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Virkakielen parantaminen maksaa itsensä takaisin

Maahanmuuttovirasto: tiedotuskokonaisuus opiskelijoille

• Puheluiden määrä vuodessa ennen uudistusta: 4 820

• Puheluiden määrä vuodessa uudistuksen jälkeen: 1 027

Norjan tiehallinto: vakiokirjeiden uudistus

• 40 % vähemmän yhteydenottoja

• paperi- ja postikuluissa on säästetty 1,2 milj. kruunua.

Yhdysvallat: Arizonan veroviranomaiset selkeyttivät 3 vakiokirjettä:

Puheluja 

kirjeistä

Hakemusten 

käsittelyaika

Yrittäjistä 

vastasi 

viranomaisen 

kirjeisiin

Ennen 

uudistusta

23 000 49 päivää 15 prosenttia 

Uudistuksen 

jälkeen

5 000 21 päivää 85 prosenttia 

Ulla Tiililä, Kotus 15.3.2019



Valtiokonttorin uudistetut työ- ja sotilastapaturma-asioiden 
päätöspohjat

• Valitukset vähenivät ensimmäisen vuoden alkupuolella 30 %.

Norjan verohallinto: uusi tiedotustapa työmatkojen 
verovähennysoikeudesta

• Valitukset vähenivät 40 %, samoin niiden määrä, joille ei myönnetty 
verovähennystä.

Norjan tullihallinto: ajoneuvomaksusta tiedottavien tekstien uudistus

• Maksumuistutuskirjeiden määrä väheni.

Skedsmon kunta Norjassa: palveluasumisen hakuprosessin ja sen 
tekstien uudistaminen 

• Vanhusten palvelutaloon hakeneiden odotusajat lyhenivät 3–6 
kuukaudesta 5 viikkoon. 

Prosessien ja tekstien parantaminen säästää

Aino Piehl, Kotus 15.3.2019



Hyöty sekä asiakkaalle että viranomaiselle

• Vähemmän kyselyjä puhelimitse ja sähköpostitse

• Vähemmän kielteisiä päätöksiä: useampien oikeudet toteutuvat

• Vähemmän valituksia päätöksistä

• Enemmän ja parempia vastauksia viranomaisen 
yhteydenottoon

• Vähemmän muistutuskirjeitä

• Nopeammat prosessit 

• Muutos teetti henkilöstöllä työtä mutta tuntui oikealta

• Vähemmän aikaa lukemiseen:
• Hyvän virkakielen toimintaohjelma: valtion virkamiesten päivittäinen 10 

minuutin säästö = 70 miljoonaa euroa vuodessa (2013)

• Norjan tielaitos: 300 000 vakiokirjeen vastaanottajaa käytti 40 % vähemmän 
aikaa kirjeen lukemiseen = 90 viikon säästö

Aino Piehl, Kotus 15.3.2019



Lähteitä

• Norjan hankkeista
• (norjaksi)

https://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.2fe902a215ee0f18017adf21/152
9494322017/Kan%20man%20m%C3%A5le%20effekter%20av%20klarspr%C3%A5ksa
rbeid.pdf

• (englanniksi) https://www.sprakradet.no/globalassets/klarsprak/dokumenter-og-
presentasjoner/andres-artikler-oppg-kartl/good-results-using-plain-language---10-
examples-from-the-norwegian-state-administration-and-municipalities.pdf

• Maahanmuuttoviraston tiedotusuudistus
• https://www.kotus.fi/kielitieto/virkakieli/yleista_virkakielesta/virkakielityota_virasto

issa/maahanmuuttovirasto_(migri)/selkea_kieli_selkea_muutos

• Valtiokonttorin työ- ja sotilastapaturma-asioiden päätöspohjauudistus
• https://www.kielikello.fi/-/selkeita-paatoksia-asiakkaille

• Ruotsin kielineuvoston seminaari Mäta effekter av klarspråksarbete
• https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-arbeta-med-

klarsprak/kontaktpersoner-och-natverk/seminarier-for-kontaktpersoner/mata-
effekter-av-klarspraksarbete.html

• Hyvän virkakielen toimintaohjelma
• https://www.kotus.fi/files/4812/Hyvan_virkakielen_toimintaohjelma.pdf
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