
Selkeä asiantuntijateksti

Riitta.Suominen Yksityinenkielitoimisto.fi

Yhteistyössä



Maakuntaliittojen tekstipulmia ja ratkaisuja
Tiivistelmä ongelmista ja niiden ratkaisuista

Kysymyksiä ja keskustelua

Tekstin käytettävyys
Mitä on käytettävyys ja saavutettavuus?

Näin järjestät tekstin nopealukuiseksi

Uutisrakenne ja väliotsikot tärkeitä

Poimintoja maakuntaliittojen teksteistä

Kielen ymmärrettävyys
Erikoistermit – edut ja haitat

Käytä tuttuja ja lyhyitä sanoja

Puhu konkreettisesti, karta kapulakieltä

Lisää poimintoja maakuntaliittojen teksteistä

Huomio tekstiketjun alkuun
Näkökulma ratkaisee kielimuodon

Miten organisaation kielenkäyttö rakentuu?

Neuvotelkaa, keskustelkaa, tviitatkaa

Kielenhuollon tietoisku
Noudata näitä merkintätapoja ja suosituksia

Tarkistus luotettavista lähteistä

Selkeä asiantuntijateksti



• Kuntaliitto















Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja -työ on jatkuvaa ja 

vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten 

ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua.





Kuntatekstien käytettävyyttä tutkimassa
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Mitä on käytettävyys?

Käytettävyyden mittareita ovat

‒ tuloksellisuus 

‒ tehokkuus 

‒ miellyttävyys

ISO-standardin mukaan.

Kun sovellan mittareita lukemiseen, tarkastelun 
kohteena ovat

‒  ymmärtäminen 

‒  lukemiseen käytetty aika 

‒  lukukokemuksen miellyttävyys. 



Käytettävyys käyttökelpoisuus, käytettävissä olo

Luettavuus tekstin selkeys, ymmärrettävyys tai 
helppolukuisuus

Ymmärrettävyys (tekstin) selkeys

Silmäiltävyys silmäillä katsella, tarkastella tai lukea 
nopeasti tai pintapuolisesti

Saavutettavuus ominaisuus, joka ilmentää sitä, kuinka 
helposti henkilö voi saada järjestelmän, 
laitteen, ohjelman tai palvelun käyttöönsä

Luettavuus, ymmärrettävyys, saavutettavuus?



Saavutettavuuteen liitetään VM:n 

saavutettavuusdirektiivisivustolla myös ymmärrettävyys: 

”Saavutettavuusdirektiivissä saavutettavuudella 

tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä 

niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä 

käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.”

Saavutettavuus-termiä onkin viime aikoina alettu käyttää 

osittain päällekkäisesti käytettävyyden kanssa. 

Direktiivin 4. artiklassa todetaan: ”Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että julkisen sektorin elimet toteuttavat 

tarvittavat toimenpiteet parantaakseen verkkosivustojensa 

ja mobiilisovellustensa saavutettavuutta tekemällä niistä 

havaittavia, hallittavia, ymmärrettäviä ja toimintavarmoja.” 

(EU 2016/2102.)



Käyttäjätestaus 

Käyttäjää tarkkaillaan mahdollisimman 
todenmukaisessa tilanteessa. 

Heuristinen arviointi

Käytettävyyden asiantuntijat arvioivat 
käytettävyyttä apunaan lista yleisiä 
käytettävyyssääntöjä (heuristiikkoja). 

Käytettävyyden arviointi

Kognitiivinen läpikävely

Käytettävyysasiantuntija simuloi peruskäyttäjän 
etenemistä arvioiden, saavuttaako käyttäjä 
tavoitteitaan ja kuormittaako käyttö tämän 
muistia tai päättelyä. 



Ymmärrettävyys

Vaikeaselkoinen kieli

Kontekstointi

Konkretian puute

Käsitteet

Piilomerkitykset

Lukunopeus

Pituus

Esittämisjärjestys

Miellyttävyys

Näkökulma

– Passiivi

– Vaikeat sanat

– Lauserakenne

– Toisto

– Pääasia

– Lukijalähtöisyys

– Sävy ja tyyli

Millaisiin ongelmiin ammattiviestijät kiinnittivät huomiota?



1. Kirjoita lukijan näkökulmasta.

2. Esitä pääasia heti alussa.

3. Optimoi tekstin pituus.

4. Käytä läpinäkyviä, erottuvia ja 

johdonmukaisia termejä.

5. Suosi lukijan käyttämiä 

sanoja.

6. Konkretisoi eli liitä asiat 

havaintoon.

7. Kontekstoi eli asemoi 

teksti toiminnan osaksi.

8. Suosi lyhyitä sanoja.

9. Vältä luettelointia. 

10.Unohda mainospuhe.

Virkatekstin 10 käskyä







Teksti kokonaisuutena

Lukijan 
näkökulma

1
Selkokeskuksen kolme ensimmäistä tekstiohjetta:

• Valitse tekstiin näkökulma, joka on lukijan kannalta kiinnostava

• Mieti, miten lisäät lukijan mielenkiintoa ja motivaatiota tarttua tekstiin.

• Kiinnitä tekstin alussa huomiota otsikointiin, jolla rakennat yhteyttä lukijaan.



Puhu arjen asioista ihmisen mittaisesti. 

Pidä mielenkiintoa yllä ja puhu siitä, minkä voi 

nähdä, kuulla, haistaa ja maistaa. 

Älä toista liturgiaa.
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Pääasia
alussa 
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Ydin diassa numero 26







Päätösehdotus ja päätös 

alkuun, koska tiivistävät 

hyvin sisällön.

Ehdotuksen jälkeen tausta ja 

perustelut. Jos teksti on 

pitkä, tehdään alkuun 

tiivistelmä.

Vakiotiedot tiiviisti otsikoituna 

loppuun.  

Helsingin malli on hyvä.

Päätöksen ja päätösehdotuksen paikka

http://www.haus.fi/
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Ydin alkuun erityisesti viranhaltijapäätöksissä



Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä 

ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, 

pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä 

vaikeuteta kaavan toteuttamista.





Suosi uutisrakennetta 

työteksteissä: tärkein 

alkuun. 

Kiteytä asiasi viiteentoista 

sanaan. Kirjoita nuo 

viisitoista sanaa ingressiksi 

ja tiivistä niistä vielä viiden 

kuuden sanan otsikko.

Pääjuoni pysyy selvänä, kun 

et katkaise sitä liikaa 

sitaateilla ja viittauksilla tai 

muilla poikkeamilla.

Pääasia kärkeen
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Silmäkameratutkimuksissa on todettu, että katse muodostaa tekstissä F-

kuvion: vasen yläkulma katsotaan tarkasti, mutta lukeminen muuttuu 

ylimalkaiseksi oikeassa reunassa ja tekstin alaosassa. (Nielsen 2006) 

Optimoi
pituus
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Kokeneet tiedottajat käsittelevät tekstiä hyvin yhdenmukaisesti.





Lukutavat vaihtelevat jonkin verran tavoitteen 

mukaan. Nielsen on erottanut F-mallin lisäksi 

paikallistavan ja sitoutuneen lukutavan. 

Yksi tyypillinen lukutapa on otsikosta toiseen 

siirtyminen. Tämä toimii hyvin, jos kirjoittaja 

palvelee lukijaa otsikoimalla ja jaksottamalla 

tekstin tehokkaasti.  



Pitkä teksti kaipaa alaotsikoita 

tukemaan silmäilevää lukemista.

Otsikoiden avulla tieto 

kohdennetaan niin, että käyttäjä 

löytää itselleen sopivat sisällöt 

vaivattomasti.

Tavoitteena on, että käyttäjän ei 

tarvitse lukea mitään turhaa. 

Otsikoiden pitää olla läpinäkyviä ja 

niissä pitää olla voimakas 

”informaation tuoksu”.

Työryhmä selvittää kouluverkkoa

Sisäilmapulmat ja lasten väheneminen

Konsultti suosittelee uutta koulua

Päätös kesäkuussa 2019, jos koulu aloittaa 2022



Alueen vetovoima ja kehittäminen huomioitu hyvin

Kestävä liikkuminen ja liikenneturvallisuus kattavasti mukana

Luonnos sopii työn pohjaksi
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Maakuntahallituksen 

pöytäkirja 10/2020
§ 118





”Väliotsikoita käytetään tarvittaessa perustelutekstin 

luettavuuden parantamiseksi. Väliotsikko kertoo lukijalle, 

milloin tekstissä siirrytään asiakokonaisuudesta tai 

näkökulmasta toiseen. Edellä kuvatut rakenneosien 

nimitykset eivät välttämättä ole hyviä väliotsikoita, 

suositeltavaa on käyttää otsikoita asian sisällön mukaan.”



Palvelumallityön tavoitteena on vastata asukkaiden palvelutarpeisiin 
laadukkailla ja vaikuttavilla palveluilla ja tehokkaalla palveluverkolla ottaen 
huomioon taloudelliset reunaehdot. Tavoitteena on, että palveluja ja 
palveluverkkoa kehittämällä lisätään tehokkuutta ja hillitään 
käyttökustannusten kasvua väestömäärän ja palvelutarpeiden kasvaessa.

Erottuvat
termit
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aihealue
alueellinen
aluekokonaisuus
edellytys
ekosysteemi
elinvoima
innovaatio
innovaatioekosysteemityö
hyvinvointi
kehittäminen
kehittämishanke
kehittämiskoordinaattori
kehittämistarve
kehittämistoimenpide
mahdollisuus, mahdollistaa
ohjelma
painopiste
painopistealue
prosessi
resurssi
tavoite
tiekartta
toimenpide
toimenpidekokonaisuus
toimintaedellytys

Pyydämme Teitä arvioimaan vastaavatko ohjelmassa 
esitetyt kehittämistavoitteet Pohjois-Karjalan lähivuosien 
kehittämistarpeisiin. Kaikki kehittämistavoitteet löytyvät 
ohjelmaluonnoksesta.











Suunnittelemme maakunnan liikennettä ja maankäyttöä. Sovitamme 
yhteen paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tavoitteita ja otamme 
huomioon yli kuntarajojen ulottuvat näkökulmat.

EAKR-rahoitushakemuksia käsitellään vain hakuaikoina. 



Muutosjoustavuuden arvioinnin tavoitteena on kehittää 
muutosjoustavuuden analysointia, sekä jäsentää niitä toimenpiteitä, joilla 
muutosjoustavuuden kykyä vahvistetaan. Arvioinnin apuvälineeksi on 
kehitetty muutosjoustavuuden arviointikehikko.

Arvioinnin tavoitteena on kehittää muutosjoustavuuden analysointia sekä jäsentää 
niitä toimia, joilla muutosjoustavuutta vahvistetaan. Apuvälineeksi on kehitetty 
arviointikehikko.

Ohjelman pohjaksi kartoitettiin laajasti toimet, joilla voidaan tukea vähäpäästöistä 
liikennettä.

Käytännössä kyse on toimista, joilla voidaan vaikuttaa liikkumiseen ja kuljetuksiin niin, 
että bensiini- ja dieselkäyttöisten ajoneuvojen käyttö vähenee. 

Ensiksi koottiin kaikki mahdollisina pidetyt toimet riippumatta siitä, kenen vastuulla 
niiden toteuttaminen on. 

Toimenpideohjelman pohjaksi kartoitettiin laajasti potentiaaliset toimenpiteet, 
joilla voidaan tukea vähäpäästöistä liikennettä.
Käytännössä toimenpideohjelman laadinnassa on kyse toimenpiteistä, joilla 
voidaan vaikuttaa liikkumiseen ja kuljetuksiin niin, että bensiini- ja dieselkäyttöisten 
ajoneuvojen käyttö vähenee. 
Ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin kaikki mahdollisina pidetyt toimenpiteet 
riippumatta siitä, minkä tahon vastuulla toimenpiteiden toteuttaminen on. 



Luovat alat, hyvinvointi- ja vapaa-ajan palvelut kulttuurin, liikunnan 

ja musiikin parissa tarjoavat palveluita paikallisille asukkaille ja 

vierailijoille sekä houkuttelevat maakuntaamme uusia asukkaita, 

yrittäjiä ja liiketoimintaa.



Arkikieli
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• Tehdä (vrt. suorittaa)

• Työ (vrt. toimi)

• Tärkeä (vrt. olennainen)

• Sota (vrt. aseellinen konflikti)

• Nähdä (vrt. havainnoida)

• Posti (vrt. kuljetuspalvelu)

• Auto (vrt. ajoneuvo)

• Rangaistus (vrt. seuraamus)

Selkokeskuksen ehdotuksia arkisiksi vastineiksi 









Sanakirja on hyvä apu, 

jos tekstissä on paljon 

vieraita sanoja tai 

termejä, joilla on 

erityismerkitys. Sanasto 

verkkosivuilla kuitenkin jo 

usein kertoo ongelmasta.

Parasta on, jos merkitys 

selviää tekstiyhteydestä.



MYR



”Varhaiskasvatuspalvelu 

pientenlasten yksikössä” 

Päiväkoti

”Suun terveyden-

huoltoyksikkö” Hammashoitola

”Yksityinen sektori” Yritykset

Varo abstrakteja uusnimiä 
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Konkretia

Kuva: Wikimedia Commons

Kuva: Papunet



Kehityshyvinvointikeskus sai 

toteutusluvan

Kehityshyvinvointikeskukseen on tarkoitus 

tulla Tampereen kaupungin itäisen 

keskusta-alueen terveysasema sekä muita 

kaupungin hyvinvointipalveluja.

Pikkolan ja keskustan alueelta kaupunki 
purkaisi Vesaniemen päiväkodin ja 
rakentaisi Pikkolan päiväkodin tilalle 
pienten lasten yksikön uudisrakennuksen 
9,3 miljoonalla eurolla.

päiväkoti

pienten lasten yksikön uudisrakennus 

terveysasema

kehityshyvinvointikeskus

Vastalause!



Toimintojen uudelleenorganisointi ei 

välttämättä vaadi nimenmuutosta, 

eikä nimeen voi mahduttaa näkyviin 

kaikkia toimintoja.



Sote vaatisi kielipoliisien armeijan avukseen.

Erva?



Eri käyttötarkoitusalueille sijoittuu mm. ajoyhteyksiä 
(ajo, ajo-3), ulkoilun, jalankulun, polkupyöräilyn ja 
huoltoajon reittejä (u-1, h, pp/h, pp), maanalaisten 
tilojen pystykuilujen/varapoistumisteiden maanpäällisiä 
osia (pkui, 50-90 k-m2/rakennus), lepakoille tärkeitä 
alueita (slep-2, slep-4), arkeologisia 
kulttuuriperintökohteita (s-36) sekä pilaantuneita 
maaalueita (pima-3, Lakalaivan vanha kaatopaikka). 
YO- ja ET-alueilla hulevesiä on viivytettävä ennen 
niiden johtamista korttelialueen ulkopuolelle (hule-9). 

Saisiko luettelon niistä 

ammattiryhmistä, jotka 

tunnistavat yllä olevat 

lyhenteet?

Kuha kysyn.



Asia 
kontekstissa
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Konteksti 

Diskurssi

Diskurssiyhteisö

Tekstilaji

Tekstienvälisyys

? 

Mihin kokonaisuuteen asia liittyy?
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Lyhyet
sanat
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185 sanaa, 53 pitkää sanaa 

29 % on pitkiä, suositus alle 21 %



• 180 sanaa

• 68 pitkää sanaa 

(eli perusmuodossaan 

yli nelitavuista)

• 37,8 %

• suositus alle 21 %



Väitöstutkimuksessani 

koehenkilöt vähensivät 

pitkien sanojen määrää 

asteittain, kun 

muokkasivat asiakirjasta 

verkkotekstiä ja 

sosiaalisen median 

päivityksiä.

Pitkiä sanoja oli 

asiakirjassa 33 %, 

verkkoteksteissä 27 % ja 

sosiaalisen median 

päivityksissä 22 %.  



Ei pitkiä 
luetteloita
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.

Luetelma helpottaa lukemista, jos

− siinä on 3−5 alakohtaa

− alakohdissa on 3−5 sanaa.

Luetelma ei helpota lukemista, jos

− alakohtia on kymmeniä

− alakohdat ovat monen rivin mittaisia.



Nämä ovat oikein. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

1. toimiva aluerakenne 

2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja 

elinympäristön laatu 

3. kulttuuri- ja luonnonperintö, 

virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

4. toimivat yhteysverkostot ja 

energiahuolto 

5. Helsingin seudun erityiskysymykset

6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä 

erityiset aluekokonaisuudet.

Mitä korjataan?



Myönteisiä sanoja, mutta 

miten ne vastaavat 

lukijan tiedontarpeeseen?

Käytettävyys kärsii, jos 

tiedonhakija joutuu 

seulomaan luotettavan 

tiedon markkinointipuheen 

uumenista.

Luotettavuus on 

kuntatekstin etu, joten 

pidetään siitä kiinni.

Ei 
markkinointia
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MIES VANHENEE (säv. & 

san. Matti Lipsanen)



Anna-Mari Ahonen



Yksityinen kielitoimisto    Technology Center Hermia    info@yksityinenkielitoimisto.net    Tampere    Finland

Julkisen alan viestinnän tulee olla 

ymmärrettävää.

Päätösasiakirjat välittävät tietoa 

medialle ja suoraan kuntalaisille. 

Asiakirjojen ilmaisut siirtyvät uutisiin ja 

tiedotteisiin. 

Vuorovaikutus kuntalaisten kanssa käy 

vaikeaksi, jos hallintokieli erkanee liiaksi 

ihmisten arkisesta kielenkäytöstä.

Osallistuminen ei onnistu, jos 

asiakirjojen käytettävyys ei ole 

kunnossa.
Pnyks oli kansankokouksen eli ekklesian 

kokoontumispaikka Ateenassa. 

Päätöstekstien merkitys

http://www.haus.fi/
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Yksityinen kielitoimisto    Technology Center Hermia    info@yksityinenkielitoimisto.net    Tampere    Finland

Uusi kuntalaki astui voimaan 1.5.2015. 

Kunnan oman verkkoviestinnän rooli 

vahvistui vuoden 1.6.2017 voimaan 

tulleiden viestintää koskevien säädösten 

myötä.

• Osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja 

ajanmukaistetaan (22 §). 

• Kunnan ilmoitusten ja viestinnän 

pääkanavaksi tulee yleinen tietoverkko 

(29, 108 ja 109 §).

Kuntalaki viestinnästä

http://www.haus.fi/
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22 § Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja 
vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta 
monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä 
kuntalaisraateja;

2) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;

3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;

4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden 
suunnitteluun;

5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen 
käyttäjien kanssa;

6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-
aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.



29 § Viestintä

Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, 
järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja 
kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa 
olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, 
tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on 
tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja 
vaikuttaa.

Kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden 
valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin 
kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa. Kunnan on 
verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei 
viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen 
käsittelyssä toteutuu.

Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava 
huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.



Mitkä asiat meitä 

ohjaavat tekstiä 

kirjoittaessamme?

Tekstilaji ja sisällönala.

Malleja saa kehittää.

Miksi kirjoitamme tietyllä tavalla? 



Hallinnon tekstit muodostavat tekstiketjuja, joiden laatimista 
ohjaavat usein institutionaaliset säännöt. Tarkasti säädeltyjä 
asiakirjoja kuitenkin edeltää ja seuraa joukko erilaisia tekstejä, 
joiden muotoa ja sisältöä ei säädellä yksityiskohtaisesti. 
Tekstiketjun loppupäässä tulevat tiedotteet ja mediatekstit, 
joiden laatimista ohjaa oma logiikkansa. 

Päätöksistä ja asiakirjoista muotoilut siirtyvät tiedotteisiin lähes 
sellaisinaan. Selkeimmin uudelleenmuotoilua tapahtuu vasta 
tekstilajiketjun edetessä mediateksteihin. Voidaan kysyä, eikö 
tiedotusvaiheessa olisi aiheellista myös viranomaisten pyrkiä 
laatimaan sanomansa enemmän vastaanottajan kuin 
lähettäjän ehdoilla. (Koskela 2008: 122–124.)

Koskela, Merja 2008: Valtionhallinnon tekstilajiketjujen intertekstuaalisuuden piirteitä. 
Vaasan yliopiston käännösteorian, ammattikielten ja monikielisyyden tutkijaryhmän (VAKKI) 
julkaisut nro 35. http://www.vakki.net/publications/no35_fin.html (viitattu 8.6.2015)

http://www.vakki.net/publications/no35_fin.html


Rosettan kivi ratkaisi 

hieroglyfien 

arvoituksen.

Kivessä on kolme 

saman sisältöistä 

tekstikenttää. Sama 

teksti on kirjoitettu 

hieroglyfeillä ja 

demoottisella sekä 

kreikkalaisella 

kirjoituksella.

Sosiaalisen median 

keskustelu voi toimia 

Rosettan kiven tavoin.



Uusia puhe- ja esitystapoja etsimässä





Twitter sopii hyvin 

asiantuntijaviestintään 

ja mutkikkaidenkin 

asioiden avaamiseen.



Sano jotain 

kiinnostavaa. Sisällöt 

puhuttelevat, eivät 

johtoryhmän kuvat, 

kokoukset, diat, 

uutiskirjeiden julkaisut, 

raportit ja tittelit. 



Viestintätyyli 
kanavan mukaan



Vähäliikenteisten ratojen kunnon varmistaminen/peruskorjaus 

kaupunki-maaseutu –alueluokitusta

Merkintätapoja ja oikeinkirjoitusta

10.000 euron tukierissä



Välimerkkejä ja luetelmia

Nykyinen kokonaismaakuntakaava on valmisteltu pääosin 
2000-luvun alun tilanteen mukaisesti ja se on vahvistettu 
vuonna 2006.

Unionin toiminta on kuitenkin lähempänä meitä, kuin 
uskoisikaan.

Painopisteenä on tunnistaa ennakoivasti ihmisten tarpeet, ja 
pystyä auttamaan ennen ongelmien kasaantumista.



"Koska tärkein viestinnän väline ei ole televisio tai 

internet, vaan kieli itse, mediataitojen sijaan 

haluamme – – korostaa kriittisen kielitietoisuuden 

merkitystä.”

Irina Piippo, Johanna Vaattovaara ja Eero Voutilainen Kielen taju -kirjassa.

Yhteistä kieli- ja tekstitietoisuutta rakentamassa



Kielipoliisin 10 kärjessä

Lue Kapulakielen 10 kärjessä joko perinteisenä 

kirjana tai sähkökirjana. Vie Kielipoliisin 

ilosanomaa myös työpaikallesi. Lisätiedot ja 

tilaukset verkkokirjakaupoista tai osoitteesta 

www.yksityinenkielitoimisto.fi. 

Kaupunki Twitterissä

Artikkelissani Kaupunki Twitterissä vertailen 

kaupunkien Twitter-viestintää. Artikkeli on viime 

vuonna ilmestyneessä Twitter viestintänä -

kirjassa, joka on ensimmäinen tieteellinen 

Twitteriä käsittelevä teos.

Virkatekstin käytettävyys: Pöytäkirjasta 

verkkotekstiksi ja sosiaalisen median 

päivitykseksi

Väitöstutkimuksessani Virkatekstin käytettävyys 

lähestyin virkatekstiä kokeellisesti käyttäjien 

näkökulmasta. 
https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/virkakieli-
koettelee-lukijaa

Ja vielä jatkoksi

https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/virkakieli-koettelee-lukijaa

