielen taidot sisältyisivät kohtaan, ja ehdotamme seuraavaa muotoilua: 
"Valtioneuvoston henkilöstön hyvä äidinkielen ja vieraiden kielten taito on vahvuus, jota entisestään 
vahvistetaan osaamista kehittämällä ja nostamalla kielitaito esiin rekrytoinneissa. Henkilöstöä 
kannustetaan käyttämään itselle vierasta kieltä aina, kun se on mahdollista."

Ehdotamme, että ennen neljännen luetelmakohdan viimeistä virkettä lisättäisiin maininta nimistä: 
"Myös nimien suunnitteluun on kiinnitettävä huomiota." 

Tietojärjestelmien yhteydessä mainitaan vain niissä käytetty kieli. Olisi kuitenkin syytä mainita, että 
kieli on seurausta tietojärjestelmistä ja tietojärjestelmät on suunniteltava palvelemaan hyvien 
tekstien tuottamista.

Kuinka hyvin valtioneuvoston virkamiehet tuntevat kielilainsäädännön velvoitteet?

Kielilainsäädännön velvoitteiden tuntemisessa on puutteita

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tässä kohtaa voit yleisesti kommentoida toimintaympäristöä ja sen muutoksia.

Kotimaisten kielten keskus pitää tärkeänä sitä, että toimintaympäristön kuvauksessa on todettu 
pitkien ja tasoltaan heikkojen tekstien vaikutukset kääntämiseen. Ehdotamme, että samassa 
yhteydessä voisi todeta myös sen, että nämä esitystekstien puutteet vaikuttavat koko 
hallintokoneiston työskentelyn tehoon.

Kolmas kappale: Ehdotamme seuraavaa lisäystä ennen viimeistä virkettä: ”Prosessikuvauksissa tulisi 
ottaa huomioon myös säädöksiin sisältyvät uudet termit sekä uusien hallintoalueiden ja 
organisaatioiden, palvelujen tms. nimet, joiden toimivuus ja oikeellisuus on tarkistettava hyvissä 
ajoin.” On erittäin hyvä ajatus, että hyvän virkakielen merkitys nostettaisiin esiin ministerin 
käsikirjassa ja virkamiesten perehdyttämisessä.

Viimeinen kappale: Toimintaympäristön kuvaukseen ehdotamme lisättäväksi maininnan siitä, että 
sähköinen viestintä ja palvelut sekä tietojärjestelmien käyttäminen vaikuttavat monella tavalla sekä 
tekstien tuottamisen prosesseihin että tekstien saavutettavuuteen ja viranomaisten ja kansalaisten 
vuorovaikutukseen. Kun kehitetään sähköistä viestintää ja palveluja, pitää puolestaan ottaa 
huomioon paitsi hyvä virkakieli ja kielivalinnat myös ne ihmiset, jotka eivät pysty käyttämään 
sähköisiä palveluja. Tietojärjestelmistä kirjoitettaessa olisi tarpeen mainita myös, että 
tietojärjestelmät on suunniteltava palvelemaan hyvien tekstien tuottamista sekä toimivia 
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kirjoittamisen käytänteitä, koska laatuun on vaikea puuttua myöhemmin. Lisäksi kysymme, mitä 
kolmanneksi viimeisen virkkeen kielivirheillä tarkoitetaan. Onko kyse epäselvästä ilmaisusta vai 
jostain muusta?

Hyvä virkakieli

Tässä kohtaa voit yleisesti kommentoida hyvää virkakieltä koskevia toimenpide-esityksiä.

Kotimaisten kielten keskus kannattaa lämpimästi hyvän virkakielen edistämiseksi ehdotettuja hyviä 
toimenpiteitä. 

On erittäin tärkeää selvittää virkakielilautakunnan tarve. Mielestämme se on tarpeellinen, sillä sen 
avulla saataisiin ministeriöissä jo kehitetyt ohjeet ja hyvät käytännöt kaikkien käyttöön. Lautakunta 
voisi niiden perusteella tai muuten tehdä tai teettää yhteisiä ohjeita ja malleja, joista kaikki 
ministeriöt hyötyisivät. Yhteisiä hyötyjä ei kuitenkaan voi saavuttaa ilman koordinoivaa tahoa, jolla 
on sekä mandaatti että aikaa tehtävän hoitamiseen. Lautakunta voisi myös kartoittaa 
osaamistarpeita ja järjestää esimerkiksi yhteisiä kursseja osaamisen kehittämiseksi. Kotimaisten 
kielten keskus auttaa mielellään selvitystyössä.

 

Myös ehdotukset virkakielen sisällyttämisestä tulostavoitteisiin, virkakieliverkostosta, hyvän 
virkakielen näkymisestä intranetissä ja virtuaalityöpöydällä sekä selkokielen tarpeen 
kartoittamisesta ovat kannatettavia.

Ehdotamme linjausten tekstiin myös seuraavia lisäyksiä tai tarkennuksia:

1. Kohtaan Hallintolain velvoitteet / Tavoite 

”Viranomaisilla on entistä parempi kielitietoisuus, laajempi kielikäsitys ja he tunnistavat, milloin on 
kyse teksteistä ja tekstitöistä.”

2. Kohtaan Säädöskieli/Nykytilanne: 

”Säädöksissä käytetyt ilmaisut, termit ja <nimet> siirtyvät helposti ohjeteksteihin.” 

3. Kohtaan Säädöskieli/Tavoite:

”Säädösvalmistelussa huomioidaan termien, <nimien>, ilmausten ja tekstikokonaisuuksien 
ymmärrettävyys. – – ohjeistusta. <Ohjeiden tekemiseen on varattu aikaa.>”

4. Kohtaan Säädöskieli/Toimenpiteet: 

”– – muiden kieli- <ja nimistöasiantuntijoiden> kanssa.”

5. Kohtaan Säädöskieli / Vastuu- ja yhteistyötahot: 

Kotimaisten kielten keskus (Teemme mielellämme yhteistyötä säädösohjesivujen kehittämiseksi.)
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6. Kohtaan Muiden tekstien selkeys / Nykytila 

”Tekstien <asiallisuudesta>, selkeydestä ja ymmärrettävyydestä ei riittävästi keskustella – –.” 

7. Kohtaan Muiden tekstien selkeys / Tavoite 

”<Asiallisten>, selkeiden ja ymmärrettävien tekstien kirjoittaminen on olennainen osa työtehtävien 
hoitamista, <ja johto kannustaa tähän. Virkamiehillä on valmiudet käyttää hyvää virkakieltä.>”

8. Kohtaan Muiden tekstien selkeys / Tavoite 

”Virkamiehiä kannustetaan ottamaan yhteyttä kieli-, nimi- ja termiasiantuntijoihin hankkeiden 
varhaisvaiheessa.” 

9. Kohtaan Hyvät käytännöt / Vastuu- ja yhteistyötahot: 

Kotimaisten kielten keskus (Olisimme mielellämme yhteistyössä virkakieliverkoston kautta.)

Miten hyvää virkakieltä ja selkokielen käyttöä tulisi mielestäsi edistää valtioneuvostossa?

Linjauksissa mainittujen toimenpiteiden lisäksi voitaisiin kartoittaa, mitkä ovat esimerkiksi kunkin 
ministeriön 10 tavallisinta asiakirjaa, ja jos ne ovat saman tyyppisiä, niistä voitaisiin tehdä yhteinen 
malliasiakirjojen kokoelma (tekstipankki). Olisi myös tarpeen järjestää tietoiskuja tietojärjestelmien 
suunnittelusta; samoin asiantuntijoiden käytöstä tarvittaessa. 

Kuinka tarpeellisena pidät valtioneuvoston virkakielilautakuntaa

Erittäin tarpeellisena

Osaamisen kehittäminen, rekrytointi, perehdyttäminen, virkamiehen 
kieliapuvälineet

Tässä kohtaa voit yleisesti kommentoida osaamisen kehittämiseen, rekrytointiin, perehdyttämiseen ja 
virkamiehen kieliapuvälineisiin liittyiä toimenpide-esityksiä.

Kotimaisten kielten keskus pitää hyvänä tavoitteena, että hyvän virka- ja säädöskielen osaaminen 
katsotaan osaksi ammattitaitoa. Ehdotamme myös virkakielen osaamisen kehittämisen tavoitteisiin, 
että kaikki uudet virkamiehet osallistuvat jonkinlaiseen virkakielikoulutukseen ja että tämäkin voisi 
olla osa VN-passia.

Mielestämme monet muissa osioissa ehdotetut toimenpiteet soveltuvat hyvin myös hyvän 
virkakielen osaamista parantamaan. Siksi ehdotamme, että myös kohtaan Osaamisen kehittäminen 
‒ hyvä virkakieli / Toimenpiteet lisättäisiin esimerkiksi virkakielitaitojen kartoittaminen ja kannustus 
kehityskeskusteluissa taitojen kehittämiseen, mentorointi tai työparit ja yhteistyö oppilaitosten 
kanssa. 
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Kotimaisten kielten keskus tarjoaa mielellään apuaan yhteisten koulutusaineistojen laatimisessa. On 
erittäin hyvä, että ehdotetaan hyvän virkakielen merkityksen ja apuvälineiden tuntemisen 
sisältymistä VN-passiin.

Linjauksista ei mielestämme aina selviä, koskevatko nykytilan kuvaukset, tavoitteet tai toimenpiteet 
myös äidinkielen osaamista. Tätä olisi syytä täsmentää. Rekrytoinnissa olisi tärkeää ottaa huomioon 
myös hyvä äidinkielen taito, jonka toteamiseksi voidaan käyttää tekstinäytteitä.

Meille oli hieman epäselvää, mitä linjauksissa tarkoitetaan mobiilisanakirjoilla, koska monia 
sanakirjoja voi käyttää mobiililaitteilla vaikka niistä ei olisi varsinaista mobiiliversiota. Siksi 
ehdotamme, että mobiilisanakirjojen sijasta tai lisäksi puhuttaisiin sähköisistä sanakirjoista.

Svenska dagen on hyvä ajatus, ja sen tueksi kannattaisi käännöstoimialalla tuottaa tai panna tarjolle 
helppoja ja hauskoja materiaaleja.

Ehdotamme vielä seuraavia lisäyksiä ja täsmennyksiä:

1. Kohtaan Osaamisen kehittäminen ‒ hyvä virkakieli / Tavoite: 

”– – Kielitoimiston ohjepankkia <ja Kielitoimiston sanakirjaa sekä muita Kotimaisten kielten 
keskuksen aineistoja. Ruotsin kielen tueksi osataan käyttää vastaavia ruotsalaisia aineistoja.>”

2. Kohtaan Osaamisen kehittäminen ‒ hyvä virkakieli / Toimenpiteet: 

”– – kielenhuollon ohjeista ja suosituksista <sekä virkakieli- , nimistönsuunnittelu- ja 
säädösohjesivuista>.” 

3. Kohtaan Osaamisen kehittäminen ‒ hyvä virkakieli / Vastuu ja yhteistyötahot: 

”ohjepankista <ja muista apuvälineistä> tiedottaminen”

4. Kohtaan Säädösvalmistelijoiden ja -kääntäjien osaaminen / Vastuu ja yhteistyötahot: 

Kotimaisten kielten keskus (Teemme mielellämme yhteistyötä säädöskielen koulutuksessa.)

5. Kohtaan Hankinnat/Toimenpiteet: 

Kysymys: Tarvitaanko myös näissä hyvän suomen- tai ruotsinkielisen virkakielen taitoa?

6. Kohtaan Rekrytointi/Toimenpiteet: 

”– – tehtävien edellyttämä <äidinkielen ja> vieraiden kielten taito”

7. Kohtaan Kieliapuvälineet/Tavoite: 

”muita kieliapuvälineitä, <myös hyvän virkakielen apuvälineitä>”
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8. Kohtaan Kieliapuvälineet/Toimenpiteet: 

”infotilaisuuksia <sähköisten sanakirjojen sekä muiden hyvän virkakielen ja kirjoittamisen 
apuvälineiden> käytöstä”.

Miten hyvää suomenkielistä säädöskieltä tulisi mielestäsi edistää?

Kotimaisten kielten keskuksen mielestä säädösvalmistelijoiden säädöskielen koulutuksen tulisi olla 
osa nimettyä säädösvalmistelukoulutusta, vaikka se pidettäisiin erikseen. Muut aiheet esimerkiksi 
muodostaisivat osan 1 ja kielikoulutus osan 2, jolloin sille saataisiin enemmän aikaa kuin aiempi tunti 
tai puolitoista. Koulutukseen tulisi sisältyä harjoituksia, ja siihen tulisi ohjata myös niitä 
valmistelijoita, jotka eivät pidä sitä tärkeänä. Tekisimme mielellämme yhteistyötä näiden kurssien 
suunnittelussa yhdessä oikeusministeriön ja muiden ministeriöiden kanssa.

Miten tarpeellisena pidät säädösvalmistelijoiden säädöskielen koulutusta?

Erittäin tarpeellisena

Valtioneuvoston monikielinen sanastotyö

Tässä kohtaa voit yleisesti kommentoida valtioneuvoston monikielistä sanastotyötä.

Kotimaisten kielten keskus pitää sanastotyön yhteistyöverkostoa hyödyllisenä toimenpiteenä ja 
hyvänä tavoitteena sitä, että virkamiehillä on perustiedot hyvän termin, nimen ja virkanimikkeen 
ominaisuuksista. Jotta tämä tavoite toteutuisi, on menettelyohjeiden laatiminen erittäin tärkeää. 
Tärkeää on myös niistä tiedottaminen ja niiden pohtiminen asiantuntijoiden kanssa. Olisi lisäksi hyvä 
muistuttaa EU-säädösten termityöstä.

Koska nimet mainitaan monesti kohdassa ”Termityö”, olisi hyvä muuttaa otsikko muotoon ”Termi- ja 
nimityö” tai ”Termityö ja nimien muodostaminen”.  

Aineiston julkaiseminen Valterissa ja VNK:n verkkosivuilla on kannatettava toimenpide. Kansallista 
termipankkia ei linjauksissa mainita lainkaan. Kotimaisten kielten keskus toivoo, että Kansallinen 
termipankki on edelleen suunnitelmissa, ja jos niin on, se on mielestämme syytä mainita linjauksissa.

Ehdotamme myös seuraavia muutoksia ja lisäyksiä.

1. Kohtaan Termityö/Tavoitteet: 

”Molemmat kansalliskielet – – säädösvalmistelu- ja viestintäprosesseissa. <Jos termi tai nimi 
osoittautuu hankalasti käännettäväksi, ollaan valmiita muuttamaan sitä. Myös EU-säädösten 
termeihin kiinnitetään huomiota valmistelun varhaisessa vaiheessa.>”

2. Kohtaan Termityö/Toimenpiteet: 

”Termejä <ja nimiä> pohditaan yhdessä kieli- ja viestintäasiantuntijoiden kanssa ‒ ‒. <Hyödynnetään 
EU-termien suunnittelussa ESKO-verkostoa.>”

Miten sanastoyhteistyötä tulisi mielestäsi tehostaa?
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Kotimaisten kielten keskuksella ei ole kommenttia tähän kohtaan.

Miten tarpeellisena pidät julkishallinnon termien ja nimien suunnittelun ohjeistamista?

Erittäin tarpeellisena

Säädösvalmistelu 

Tässä kohtaa voit yleisesti kommentoida säädösten kääntämiseen ja käännöstarpeiden ennakointiin 
liittyviä toimenpide-esityksiä.

Kotimaisten kielten keskus ehdottaa, että myös ohjeeseen valtiosopimusten kääntämisestä ja 
tarkastamisesta olisi hyvä lisätä ohje siihen liittyvästä termityöstä ja nimityöstä. Jos sopimus tuottaa 
uusia termejä tai nimiä, ne olisi hyvä saada pohdittaviksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja 
neuvottelijoidenkin voisi olla tarpeen osallistua pohdintaan.

Miten mielestäsi hallituksen esitysten kääntämiseen liittyvää ohjeistusta voitaisiin parantaa?

Kotimaisten kielten keskuksella ei ole kommenttia tähän kohtaan.

Lupa- ja hakuprosseihin, EU-asioiden valmisteluun ja kansainväliseen lainkäyttöön 
liittyvät asiakirjat 

Tässä kohtaa voit yleisesti kommentoida lupa- ja hakuprosesseihin, EU-asioiden valmisteluun ja 
kansainväliseen lainkäyttöön liittyvien asiakirjojen kääntämistä.

Kotimaisten kielten keskus toteaa, että muutoksenhakuohjeiden yhdenmukaistaminen on hyvä 
tilaisuus uudistaa tekstit ymmärrettäviksi ja toimiviksi. On hyvä, että linjauksissa mainitaan hyvän 
virkakielen huomioon ottaminen. Tämä varmasti toteutuisi, jos yhtenäistäminen toteutettaisiin 
hankkeella, jolle asetettaisiin tavoitteeksi myös, että malliasiakirja(t) täyttävät asiallisuuden, 
selkeyden ja ymmärrettävyyden vaatimukset.

ESKO-verkostosta on tarve tiedottaa hyvin, sillä kursseillamme on ilmennyt, etteivät ministeriöiden 
työntekijät aina tiedä sen olemassaolosta. On myös syytä kannustaa virkamiehiä käyttämään 
verkostoa oman palautteensa antamiseen.

Miten tärkeänä pidät sitä, että ministeriöiden suomenkieliset muutoksenhakuohjeet ja -lomakkeet olisivat 
yhdenmukaisia?

Jokseenkin tärkeää

Ministeriöiden ydintoiminnan kannalta strategisesti tärkeät tekstit

Tässä kohtaa voit yleisesti kommentoida ministeriöiden ydintoiminnan kannalta strategisesti tärkeiden 
tekstien kääntämistä.

Kotimaisten kielten keskus ehdottaa, että tavoitteissa voisi mainita myös sen, että on tarpeen varata 
riittävästi aikaa ja resursseja ministeriöiden ydintoimintojen kannalta strategisesti tärkeiden tekstien 
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laatimiseen ja suunnitteluun. Kun tekstit ovat käytössä pitkään, ne ovat muiden tekstien pohjana ja 
niitä on tarve kääntää monille kielille, niiden laatimiseen kannattaa käyttää aikaa ja resursseja, koska 
hyvät pohjatekstit säästävät aikaa ja resursseja käännöstyössä ja muussakin niiden pohjalta 
tehtävässä työssä. Ehdotamme myös, että hyvän virkakielen näkökulma lisätään tavoitteisiin, 
esimerkiksi seuraavasti:

Kohtaan Hallitusohjelmat, politiikkaohjelmat jne. / Tavoitteet:

”Tekstien laatimisessa otetaan huomioon hyvän virkakielen vaatimukset (tai: asiallisuuden, 
selkeyden ja ymmärrettävyyden vaatimukset).”

Eduskunnan informointiin liittyvät asiakirjat ja hallinnolliset asiakirjat

Tässä kohtaa voit yleisesti kommentoida eduskunnan informointiin liittyvien asiakirjojen ja hallinnollisten 
asiakirjojen kääntämistä.

Kotimaisten kielten keskuksella ei ole kommentteja tähän kohtaan.

Valtioneuvoston viestintä

Tässä kohtaa voit yleisesti kommentoida valtioneuvoston viestintään liittyvien tekstien kääntämistä.

Kotimaisten kielten keskus toteaa, että linjausten muissa osioissa käsitellään testejä ja viestintää 
muiltakin osin kuin kääntämisen kannalta, mutta tässä tämä linjausten kohta koskee lähes 
pelkästään kääntämistä. Otsikkoa pitäisi muuttaa tai rajauksesta pitäisi mainita. Jos rajauksesta 
mainitaan, samalla voisi ehkä viitata Valtionhallinnon viestintäsuositukseen, jossa ministeriöiden 
viestintää linjataan yleisemmästä näkökulmasta.

Jos tavoitteena on, että virkamiehet osaavat kirjoittaa sometekstejä myös englanniksi ja ruotsiksi, 
heillekin olisi syytä järjestää koulutusta niiden ominaisuuksista.

Miten mielestäsi viestinnän käännöstarpeita pystyttäisiin nykyistä paremmin ennakoimaan?

Kotimaisten kielten keskuksella ei ole kommentteja tähän kohtaan.

Tulkkaus

Tässä kohtaa voit yleisesti kommentoida valtioneuvoston tulkkauspalveluita.

Kotimaisten kielten keskus pitää hyvänä, että tehdään linjaus viittomakielen käytön tarpeesta.

Miten tarpeellisena pidät viittomakielen käytön linjaamista valtioneuvostossa?
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Erittäin tarpeellisena

Johdon sitouttaminen

Tässä kohtaa voit yleisesti kommentoida johdon sitouttamiseen liittyviä toimenpide-esityksiä.

Kotimaisten kielten keskus ehdottaa, että kieli-ilmapiirin tavoitteisiin lisätään kielitietoisuus ja oman 
äidinkielen taito esimerkiksi seuraavasti: 

”Poliittinen johto ja virkamiesjohto edistävät omalla toiminnallaan eri kieliryhmien yhdenvertaista 
kohtelua <sekä viranomaisten kielitietoisuuden parantamista>. Johto kannustaa virkamiehiä 
<kehittämään sekä hyvän virkakielen että vieraiden kielten taitojaan sekä käyttämään niitä 
aktiivisesti työssään>.”

Miten valtioneuvostossa voitaisiin mielestäsi edistää yleistä kieli-ilmapiiriä Suomessa?

Valtioneuvosto voi kannustaa suvaitsevaisuuteen eri kieliä, monikielisyyttä ja erilaisia 
kielenkäyttötapoja kohtaan esimerkiksi osallistumalla näkyvästi oman äidinkielen päiviin, Euroopan 
kielten päivään, selkeän virkakielen päivään jne. 

Muut kieli- ja käännöslinjausehdotuksiin liittyvät huomiot

Tähän kohtaan voit lisätä kieli- ja käännöslinjausehdotuksiin liittyviä yleisiä huomioitasi.

Liitämme mukaan lausunnon myös Word-tiedostossa, jotta sitä olisi helpompi lukea. Virkkeiden 
sisään tehdyt lisäykset on merkitty lomakkeelle kulmasulkein, tiedostossa ne on lihavoitu.

Voit jättää kommentit lausuntoon myös liitteenä

Kotimaisten kielten keskuksen lausunto valtioneuvoston kielilinjauksista.docx

Valtioneuvoston kieli- ja käännöslinjaukset ovat mielestäni

Erittäin tarpeellisia

Forsberg Ulla-Maija
Kotimaisten kielten keskus

Piehl Aino
Kotimaisten kielten keskus

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadAttachmentQuestionAnswerFile?FileId=ab41230a-023f-4658-be09-a70c00cca205
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