
Vinkkejä selkeään tekstiin

Jokainen on varmasti joskus lukenut tekstiä, jossa yksinkertainen asia on 
sanottu vaikeasti, niin että se kuulostaa monimutkaiselta. Mikä tekee tekstistä 
raskaan? Miten kirjoittaa niin, että asiat eivät mutkistu turhaan? 

Tässä joitakin pikavinkkejä, miten voit kirjoittaa selkeämpää tekstiä.

Oho, tulipas pitkä sivu 

Varsinkin verkossa on tärkeää, että sivuja on helppo silmäillä. Jos et voi jakaa tekstiä 
monelle eri sivulle, voit silti tehdä paljon, jotta sivu olisi helpompi hahmottaa. Käytä 
esimerkiksi näitä:

 lyhyet kappaleet

 väliotsikot

 monta lyhyttä lausetta mielummin kuin yksi pitkä 

 konkreettiset esimerkit

 luettelomerkit

 kuvat, jotka auttavat ymmärtämään tekstin

Mokoma ”Mikäli”

Kun voit valita kahdesta sanasta, valitse helpompi. Käytä tavallisia ja tuttuja sanoja aina 
kun voit. Vältä sellaisia sanoja, jotka yleensä tarkoittavat jotain muuta. Esimerkiksi:

 mikäli > jos

 riittävästi > tarpeeksi

 merkittävästi > hyvin paljon

 tulee tehdä > täytyy tehdä (tai tee)

Vältä sellaisia sanoja kuin puitteissa, osalta tai kannalta. Yleensä asian voi sanoa 
helpommin! 
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Esimerkiksi:

 Jos et ehdi takaisin hyppytunnin puitteissa > Jos et ehdi takaisin, ennen kuin 
hyppytunti loppuu

Pilko pitkät sanat

Suomen kielen sanat ovat usein pitkiä, koska meillä on paljon yhdyssanoja. Sanoja myös 
muodostetaan paljon erilaisilla liitteillä.

Käytä lyhyitä sanoja, kun se on mahdollista. Silloin viesti on helpompi ymmärtää. Ei 
haittaa, vaikka lause samalla pitenee. Voit myös selittää tekstissä vaikeat sanat.

Esimerkiksi:

 poissaoloselvitys > selvitys poissaolosta / selvitys siitä, miksi olit poissa työstä

 työllistymismahdollisuus > mahdollisuus löytää työtä

 

Mikä ihmeen kissa pöydällä?

Kielikuvat ovat rikasta kieltä, ja niitä voi toki käyttää. Välillä 
kannattaa kuitenkin miettiä, onko tärkeintä, että kaikki 
varmasti ymmärtävät asian oikein. Siksi ainakin tärkeimmät 
asiat kannattaa sanoa niin, että ei synny väärinkäsityksiä. 

Kuva: Arkoma, flickr.com               

Tarvittaessa säädökset ovat luettavissa 
sovitussa paikassa... HUPS!

Suomen kielen sanat taipuvat koko ajan ja hyvin monilla tavoilla. Täytyy osata suomea 
todella hyvin, jotta ymmärtää kaikki hankalat muodot. (Sellaisia ovat esimerkiksi 
harvinaiset infinitiivit, kuten vahvistaaksesi, ja partisiipit, kuten löydettävä.) 

Monta lyhyttä sanaa on helpompi ymmärtää kuin yksi pitkä sana, joka sisältää monta 
ajatusta. Usein kannattaa siis välttää vaikeita muotoja. On parempi, että virke vähän 
pitenee. 

Käytä sivulauseita, jotka alkavat esimerkiksi sanoilla että, jotta, jos, kun, joka, jossa.
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Esimerkiksi:

 lopetettuasi > kun olet lopettanut

 halutessasi > jos haluat

 Tarvittavat lomakkeet ovat löydettävissä osoitteessa www.x > Sivulta www.x  
löydät lomakkeet, joita tarvitset 

 tuodaan Helsinkiin korjattaviksi > tuodaan Helsinkiin ja korjataan siellä

 Työhön palattua täytetään sihteeriltä saatava lomake. > Kun palaat työhön, täytä  
lomake, jonka saat sihteeriltä.

 Päivähoitopäätöksen saatuaan perheen tulee ilmoittaa... > Kun olette saaneet  
päätöksen päivähoidosta, ilmoittakaa...

 Voit saada opintotukea myös ulkomailla suorittamiisi opintoihin, jos opinnot  
sisältyvät Suomessa suorittamaasi tutkintoon. > Kun opiskelet ulkomailla, voit  
saada opintoihin opintotukea, jos ne ovat osa suomalaista tutkintoasi. 

Tehdään, kehitytään, osataan – niin siis kuka?

Jos teksti kertoo, kuka tekee ja mitä, lukijan on yleensä helpompi ymmärtää. Ei siis 
tehdään, vaan esimerkiksi teemme tai tee!. Esimerkiksi:

 Osastoilla ruokaillaan vuorotellen siten, että osastolle jää aina riittävä miehitys > 
Käykää syömässä vuorotellen, niin että osastolla on aina tarpeeksi monta ihmistä  
työssä

 Jääkaappiin säilytykseen jätetyt ruokatarvikkeet tulee merkitä omalla nimellä > Jos  
jätät jääkaappiin ruokaa, merkitse pussiin tai astiaan aina oma nimesi

Substantiivitauti eli ”kehittäminen tapahtuu”

Viranomaiset rakastavat substantiiveja! Kapulakieli on niitä täynnä. Samalla teksti vilisee 
usein sellaisia apusanoja kuin tapahtuu tai toteutetaan.

Olemme usein niin tottuneita tällaiseen raskaaseen kieleen, että emme enää kiinnitä 
siihen huomiota. Kun voisimme kirjoittaa yksinkertaisesti, että järjestämme juhlan, 
kirjoitammekin vahingossa, että juhlan järjestäminen toteutetaan.  

Verbit ovat lääke substantiivitautiin. Jos haluat kirjoittaa selkeää kieltä, älä siis toteuta 
tekemistä, vaan tee! 
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Esimerkiksi:

 kehittäminen tapahtuu > kehitetään / kehitämme

 Asiakkaiden viihtyvyys on keskeistä tuloksen paranemisen kannalta. > Jos 
haluamme parantaa tulosta, on tärkeää, että asiakkaat viihtyvät. 

 Huolehdi viimeistään kuukautta ennen matkaa tarvittavien rokotusten  
hankkimisesta. > Muista hankkia viimeistään kuukautta ennen matkaa ne  
rokotukset, joita tarvitset. 

 Hakemuksen jättämistä varten suositellaan ajan varaamista hoitopaikan  
esimiehelle. > Kun haluat jättää hakemuksen, sinun on hyvä varata aika  
hoitopaikan esimiehelle.
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Suuret sanat ja pienet sanat

Älä koskaan pelkää pitkiä, suuria sanoja.
Suuret sanat merkitsevät pieniä asioita.

Kaikki suuret asiat sanotaan pienillä sanoilla,
sellaisilla kuin ilo ja itku, sota ja rauha.
Tai maa, metsä, päivä, onni, koti, syli.

Opi käyttämään pieniä sanoja
suurista asioista.
Se on vaikeaa.
Mutta pienillä sanoilla sanot,
mitä todella tarkoitat.

Kun et tiedä, mitä tarkoitat,
käytä silloin pitkiä, suuria sanoja
- ja usein hämäys onnistuu.

(Runo Arthur Kudner, käännös Ari Sainio)


