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1 Johdanto 

Tässä valinnaisten syventävien opintojen kirjallisessa työssä tarkastellaan sitä, millä tavoin 

Kelan keskeisiä etuustermejä esitetään selkokielisessä verkkotekstissä ja kuinka sosiaalialalle 

ominaista termistöä on mukautettu selkokieleen sopivammaksi. Tutkimusongelmana on näin 

ollen erikoisalojen viestinnän ja selkokielen välinen yhteys sekä keskeisen suomenkielisen 

sosiaalietuustermistön soveltuvuus selkokieliseen verkkotekstiin. Selkokielestä on tullut viime 

vuosikymmenten aikana tärkeä osa kognitiivisen saavutettavuuden edistämistä, minkä myötä 

myös runsaasti termejä sisältäviä erikoisalojen tekstejä on alettu mukauttaa selkokielelle. Näin 

ollen erityisesti selkokieliset verkkotekstit ovat yleistyneet, ja esimerkiksi Kela julkaisi 

selkokieliset sivunsa vuonna 2019. Erikoiskielisten tekstien mukauttamista selkokielelle ei 

kuitenkaan ole aiemmin juurikaan tutkittu etenkään niissä käytetyn termistön näkökulmasta. 

 

Tutkimuksessa pyritään selvittämään, minkälainen vaikutus tekstin erikoiskielisyydellä ja 

suurella termitiheydellä on sen selkokielistämiselle ja kuinka johdonmukaisena termien käyttö 

sekä termien selkokielelle mukauttamisen keinot tekstiaineiston pohjalta näyttäytyvät. Tutki-

muksen perimmäisenä tavoitteena on näin ollen saada selville, onko termien kielellisellä 

muodolla ja rakenteellisilla ominaisuuksilla sekä ”hyvyydellä” ollut vaikutusta siihen, miten 

ne on sijoitettu osaksi informoivaa selkotekstiä ja onko termien selkokielistämisessä käytetty 

erillisiä strategioita. Tutkimukseen liittyy olennaisena osana myös soveltava ulottuvuus, jonka 

avulla pyritään havainnollistamaan sitä, voisiko hyvän termin kriteerien pohjalta suoritettu 

termianalyysi olla toimiva keino johdonmukaistaa selkoteksteissä käytettyä termistöä. Tämän 

arviointi perustuu seuraaviin analyysin eri osia koskeviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Missä määrin Kelan etuustermistö vastaa hyvän termin kriteereitä? 

2. Miten termejä on pyritty selkokielistämään Kelan selkokielisillä verkkosivuilla? 

3. Millä tavoin hyvän termin kriteerien täyttyminen tai täyttymättä jääminen vaikuttaa 

termien esittämiseen Kelan selkokielisillä verkkosivuilla? 

 

Tutkimuksen aineisto koostuu kahdesta pitkälti rinnakkaisesta osasta, joihin viitataan 

nimityksillä termiaineisto ja tekstiaineisto. Molemmat aineiston osat perustuvat Kelan 

selkokielisiltä verkkosivuilta 13.10.2020 koottuihin, kahdeksaa eri sosiaalietuusryhmää 

käsitteleviin teksteihin. Termiaineistoon on koottu ne verkkosivuilta kootuissa teksteissä 

esiintyvät termit, joilla on oma termitietueensa Kelan terminologisessa sanastossa (5. laitos, 

2018). Termiaineisto koostuu 104 termistä, jotka nimeävät 94 etuuskäsitettä. Tekstiaineisto 

koostuu Kelan selkokielisiltä verkkosivuilta kokonaisuudessaan poimituista informoivista 
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selkoteksteistä, jotka jakautuvat usealle eri etuuslajeja käsittelevälle alasivulle ja edustavat 

seuraavia kahdeksaa pääkategoriaa: Asuminen, Eläkkeet, Lapsiperheet, Muutto Suomeen tai 

Suomesta ulkomaille, Opiskelu ja asevelvollisuus, Sairastaminen ja kuntoutus, Toimeentulo-

tuki ja Työttömyys. Tekstiaineiston kokonaislaajuus on noin 69 A4-kokoista liuskaa.  

 

Terminologista tutkimusta ja selkokielen tutkimusta ei ole aikaisemmin juurikaan yhdistetty 

toisiinsa samassa tutkimuksessa, joten aineiston osat analysoidaan eri menetelmin. Termi-

aineiston analyysi toteutetaan niin kutsuttuna termianalyysinä, jonka yhteydessä aineiston 

etuustermit arvioidaan suhteessa tutkimukseen valittuihin hyvän termin kriteereihin ja niille 

annettuun sisältöön. Termejä tarkastellaan suhteessa seuraaviin neljään hyvän termin 

kriteeriin: läpinäkyvyys, lyhyys, johdonmukaisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Kriteerien 

muotoilussa on hyödynnetty myös terminologista käsiteanalyysiä. Tekstiaineiston analyysissä 

käytetään puolestaan sanastotasoon kohdennettua tekstianalyysiä, joka pohjautuu selkokielen 

sanastotasoa koskeviin ohjeisiin ja yksinkertaistamisstrategian käsitteeseen. Tekstiaineistoa 

analysoidaan sanastotason ohella myös suhteessa tekstikokonaisuuteen ja viittauskeinoihin. 

Analyysin kolmannessa vaiheessa luodaan yhteys termi- ja tekstianalyysin pohjalta tehtyjen 

havaintojen välille sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusotetta yhdistelemällä.  

 

Tutkimuksen ensisijaisen teoriataustan muodostaa terminologian teoria, jonka osalta 

tarkastellaan ensinnäkin terminologisen tutkimuksen ydinkäsitteitä, joista tärkeimpiä ovat 

tarkoite, käsite, termi, käsitepiirre ja käsitesuhde. Lisäksi luodaan tiivis katsaus terminologian 

kognitiivisiin suuntauksiin ja termin moniulotteisuuteen sekä termien muodostamiseen ja 

rakenteeseen. Tämän tutkimuksen puitteissa hyvin keskeinen osa teoriataustaa ovat myös 

hyvän termin kriteerit, jotka muodostavat termianalyysin perustan. Aihetta pohjustetaan 

lisäksi katsauksilla virkakielen tutkimukseen, sanaston selkokielistämistä koskeviin ohjeisiin 

ja yksinkertaistamisstrategian käsitteeseen, jolla on ollut vaikutusta tekstianalyysin menetel-

mään, analyysin rajaukseen sekä tekstiaineistosta tehtyjen havaintojen tulkintaan.  

 

Tutkimuksen rakenne on seuraavanlainen. Toisessa luvussa luodaan katsaus virkakieleen ja 

selkokieleen sekä sanaston selkokielistämisen mahdollisuuksiin. Kolmannessa luvussa 

tarkastellaan terminologisen tutkimuksen tärkeimpiä käsitteitä, kognitiivista terminologiaa, 

terminmuodostusta ja termien rakennetta sekä hyvän termin kriteereitä. Neljännessä luvussa 

kuvataan tutkimuksen aineisto ja tutkimusmenetelmät. Viidennessä luvussa esitellään 

analyysin tulokset kolmessa alaluvussa: ensin termianalyysin tulokset, sitten tekstianalyysin 

havainnot ja lopuksi niiden välinen yhteys. Kuudennessa luvussa esitellään koko tutkimuksen 

ja sen eri analyysin osien pohjalta tehdyt johtopäätökset. Työn loppuun on koottu liitteiksi 

analyysin soveltavan osan havainnot sekä yleiset ohjeet termien esittämiseen selkotekstissä. 
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2 Virkakieli ja selkokieli 

Tutkimuksen aineistona toimivat Kelan selkokieliset verkkosivut ja niillä esiintyvät 

rahamääräisiä sosiaalietuuksia kuvaavat termit, joten tässä luvussa luodaan tiivis katsaus 

aineiston edustamiin kielimuotoihin tarkastelemalla virkakielen ja selkokielen ominaisuuksia. 

Alaluvussa 2.1 tarkastellaan virkakielen määritelmää ja ominaisuuksia ja alaluvussa 2.2 

virkakielen huoltoa ja siihen liittyviä haasteita. Alaluku 2.3 käsittelee selkokieltä.  

 

2.1 Virkakielen käsite ja ominaispiirteet 

Virkakieli on useimmiten tapana määritellä sitä tuottavien tahojen eli viranomaisten kautta. 

Hallintolaissa (434/2003) viranomaisiksi on määritelty valtion ja kuntien viranomaiset, 

itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset, kuten Kela, joka on eduskunnan valvoma itsenäinen 

sosiaaliturvalaitos, eduskunnan virastot ja tasavallan presidentin kanslia, jotka ovat siten 

virkakielen tärkeimpiä tuottajia Suomessa (Hallintolaki 2 §; Kela ei vuosilukua). Mattilan 

(2017: 5–6) määritelmän mukaan käsite virkakieli viittaa puolestaan hallintoviranomaisten ja 

tuomioistuinten käyttämään kieleen. Tiililän (2018) mukaan virkakieltä ei ole perusteltua 

määritellä sen tyylin tai julkishallintoa koskevan lainsäädännön perusteella, sillä monet 

virkakielen kannalta olennaiset lait eivät koske Kelan virka- ja toimihenkilöitä tai lainkäyttöä, 

joiden kielenkäytön voidaan muutoin ajatella sisältyvän virkakieleen. Virkakieli onkin syytä 

määritellä ennen muuta sitä tuottavien ja käyttävien toimijoiden perusteella, jolloin se 

hahmottuu viranomaisten ja julkisten palvelujen tarjoajien käyttämäksi kieleksi (Tiililä 2018). 

 

Virkakieli voidaan mieltää yhdeksi oikeuskielen alalajiksi, jota luonnehtivat tietyt sanastolliset 

ja tyylilliset piirteet ja jota käyttää tietty kielenkäyttäjäryhmä (Mattila 2017: 5–6). Virkakielen 

vaikeatajuisuutta lisäävät tästä näkökulmasta oikeuskielelle yleisestikin ominainen pyrkimys 

täsmällisyyteen ja informaatiopitoisuuteen, muodollisuus, monimutkaiset virkerakenteet sekä 

erikoisalojen termistön käyttö (Mattila 2017: 157; Heikkinen 2002: 15–16). Hiidenmaa (2000: 

61) on eritellyt nimenomaan virkakielen rekisteripiirteitä, joita ovat muun muassa rinnastukset 

ja luettelot, moniosaiset yhdyssanat, leksikaalisen toiston käyttö sidoskeinona sekä leksikaali-

nen tiheys. Virkakielen vaikeatajuisuuteen on kuitenkin alettu viime vuosikymmenten aikana 

kiinnittää enemmän huomiota sen myötä, kun osa valtion virastoista on muuttunut liike-

laitoksiksi ja niiden asiakasviestintä on saanut vaikutteita yritysmaailmasta (Heikkilä & 

Viertiö 2002: 247). Virkakielen tuottamisen ulkoisiin olosuhteisiin vaikuttaneita viimeaikaisia 

trendejä ovat asiakaslähtöisyyden ohella digitaalisten tekstiympäristöjen lisääntyminen, uudet 

tekstilajit sekä virastojen asiakaskunnan monimuotoistuminen (Riuttanen & Suur-Askola 

2018: 1). Tämän myötä myös käsitys virkakielen luonteesta ja tehtävistä on monipuolistunut. 
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2.2 Virkakielen huollon haasteet ja nykytilanne 

Käsitys oikeus- ja virkakielen vaikeatajuisuudesta ja monimutkaisuudesta on hyvin vanha 

ilmiö, ja niitä onkin pyritty huoltamaan aina antiikin ajoista lähtien (Mattila 2017: 157). 

Oikeuskieli on tästä huolimatta pysynyt varsin vaikeaselkoisena muun muassa siksi, että se on 

maailman vanhin erikoiskieli, jonka historia ulottuu kahden vuosituhannen ajalle (Mattila 

2017: 159–160). Virkakielen huollossa on tänä päivänä keskeistä sen lukijakunnan monimuo-

toisuuden huomioiminen. Ajatus, että virkakielen tulisi olla ymmärrettävää myös tavallisille 

kansalaisille, alkoi yleistyä Suomessa vasta 1970-luvulla, jolloin ryhdyttiin toimiin virka- ja 

säädöskielen selkeyttämiseksi (HVT 2014: 29). Valtioneuvoston vuonna 1982 tekemä valtion 

viranomaisia koskenut virkakielipäätös kumottiin vuonna 2000, mutta velvoite ymmärrettä-

vään kielenkäyttöön siirtyi sittemmin vuoden 2003 hallintolakiin (HVT 2014: 29–30).   

 

Virkakielen huollon lähtökohtana on nykyisin hallintolaissa (434/2003) säädetty hyvän 

kielenkäytön vaatimus, jonka mukaan viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja 

ymmärrettävää kieltä (Hallintolaki 9 §). Virkakieleen kohdistuu enemmän sääntelyä kuin 

yleiskieleen, sillä julkishallinnon kielenkäytön on edistettävä hallinnollisen toiminnan yleisiä 

arvoja, kuten avoimuutta, tasa-arvoa ja palveluperiaatetta (Tiililä 2018). Huolletusta virka-

kielestä puhuttaessa käytetään usein ilmauksia selkeä virkakieli ja selkeä kieli, jotka kattavat 

vain yhden hyvän virkakielen ominaisuuksista, mutta Tiililän (2015) mukaan kaikilla hyvän 

virkakielen ominaisuuksilla on konkreettinen sisältönsä: asiallisuus liittyy tekstin sävyyn sekä 

kirjoittajan ja lukijan väliseen vuorovaikutukseen, selkeys tekstin hahmottamiseen ja 

jäsentelyyn ja ymmärrettävyys siihen, kuinka helppo lukijan on saada selvää tekstin sisällöstä.  

 

Virkakielen huollosta vastaa Suomessa Kotimaisten kielten keskus, jonka kampanjoinnin 

tulosta on vuonna 2014 julkaistu Hyvän virkakielen toimintaohjelma (Tiililä 2018; Laki 

Kotimaisten kielten keskuksesta 3 §; Kotus ei vuosilukua). Ohjelman tavoitteena on, että 

hallintolain vaatimus hyvästä virkakielestä toteutuu paremmin, ja se sisältää toimenpide-

ehdotuksia paitsi eduskunnalle ja valtioneuvostolle myös koko julkishallinnolle, yksittäisille 

virastoille ja oppilaitoksille (HVT 2014: 10–11). Ohjelmassa otetaan kantaa myös virkakielen 

termistöön ja sen käyttöön. Keskeisenä pidetään ensinnäkin termien yhdenmukaista käyttöä 

sekä termien, nimien ja virkanimikkeiden selkeyttä, tarkoituksenmukaisuutta ja korrektiutta 

(HVT 2014: 14, 20). Virkamiehiä kehotetaan lisäksi käyttämään vain lukijan tuntemaa 

sanastoa ja selittämään ammattitermit sikäli, kuin niiden käyttöä ei voida välttää (HVT 2014: 

43). Samassa yhteydessä mainitaan nimien, virkanimikkeiden ja termien hyvyyden varmista-

minen, joka vaatii sen arviointia, onko nimi, nimike tai termi ymmärrettävä ja helppo-

käyttöinen eli luonteva ja läpinäkyvä sitä tarvitseville asiakkaille (HVT 2014: 43).  
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2.3 Selkokieli 

Tässä alaluvussa luodaan katsaus selkokieleen. Alaluvussa 2.3.1 tarkastellaan selkokielen 

historiaa ja nykytilannetta Suomessa ja alaluvussa 2.3.2 selkokielen tuottamista ja 

selkotekstien ominaisuuksia etenkin niiden sanastotasoa koskevien ohjeiden kannalta.  

 

2.3.1 Selkokielen historia ja nykytilanne Suomessa 

Selkokieltä on määritelty selkokielen oppaissa ja tutkimuskirjallisuudessa usein eri tavoin, 

mutta näille määritelmille yhteistä on se, että niissä painotetaan selkokielen olevan tietoisen 

mukautustyön tulosta, helposti ymmärrettävää sekä vastaanottajien tarpeet huomioon ottaen 

tuotettua kieltä (Sainio 2000: 51–53). Selkokielen kehittämisestä vastaava taho Suomessa on 

Selkokeskus, jonka oman määritelmän mukaan selkokieli on suomen kielen muoto, joka on 

mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan siten, että se on yleiskieltä luettavampaa 

ja ymmärrettävämpää (Selkokeskus 2020). Selkokeskuksen (2020) mukaan selkokieli on 

suunnattu henkilöille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Käsitykset selko-

kielen ominaisuuksista ovat aiempina vuosikymmeninä kuitenkin eronneet toisistaan muun 

muassa sen osalta, onko selkokielinen viestintä kohdistettu juuri puutteellisen kielitaidon 

omaaville henkilöille ja kuinka selkokieli suhteutuu yleiskieleen (Sainio 2000: 53; Uotila 

2019: 312). Nimityksen selkokieli voidaankin sisäisen moninaisuutensa vuoksi ajatella olevan 

rinnastettavissa erilaisiin kirjallisiin esitystyyleihin, kuten virkakieleen (Sainio 2000: 45). 

 

Selkokielen alkuvaiheet Suomessa voidaan paikantaa 1970- ja 1980-luvuille, jolloin alettiin 

korostaa ihmisryhmien välistä tasa-arvoa ja osallisuutta esimerkiksi julkisiin palveluihin ja 

jolloin havaittiin, että erityisesti ne henkilöt, joilla on kielellisiä vaikeuksia, ovat vaarassa 

syrjäytyä sosiaalisesti (Sainio 2000: 46). Selkokieli onkin läheisesti sidoksissa saavutetta-

vuuden käsitteeseen ja erityisesti tiedolliseen sekä tiedottamisen saavutettavuuteen (Virtanen 

2014: 20–21). Leskelä (2019: 48–50) puhuu puolestaan kielellisestä ja kognitiivisesta 

saavutettavuudesta, jonka merkitys on korostunut 2000-luvulla. Selkokieltä kehitettiin aluksi 

kehitysvammahuollon piirissä kehitysvammaisten tiedontarpeita silmällä pitäen, mutta 

selkokielellä tuotetun tiedon aihepiirit ja tekstilajit monipuolistuivat nopeasti, mihin vaikutti 

osittain Ruotsista saatu esimerkki (Sainio 2000: 46–47; Uotila 2019: 313). Myös selkokielen 

kohderyhmä laajeni, kun sen hyödyllisyys todettiin myös maahanmuuttajien kielenopetuksen 

ja vanhustenhuollon puitteissa (Sainio 2000: 48). Alkuvaiheessa selkokielen kehityksen 

pääpaino oli käytännön toiminnassa ja selkomateriaalien tuottamisessa, jolle on sittemmin 

haettu tukea useilta tieteenaloilta, kuten viestinnän tutkimuksesta sekä erityispedagogiikan, 

neuropsykologian, kielitieteen ja kirjallisuustieteen aloilta (Uotila 2019: 311, 319).  
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Selkokielen merkitys on kasvanut suomalaisessa yhteiskunnassa nopeasti, ja selkokielen 

kohderyhmän laajenemisen myötä hyvin monenlaisia materiaaleja on alettu selkokielistää. 

Selkokeskuksen uusimman selkokielen tarvearvion mukaan selkokieltä tarvitsee Suomessa 

noin 650 000–750 000 henkilöä eli 11–14 % maan väestöstä (Selkokeskus 2019: 20). 

Selkokielen tarpeen kasvua selittävät osaltaan esimerkiksi maahanmuuttajien kasvanut määrä, 

yli 65-vuotiaiden määrän lisääntyminen sekä nuorten ja työikäisten lukutaidon heikentyminen 

(Selkokeskus 2019: 20). Selkokeskus (2016) erottaa selkokielen tarpeelle seuraavat kolme 

pääsääntöistä syytä, jotka eroavat toisistaan pääasiassa kestonsa vuoksi: 1) pysyvät neuro-

biologiset syyt, kuten kehitysvammat ja lukihäiriöt, 2) kielitaidon heikentyminen esimerkiksi 

muistisairauden tai afasian vuoksi sekä 3) väliaikaisesti puutteellinen, mutta kielenopiskelun 

myötä kehittyvä kielitaito. Selkokielen tutkimuksessa on korostettu kohderyhmien tärkeyttä ja 

hyödynnetty vastaanottajalähtöisiä teorioita, kuten lukutaitotutkimusta, muistin ja lukemisen 

välisen yhteyden tutkimusta sekä kohderyhmien kielellisten taitojen tutkimusta, ja ne ovatkin 

ohjanneet vahvasti sitä suuntaa, johon selkokieltä on pyritty kehittämään (Leskelä 2019: 89). 

 

2.3.2 Sanaston selkokielistäminen 

Sainio (2000: 45) painottaa, ettei selkokielen tuottamiselle ole tarkoituksenmukaista määritellä 

tarkkoja ja ehdottomia sääntöjä, vaan sen ohjeistuksissa tulee omaksua ennen kaikkea 

vastaanottaja- ja funktiokeskeinen näkökulma. Liian tarkkarajaisten ohjeistusten ajatellaankin 

rajoittavan selkokirjoittajien luovuutta ja vapautta sekä pahimmillaan köyhdyttävän selko-

kieltä (Sainio 2000: 46). Tältä osin selkokielen tuottamisen periaatteet ovatkin rinnastettavissa 

funktionaalisiin käännösteorioihin. Selkokeskus on kuitenkin vuodesta 2014 lähtien kehittänyt 

selkokielen perustason määrittävää selkokielen mittaria, joka on tarkin kuvaus Suomessa 

käytössä olevista selkokielen periaatteista (Leskelä 2019: 112, 114). Mittarissa määritellyt 

periaatteet voidaan jakaa karkeasti tekstitason, sanastotason ja kielen rakenteiden tason 

kriteereihin (Leskelä 2019: 113). Merkittävä askel kohti selkokielisten materiaalien yhtenäisen 

laadun takaamista on Selkotunnus, jonka Selkokeskus myöntää sellaisille materiaaleille, kuten 

oppaille ja verkkosivuille, jotka vastaavat mittarissa esitettyjä periaatteita (Uotila 2019: 317). 

Tässä alaluvussa tarkastellaan selkokielen ohjeistuksia erityisesti sanastotason osalta.  

 

Selkokielen oppaissa otetaan muun muassa kantaa siihen, minkälaista sanastoa selkotekstissä 

tulee käyttää. Myös opinnäytteissä on tutkittu tähän mennessä ainakin sanaston käyttöä 

selkokielisissä mediateksteissä ja oppikirjoissa (ks. Nummi 2013; Rutanen 2020). Tässä työssä 

tarkastellaan informoivia selkotekstejä, jotka edustavat sekä hallinnollisia tekstejä että 

organisaation toimintaa esitteleviä tekstejä (Leskelä & Kulkki-Nieminen 2015: 98). Kelan 

verkkotekstien tavoitteena on informoiville teksteille ominaiseen tapaan jakaa lukijalle tietoa 



 

 

7 

 

siitä, millaisiin etuuksiin tai palvelumuotoihin hänellä on oikeus ja näin saada hänet toimimaan 

tietyllä tavalla (Leskelä & Kulkki-Nieminen 2015: 98). Selkokielessä yleisenä ohjenuorana 

pidetään sanastotasolla sitä, että selkokirjoittajan tulee kiinnittää erityistä huomiota lukijalle 

mahdollisesti outoihin sekä pitkiin ja monimerkityksisiin sanoihin (Virtanen 2014: 82). Sanan 

outous liittyy siihen, kuinka tuttuna sitä voidaan lukijan näkökulmasta pitää, ja sen arviointi 

voi toisinaan olla hankalaa, sillä myös erikoiskieliset tai pitkät sanat voivat olla tekstin lukijalle 

jo ennestään tuttuja (Leskelä 2019: 131, 133). Selkokielisissä teksteissä on lisäksi pyritty 

käyttämään kotoperäisiä sanoja, ja lainasanojen käyttöä on vastaavasti pyritty välttelemään, 

mikä ei kuitenkaan aina ole mahdollista (Leskelä 2019: 132; Virtanen 2014: 82–83).   

 

Selkokielen mittarissa (Selkokeskus 2018) on otettu kattavasti huomioon sanaston selko-

kielistämisen mahdollisuudet perustasolla (ks. taulukko 1). Sen mukaan selkoteksteissä tulee 

ensinnäkin suosia ensisijaisesti kohderyhmälle tuttuja, yleisiä, lyhyitä ja konkreettisia sanoja 

sekä välttää sellaisten vierassanojen käyttöä, joille on olemassa yleinen kotoperäinen vastine. 

Kohderyhmälle vieraiksi arvioidut sanat on hyvä selittää siinä kohdassa, jossa ne esiintyvät 

tekstissä ensimmäisen kerran. Selitysten tulee kuitenkin olla luontevia, eikä kohderyhmälle 

tutuiksi oletettuja sanoja tule selittää. Lisäksi perustason selkoteksteissä ei suositella 

käytettävän liikaa erikoiskielisiä sanoja, jottei niissä olisi liikaa selitettäviä sanoja. Sanojen 

toistoa käytetään siinä määrin kuin se lisää tekstin ymmärrettävyyttä. Pitkien yhdyssanojen 

kohdalla suositellaan hyödynnettävän osittaistoistoa ensimaininnan jälkeen, ja synonyymejä 

tulisi käyttää johdonmukaisesti, luontevasti ja maltillisesti. (Selkokeskus 2018: 9–10.) 

Yleiskriteerit Sanojen selittäminen Toisto ja viittaukset 

Käytetään kohderyhmälle 

tuttua, yleistä sanastoa 

Selitetään vieraiksi 

arvioidut sanat niiden 

ensimaininnan yhteydessä 

Käytetään toistoa siten,  

että se lisää tekstin 

ymmärrettävyyttä 

Suositaan lyhyitä sanoja Käytetään vain luontevia 

selityksiä 

Käytetään osittaistoistoa 

pitkien yhdyssanojen 

kohdalla 

Suositaan konkreettisia 

sanoja 

Ei selitetä tuttuja sanoja Käytetään synonyymejä 

johdonmukaisesti 

Käytetään kotoperäisiä 

sanoja vierasperäisten sijasta 

Ei käytetä liikaa 

erikoiskielisiä sanoja 

Ei käytetä liikaa 

synonyymejä 

Taulukko 1. Selkokielen mittarin (Selkokeskus 2018: 9–10) sanastoa koskevia ohjeita.__  

Heiskanen (1994) on tutkinut tekstitason selkeyttä ja sidosteisuutta selkoteksteissä sekä 

eritellyt keinoja, joiden avulla selkokirjoittajat tyypillisesti lisäävät tai voisivat lisätä selko-

tekstien ymmärrettävyyttä. Hänen päähavaintonsa oli, että selkokielisten tekstien selkeys 

koskee useammin lause- kuin tekstitasoa, sillä tutkittujen tekstien sidosteisuudessa oli selkeitä 
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puutteita. Selkokielessä on lisäksi tapana suosia lyhyitä lauseita, mikä heikentää tekstien 

sidosteisuutta ja lisää yhden virkkeen tietomäärää kohtuuttomasti. Selkotekstien sidosteisuutta 

voitaisiin kuitenkin lisätä ilmaisemalla teeman vaihtuminen kappaleen vaihtamisella sekä 

käyttämällä sidoskeinoina sanojen toistamista sekä lyhyitä konnektoreita. Heiskanen on 

eritellyt havaintojensa pohjalta seuraavat kahdeksan selkokielen yksinkertaistamisstrategiaa: 

1. pyrkimys päälausevaltaisiin lyhyisiin virkkeisiin, 

2. teema sijoitetaan lauseen alkuun ja reema loppuun, 

3. käytetään vähän adjektiiveja ja adverbejä, 

4. vältetään pitkiä sanoja ja lauseita, 

5. käytetään vähän pronomineja ja konjunktioita, 

6. toistoa (yleensä täydellistä toistoa) käytetään sidosteisuuskeinona, 

7. pitkiä, morfologisesti vaikeita sanoja käytetään vähän ja 

8. sanojen ja tekstin osien poisto. (Heiskanen 1994: 70–71.) 

 

Heiskasen erittelemät yksinkertaistamisstrategiat ovat erityisen hyödyllisiä tutkimukseni 

kannalta siksi, että ne pätevät hyvin monenlaisiin selkoteksteihin ja kaksi strategioista (4 ja 7) 

liittyy sanastotasoon (Heiskanen 1994: 63). Sanastotasoa koskevien strategioiden perusteella 

on syytä olettaa, että selkoteksteissä pyritään yleisesti ottaen välttämään pitkiä ja 

morfologisesti monimutkaisia sanoja, kuten moniosaisia yhdyssanoja. Heiskanen (1994: 72) 

mainitsee artikkelissaan myös, että tekstin ymmärrettävyyttä voidaan lisätä muun muassa 

oikeanlaisen sanaston valinnalla, mikä osaltaan tukee tämän tutkimuksen lähtökohtaa siitä, 

että selkotekstien sanastolla ja sen ominaisuuksilla on merkitystä niiden ymmärrettävyyden 

kannalta. Yksinkertaistamisstrategiat ovatkin toimineet yhtenä tutkimukseni lähtökohdista, ja 

niihin viitataan erityisesti tarkasteltaessa tekstiaineistossa hyödynnettyjä selkokielistämisen 

strategioita, jotka ulottuvat niin selkotekstien teksti-, virke- kuin sanastotasollekin.  

 

Tämän tutkimuksen puitteissa erityisen olennainen on kysymys siitä, minkälaisia sanoja on 

syytä pitää liian pitkinä selkokieliseen tekstiin, sillä käsitykset sanojen sopivasta pituudesta 

voivat erikoisalojen konventioiden ja selkokielen tutkimuksen puitteissa erota merkittäväs-

tikin. Virtasen (2014: 82, 86) mukaan moniosaiset yhdyssanat ja erikoiskieliset sanat vaikeut-

tavat selkotekstien lukemista, joten ne tulisi mahdollisuuksien mukaan korvata lyhyemmillä 

tai selittää. Myös Leskelä (2019: 132) painottaa sitä, että sanojen lyhyys on tärkeä luettavuutta 

parantava tekijä ja että lyhyiden sanojen suosiminen on ollut selkokielessä yleinen periaate. 

Heiskasen (1994: 68) tutkimuksessa kävi ilmi, että yli 10-kirjaimiset sanat olivat suhteessa 

tavallisimpia yleiskielisissä teksteissä ja harvinaisimpia selkokielisissä fiktiivisissä teksteissä. 

Myös morfologisesti monimutkaisten eli yli kolmitavuisten sanojen osuus oli huomattavasti 

suurempi yleiskielisissä teksteissä kuin selkoteksteissä (Heiskanen 1994: 68). Tekstin selko-

kielisyydellä näyttää näin ollen olevan vaikutusta siinä käytettyjen sanojen pituuteen. Sen 

sijaan käsitys siitä, milloin sana voidaan tulkita pitkäksi, ei ole yksiselitteinen.  
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Mikäli outojen tai pitkien sanojen käyttöä ei voida selkotekstissä täysin välttää, suositellaan 

sanojen selittämistä joko eli-alkuisella tarkennuksella tai seuraavassa lauseessa käyttämällä 

oudon sanan sijasta tutumpaa ja yleiskielisempää sanaa (Virtanen 2014: 84–85). Selko-

teksteissä käytettyjen selitysten tarkoituksena on ensisijaisesti auttaa lukijaa ymmärtämään 

sanan merkitys juuri tietyssä kontekstissa (Leskelä 2019: 134). Selityksen tulee tästä syystä 

olla mahdollisimman luonteva ja sen antamista tulee harkita tarkkaan, jottei tekstin lukija koe, 

että häntä aliarvioidaan (Leskelä 2019: 134). Leskelän (2019: 135) mukaan selitys voidaan 

antaa samassa lauseessa joko eli-lausekkeella tai epäsuorasti avaamalla sanan merkityssisältö 

esimerkiksi kaksoispisteiden jälkeen. Selitys voidaan myös tarjota seuraavassa lauseessa jokin 

tarkoittaa jotakin -ilmauksella tai konkreettisilla esimerkeillä (Leskelä 2019: 135). Selityksiä 

tulee kuitenkin käyttää selkotekstissä säästeliäästi, sillä niiden liikakäyttö voi vähentää lukijan 

lukumotivaatiota tai tehdä tekstin rakenteesta kömpelön (Leskelä 2019: 136).  

 

Jos pitkää sanaa ei suoraan voida korvata lyhyemmällä sen merkityksen muuttumatta, voidaan 

se mahdollisesti jakaa useampaan osaan ilman, että sen merkitys muuttuu, tai vaihtoehtoisesti 

jakaa yhdyssana tavuviivalla osiin riviä vaihtamalla (Virtanen 2014: 86). Myös Leskelä (2019: 

132) suosittelee yhdyssanojen jakamista useampaan osaan aina kun mahdollista. Etuuksien ja 

palvelumuotojen nimitysten tapauksessa rivinvaihto on kuitenkin helpommin perusteltavissa 

kuin sanan jakaminen useaan osaan, sillä sanan jakaminen voi johtaa sanan termimäisyyden 

vähenemiseen ja näin sumentaa sen merkitystä. Esimerkiksi termillä työnhakuvalmennus 

viitataan juuri tietynlaiseen, TE-palveluiden tarjoamaan työllistämistä edistävään palveluun, 

jolloin sen pilkkominen osiin (esim. työnhakuun valmennus; valmennus työnhakuun) voisi 

antaa siitä lukijalle liian yleiskielisen ja lavean vaikutelman (TE-palvelut ei vuosilukua). 

Sanan termimäisyys voi toisin sanoen palvella sanan kiinnittämistä tiettyyn käyttöyhteyteen 

ja tietyn tahon vastuulle ja siten vähentää sen monimerkityksisyyttä. Seuraavissa esimerkeissä 

havainnollistetaan selkokirjoittajan mahdollisuuksia sanaston selkokielistämiseksi: 

Rivinvaihto Kun täytät 65 vuotta, Kela muuttaa työkyvyttömyys-  

 eläkkeesi vanhuuseläkkeeksi. (Mukautettu lähteestä Kela, Eläkkeet) 

Selitys Laissa määritellään myös enimmäisasumismenot eli suurin   

euromäärä, jonka perusteella voi saada asumistukea. (Kela, Asuminen) 

Pilkkominen Jos sinun pitää käyttää taksia terveydentilasi takia, voit saada matkoista 

korvauksen. (Vrt. matkakorvauksen, Mukautettu lähteestä Kela, 

Sairastaminen ja kuntoutus) 

Osittaistoisto Joustavaa hoitorahaa maksetaan työajan mukaan. Hoitoraha voi olla  

joko noin 244 e/kk tai noin 162 e/kk sen mukaan, kuinka  

paljon keskimäärin työskentelet viikossa. (Kela, Lapsiperheet) 
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Varsinaisten vakiintuneiden termien suosimisen hyötyjä ja mahdollisia ongelmia voidaan 

arvioida myös selkotekstin abstraktiotason kannalta. Selkokielessä suositellaan käytettävän 

lähinnä konkreettisia sanoja ja ilmauksia, joilla voidaan edistää tekstin havainnollisuutta 

(Virtanen 2014: 92). Myös etuuksien ja palvelumuotojen yhteydessä olennaista on tekstissä 

esiintyvien käsitteiden abstraktisuuden hahmottaminen, mikä voi edellyttää selitysten ja muun 

aihetta selkeyttävän tiedon lisäämistä selkotekstiin (Leskelä & Kulkki-Nieminen 2015: 102–

103). Juuri termien voitaisiin kuitenkin ajatella jopa parantavan tekstin havainnollisuuden 

tasoa, sillä ne kuvaavat organisaatioiden vakiintuneita toimintamalleja ja palvelutyyppejä, 

jolloin niiden nimitysten yleiskielistäminen voisi pahimmillaan johtaa väärinymmärryksiin.  

 

Kun selkokieltä on tarkasteltu lähemmin eri tekstilajien näkökulmasta, on todettu, että 

virastojen nimien sekä palvelumuotojen ja etuuksien nimitysten mukauttaminen selkokielelle 

voi hämärtää tekstin merkitystä ja näin johtaa lukijaa harhaan. Termien selkokielistämisen 

mahdollisuuksia onkin perusteltua lähestyä informoivien tekstien, eli tämän tutkimuksen 

puitteissa hallinnollisten ja organisaation toimintaa esittelevien tekstien, ominaispiirteiden ja 

tavoitteiden näkökulmasta. Informoiville teksteille keskeistä on tarkkuus ja se, että niiden 

sisältämä tieto on ajankohtaista ja pätevää. Nämä vaatimukset ovat selkotekstissä vaikeasti 

täytettävissä, sillä selkokielen käyttö edellyttää aiheen rajaamista, yksityiskohtaisen tiedon 

yleistämistä sekä ytimekästä ilmaisutapaa. Selkokirjoittajan onkin pohdittava sitä, minkälaisia 

ennakkotietoja lukijalla voidaan olettaa olevan ja mitä on mahdollista karsia lukemisen 

helpottamiseksi. Toisinaan esimerkiksi luvut, erikoiskieliset termit ja lyhenteet voivat olla 

tekstin ydinsisältöä, jolloin niitä ei voida kokonaan karsia tai yleistää. Myös nimien 

selkokielistäminen on ongelmallista, sillä niiden takana olevien käsitteiden ja ilmiöiden on 

joka tapauksessa käytävä selkeästi ilmi. (Leskelä & Kulkki-Nieminen 2015: 100–102.)  

 

Selkoteksteille on ominaista, että niiden vaikeustasossa ilmenee vaihtelua sen osalta, kuinka 

vaikeaa itse kieli on ja kuinka tarkasti tekstin lukijakunta on määritelty (Leskelä 2019: 160). 

Selkokieltä onkin ryhdytty jakamaan helppoon, perusselkokieleen ja vaativaan selkokieleen, 

jotta selkokirjoittajat tiedostaisivat kielellisten valintojen vaikutuksen selkotekstin vaikeus-

tasoon (Leskelä 2019: 160–161). Esimerkiksi helpossa selkokielessä ei suositella harvinaisten 

ja kolmesta osasanasta koostuvien yhdyssanojen käyttöä (Leskelä 2019: 166). Vaativalla 

tasolla tekstin sanavarastoa voidaan sen sijaan laajentaa myös vähemmän yleisillä sanoilla 

(Leskelä 2019: 170). Informoivan tekstin selkokielistämistä on vaikea lähestyä ensisijaisesti 

selkokielen vaikeustasojen näkökulmasta, sillä esimerkiksi termit ovat usein niiden ydin-

sisältöä, joita ei voida jättää pois tai muuttaa kielellisesti. Tämän vuoksi kysymys termien 

vaikutuksesta tekstin vaikeustasoon ja siihen, kuinka tekstistä voidaan termien runsaslukui-

suudesta huolimatta tehdä selkokielen periaatteiden mukainen, on kiinnostava ja tärkeä.  
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3 Terminologian teoria 

Tutkimuksen ensisijaisena teoreettisena viitekehyksenä toimii terminologia, jonka osalta 

keskitytään pääasiassa termien ominaisuuksiin ja rakenteeseen sekä hyvän termin kriteereihin. 

Tutkimuksessa tukeudutaan jossakin määrin myös selkokielen ohjeisiin, joilla on ollut 

vaikutusta muun muassa tekstianalyysissä hyödynnettyyn menetelmään. Tässä luvussa 

tarkastellaan terminologian teoriaa. Alaluvussa 3.1 käydään läpi terminologisen tutkimuksen 

keskeisimmät käsitteet ja alaluvussa 3.2 käsitellään kognitiivista terminologiaa ja sille 

ominaisia ajatuksia termin luonteesta. Alaluvussa 3.3 esitellään tärkeimmät terminmuodostus-

tavat ja termien rakennepiirteet. Alaluvussa 3.4 kartoitetaan erilaisia hyvän termin kriteereitä. 

 

3.1 Terminologisen tutkimuksen lähtökohdat 

Terminologinen tutkimus on kiinteästi sidoksissa erikois- eli ammattikieliseen viestintään ja 

erikoisalojen kielenkäyttöön. Erikoiskielellä tai erikoisalan kielellä tarkoitetaan kielimuotoa, 

joka perustuu yleiskieleen mutta joka sisältää suuren määrän yleiskielelle vieraita sanoja ja 

ilmauksia, joten keskeisin yleiskielen ja erikoiskielen välinen ero on niissä käytetty sanasto 

(Haarala 1981: 9). Erikoiskielille on luonteenomaista, että niiden tarkka rajaaminen on 

haastavaa, sillä samat sanat voivat esiintyä useissa erikoiskielissä sekä yleiskielessä (Haarala 

1981: 10). Esimerkiksi sosiaalialalla käytetty ammattisanasto ja etuuksien nimitykset ovat 

monelle suomalaiselle keskeinen osa arkipäiväistä viestintää, jolloin niitä ei välttämättä 

hahmoteta osaksi erikoiskieltä. Etuuskäsitteet ja niitä kuvaavat termit ovat kuitenkin 

leimallisesti osa erikoiskieltä, sillä niiden merkitys perustuu eksaktiin määritelmään, joka on 

löydettävissä sekä laeista että terminologisista sanastoista (Haarala 1981: 15).  

 

Terminologian ydinkäsitteitä ovat tarkoite, käsite ja termi, joiden avulla terminologinen 

tutkimus havainnollistaa erilaisia reaalimaailman ilmiöitä ja tutkii erikoisalan käsitteiden 

nimityksiä (Suonuuti 2006: 11). Faber & López Rodríguez (2012: 12) puhuvat 1930-luvulla 

syntyneestä yleisestä terminologian teoriasta (engl. General Theory of Terminology), joka 

tutkii erikoiskielten sanastoa ja sijoittuu kielitieteen, logiikan, ontologian ja informaatioteorian 

välimaastoon. Suuntauksen tavoitteet ovat olleet hyvin käytännönläheisiä, ja sen avulla on 

pyritty luomaan sanastotyölle teoreettinen pohja ja yhteisiä kansainvälisiä suuntaviivoja 

(Haarala 1981: 13). Terminologian ja sanastotyön puitteissa on tarkastelun lähtökohtana 

perinteisesti pidetty käsitettä, mutta kognitiivisen terminologian nousun myötä on alettu 

kiinnittää enenevissä määrin huomiota myös itse termiin, jonka ajatellaan edustavan tietyn 

kategorian ominaispiirteitä, sekä viestintätilanteisiin, joissa sanojen merkityksen ajatellaan 

varsinaisesti syntyvän (Sanastotyön käsikirja 1989: 25; Temmerman 2000: 39, 42).  
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Tarkoitteet ovat ensisijaisesti todellisuudessa havainnoitavia konkreettisia tai abstrakteja 

ilmiöitä, kuten esineitä, ihmisiä, ominaisuuksia ja tapahtumia, joita ihmiset jäsentävät ja 

luokittelevat ajattelussaan (Sanastotyön käsikirja 1989: 24). Tarkoitteet voivat tosin olla myös 

keksittyjä ja kuvitteellisia, kuten yksisarvinen ja kummitus (TSK 36, s. v. tarkoite; ISO 704: 

2). Tässä tutkimuksessa käsiteltävät etuudet ovat miellettävissä sekä konkreettisiksi että 

abstrakteiksi tarkoitteiksi, sillä niille on määritelty suuruus, myöntämisehdot ja kohderyhmä 

ja ne ilmenevät todellisuudessa aineellisesti, mutta toisaalta kaikki rahamääräiset etuudet 

saavat aineellisen muotonsa tiettynä rahasummana. Pohdinnat tietyn tarkoitteen olemassa-

olosta eivät kuitenkaan varsinaisesti kuulu terminologisen tutkimuksen piiriin, ja kysymys 

etuuksien olemuksesta avautuu paremmin tarkastelemalla niitä käsitteinä (ISO 704: 2).  

 

Käsitteellä viitataan tietystä tarkoitteesta muodostettuun ajatuskokonaisuuteen, josta 

viestittäessä käytetään sitä kuvaavaa termiä tai muuta symbolia (Sanastotyön käsikirja 1989: 

24). Käsitteet voidaan jakaa yleiskäsitteisiin ja yksilökäsitteisiin (ISO 704: 3). Yleiskäsite, 

kuten sosiaalietuus, vastaa kahta tai useampaa tarkoitetta, ja sitä kuvataan erikoiskielessä 

termillä tai symbolilla (ISO 704: 3; TSK 36, s. v. yleiskäsite). Yksilökäsite vastaa puolestaan 

yhtä ainutkertaista tarkoitetta, kuten Suomi ja Kansaneläkelaitos, ja siihen viitataan 

erikoiskielessä joko erisnimellä tai symbolilla (ISO 704: 3; TSK 36, s. v. yksilökäsite). 

Terminologian sanastossa käsite määritellään käsitepiirteiden ainutkertaisesta yhdistelmästä 

koostuvaksi tiedon yksiköksi (TSK 36, s. v. käsite). Käsitepiirteet ovatkin hyvin olennaisia 

rajattaessa käsitteitä toisistaan sekä muodostettaessa uusia käsitteitä. Käsitepiirteiden 

erittelemisen lähtökohtana on, että samoja ominaisuuksia omaavat tarkoitteet muodostavat 

tarkoitejoukon, jolle tyypilliset ominaisuudet abstrahoidaan käsitteen muodostuksessa 

hyödynnettäviksi käsitepiirteiksi (ISO 704: 3). Termistöjen analysointi edellyttää näin ollen 

tietyllä erikoisalalla käytettyjen käsitepiirteiden tunnistamista (ISO 704: 3–4).  

 

Käsitepiirteet voidaan jakaa kahteen pääryhmään: olennaispiirteisiin ja erottaviin piirteisiin 

(TSK 36, s. v. olennaispiirre; erottava piirre). Olennaispiirteellä tarkoitetaan käsitteen 

selvittämisen kannalta välttämätöntä käsitepiirrettä, mutta itse tulkinta siitä, mitkä käsipiirteet 

käytännöllisesti katsoen ovat olennaisia ja mitkä eivät, on pitkälti sidoksissa käsitejärjestelmän 

ominaisuuksiin ja käsitteen määritelmän kohderyhmään (TSK 36, s. v. olennaispiirre). 

Erottava piirre puolestaan on käsitepiirre, jonka perusteella käsite voidaan erottaa lähi-

käsitteistään, ja näin ollen määritelmissä tulee käyttää juuri erottavia käsitepiirteitä (TSK 36, 

s. v. erottava piirre; Suonuuti 2006: 12). Erottavien käsitepiirteiden tunnistaminen vaatii siis 

käsitteen vertaamista sen lähikäsitteisiin (ISO 704: 5). Käsitepiirteiden yhteydessä keskeisiä 

ilmiöitä ovat myös käsitteen sisältö eli intensio ja käsitteen ala eli ekstensio (Sanastotyön 

käsikirja 1989; 28; Haarala 1981: 20). Käsitteen sisältö viittaa käsitteen kaikkien piirteiden 
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joukkoon, ja siihen sisältyvät piirteet voivat olla olennaisia, erottavia tai epäolennaisia 

(Sanastotyön käsikirja 1989: 28). Käsitteen alalla taas tarkoitetaan kaikkia niitä tarkoitteita, 

joita käsitteen sisältö eli käsitepiirteiden joukko luonnehtii (Sanastotyön käsikirja 1989: 28). 

 

Eri käsitteet ovat aina jonkinlaisessa suhteessa toisiinsa, sillä ihmiset muodostavat ajattelus-

saan käsitteiden välille erityyppisiä käsitesuhteita (ISO 704: 5). ISO-standardissa erotetaan 

kaksi käsitesuhteiden päämuotoa: hierarkkiset ja assosiatiiviset käsitesuhteet (ISO 704: 6). 

Terminologian sanastossa (TSK 36) on puolestaan mainittu kolme käsitesuhteen rinnakkaista 

muotoa, jotka ovat hierarkkinen suhde, koostumussuhde ja funktiosuhde (TSK 36, s. v. 

hierarkkinen suhde; koostumussuhde; funktiosuhde). Sama jako on käytössä myös Suonuutilla 

(2006: 13) sekä Sanastotyön käsikirjassa (1989: 28). Tämän tutkimuksen puitteissa tukeudu-

taan kuitenkin ensisijaisesti ISO-standardissa esitettyyn malliin, jossa sekä geneeriset 

käsitesuhteet että koostumussuhteet hahmotetaan hierarkkisiksi käsitesuhteiksi, ja niiden 

ulkopuolelle jäävät funktiosuhteet eli assosiatiiviset käsitesuhteet (ISO 704: 6). Tämä malli on 

tarkoituksenmukainen siksi, että geneerisistä suhteista ja koostumussuhteista puhuttaessa 

käsitteet voidaan jakaa ylä- ja alakäsitteisiin, kun taas funktiosuhteissa havaittavat käsitteiden 

väliset suhteet ovat huomattavasti monimuotoisempia (Sanastotyön käsikirja 1989: 31).  

 

 
 

Kaavio 1. Esimerkkejä hierarkkisista ja assosiatiivisista käsitesuhteista. Käsitesuhteiden 

merkintätavat mukailevat ISO 704 -standardissa (2000: vii–viii) esitettyjä.  

 

Hierarkkisista käsitesuhteista puhuttaessa on tapana jakaa käsitteet eri tasoihin, joista 

ylemmälle sijoittuvat yläkäsitteet ja alemmalle alakäsitteet (Sanastotyön käsikirja 1989: 29; 

ISO 704: 6). Lähtökohtana on, että alakäsitteellä ja yläkäsitteellä on samat käsitepiirteet, mutta 

alakäsitteellä on aina vähintään yksi lisäpiirre (Sanastotyön käsikirja 1989: 29). Hierarkkinen 

käsitesuhde voi olla joko geneerinen tai koostumussuhde (ISO 704: 6). Geneerisessä suhteessa 

alakäsitteellä on sama intensio kuin yläkäsitteellä sekä yksi erottava lisäpiirre, jolloin 

yläkäsitteestä käytetään nimitystä yleiskäsite ja alakäsitteestä nimitystä yksilökäsite (TSK 36, 

s. v. yleiskäsite; yksilökäsite; ISO 704: 6). Käsite voidaan jakaa useisiin alakäsitteisiin 

kulloinkin valittujen käsitepiirteiden mukaan, ja silloin kun geneerisen käsitejärjestelmän 
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rakentamisessa on sovellettu useita rinnakkaisia kriteerejä ja käsitepiirteitä, se on moni-

ulotteinen (ISO 704: 8). Tällöin toistensa vieruskäsitteitä ovat vain käsitteet, joilla on sama 

yläkäsite ja jotka sijoittuvat sekä järjestelmän samalle tasolle että samaan ulottuvuuteen (ISO 

704: 6, 8; TSK 36, s. v. vieruskäsite). Esimerkiksi käsite perhe-etuus on yläkäsite käsitteille 

äitiysavustus, lapsilisä, erotusetuus, adoptiotuki ja elatustuki, jotka eivät kuitenkaan ole 

toistensa vieruskäsitteitä, sillä ne sijoittuvat järjestelmän eri ulottuvuuksiin (KTS 2018: 305). 

 

Koostumussuhteessa voidaan geneerisen suhteen tapaan erottaa yläkäsite ja alakäsite, mutta 

siinä yläkäsite edustaa kokonaisuutta ja alakäsite kyseisen kokonaisuuden osaa (ISO 704: 9). 

Toisin kuin geneerisessä suhteessa, eivät toisiinsa koostumussuhteessa olevat käsitteet jaa 

samoja käsitepiirteitä (TSK 36: 6). Koostumussuhteen yläkäsitettä nimitetään kokonaisuus-

käsitteeksi ja alakäsitettä osakäsitteeksi (TSK 36, s. v. kokonaisuuskäsite; osakäsite; ISO 704: 

9). Osakäsitteet voivat olla joko samankaltaisia tai hyvinkin erilaisia sekä välttämättömiä tai 

valinnaisia (ISO 704: 9). Assosiatiiviset eli funktiosuhteet ovat epähierarkkisia käsitesuhteita, 

joissa kahden tai useamman käsitteen välille on hahmotettavissa jonkinlainen temaattinen 

yhteys (ISO 704: 12; Suonuuti 2006: 17). Tällaiset suhteet voivat olla hyvin moninaisia, kuten 

syysuhteita, tapahtumasuhteita, instrumentaalisia suhteita ja tuotantosuhteita, ja ne ovatkin 

yleisiä toimintaan liittyvien käsitteiden välillä (Sanastotyön käsikirja 1989: 31; ISO 704: 12). 

 

Terminologisessa tutkimuksessa tarjottuihin termin määritelmiin liittyy ajatus siitä, että termi 

on käsitteen kielellinen tunnus, jonka avulla käsitteestä voidaan viestiä (Sanastotyön käsikirja 

1989: 70; ISO 704: vii). Termillä viitataan nimenomaan yleiskäsitteeseen, ja se voidaankin 

hahmottaa erikoisalalla käytettäväksi yleiskäsitteen nimitykseksi (TSK 36, s. v. termi; ISO 

704: 24). Termiin on myös tapana liittää erityisesti kolme perustavanlaatuista ominaisuutta 

(Haarala 1981: 16). Ensinnäkin termi on käytössä tietyssä erikoiskielessä, jolloin sen merkitys 

perustuu eksaktiin ja tarkkarajaiseen määritelmään (Haarala 1981: 15; ISO 704: 24). Toiseksi 

termin tulee olla alan asiantuntijoiden keskuudessa tunnettu ja yleisesti hyväksytty (Haarala 

1981: 16; ISO 704: 24). Kolmanneksi termin tulee olla jossakin määrin vakiintunut, sillä 

muutoin sitä pidetään niin sanottuna uudisterminä (engl. neoterm) eikä varsinaisena terminä.  

 

Termityön tavoitteena pidetään yleisesti monosemian saavuttamista ja vain yhden termin 

liittämistä tiettyyn käsitteeseen, mutta mikäli käsitteestä on käytössä useampi kuin vain yksi 

termi, tulee yhden niistä niin sanottuna suositettavana terminä, joita voi joskus olla useitakin 

(Suonuuti 2006: 32; ISO 704: 24). Synonyymit tulee vuorostaan merkitä selkeyden vuoksi 

joko sallittaviksi tai hylättäviksi termeiksi (Suonuuti 2006: 32). Kognitiivisessa termino-

logiassa korostetaan vahvasti termin merkitystä myös itse käsitteen synnyssä, ja termin 

merkitystä käsitteiden ymmärtämisessä tarkastellaan lähemmin seuraavassa alaluvussa.  
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3.2 Kognitiivinen terminologia ja termin moniulotteisuus 

Viime vuosikymmeninä terminologisen tutkimuksen piirissä on alettu kiinnittää enenevissä 

määrin huomiota kognitiivisen kielitieteen mahdollisuuksiin kuvata terminologialle ominaisia 

ilmiöitä, ja huomattavimpia terminologian kognitiivisista suuntauksista ovat sosiokognitii-

vinen ja kehysperustainen terminologia (Faber & López Rodríguez 2012: 17). Kognitiivisen 

terminologian keskeisin ero perinteiseen terminologiaan nähden on, että se lähtee liikkeelle 

termistä eikä käsitteestä, sillä termeillä voi olla useita tarkoitteita eivätkä käsitteet tosiasiassa 

useinkaan ole tarkkarajaisia (Temmerman 2000: 224). Sanat eivät näin ollen voi kantaa 

merkitystä tai viitata tarkoitteisiin objektiivisesti, vaan niiden merkitys on aina sidoksissa 

viestintätilanteisiin, joten termien käytöllä ja vastaanottajan tietotason arvioinnilla ajatellaan 

olevan erikoiskielisen viestinnän onnistumisen kannalta suuri merkitys (Faber & San Martín 

Pizarro 2012: 191; Temmerman 2000: 42). Kognitiivisen terminologian ajatukset ovatkin 

erityisen kiinnostavia tarkasteltaessa selkoteksteissä ilmenevää termien käytön vaihtelua.  

 

Sosiokognitiivisessa terminologiassa ajatus tarkkarajaisista käsitteistä korvataan ymmärrys-

yksiköillä, jolla on usein prototyyppinen rakenne (Temmerman 2000: 222–223). Ymmärrys-

yksiköt voivat olla joko selkeästi toisistaan rajattavissa olevia käsitteitä tai prototyyppi-

rakenteen omaavia kategorioita, joita ei voida määritellä perinteisen terminologian 

menetelmin (Temmerman 2000: 73). Lisäksi kuvakielen, synonymian ja polysemian ajatellaan 

olevan kiinteä osa erikoiskielistä viestintää, eikä yksiselitteisyyttä tai termien pysyvyyttä 

pidetä ehdottomina (Temmerman 2000: 159, 222). Synonymialla ja polysemialla ajatellaan 

voitavan edistää ymmärryksen luomista, ja monimerkityksisyys johtuu maailman, kategorian 

ymmärtämisen ja kielen muutoksesta (Temmerman 2000: 227). Vaikka sosiaalietuuskäsitteitä 

voidaankin tarkastella perinteisen terminologian viitekehyksessä, ovat myös niitä koskeva 

tieto ja ymmärrys niistä siten jatkuvassa muutoksessa ja sidoksissa niitä nimeäviin termeihin. 

 

Ajatus termin ensisijaisuudesta käsitteeseen nähden liittyy myös siihen, että ymmärrysyksikön 

ja sen nimikkeen välinen suhde ei ole mielivaltainen vaan perustuu kognitiivisiin malleihin, ja 

termit ovat tärkeitä ymmärryksen luomisessa siksi, että ne nimeävät uusia ilmiöitä vanhojen 

pohjalta (Temmerman 2000: 222–228). Vaikka yksiselitteisyyttä onkin pidetty termityön 

tavoitteena, on tosiasiassa yhdelläkin käsitteellä usein monia vaihtoehtoisia nimityksiä (Faber 

& San Martín Pizarro 2012: 189). Terminologisen variaation syyt voivat olla niin murteellisia, 

funktionaalisia, diskursiivisia, kieltenvälisiä kuin kognitiivisiakin (Faber & San Martín Pizarro 

2012: 190–191). Muita variaation muotoja ovat vaihtelevat kirjoitusasut, osittaistoistoa 

sisältävät nimitykset sekä lyhenteet, joiden käyttö on huomattavasti epäjohdonmukaisempaa 

kuin edellä mainittujen variaation muotojen (Faber & San Martín Pizarro 2012: 191). 
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3.3 Terminmuodostus ja termin rakenne 

Erikoiskieliin luodaan termejä osittain samalla tavoin kuin yleiskieleen uusia sanoja, mutta 

osa näistä tavoista on erityisiä nimenomaan terminmuodostukselle (Sanastotyön käsikirja 

1989: 83). Yleiskielen kanssa yhteisiä, oman kielen sana-aineksia hyödyntäviä termin-

muodostuskeinoja ovat yhdistäminen ja johtaminen, minkä lisäksi termejä voidaan muodostaa 

termittämällä, lainaamalla, lyhentämällä, konversiolla eli sanaluokkaa vaihtamalla sekä 

tekosanojen avulla, joista viimeksi mainittu on harvinaisin keino (Sanastotyön käsikirja 1989: 

83, 98). Yhdistäminen on suomen kielessä yleinen terminmuodostuskeino, joka on ollut hyvin 

tyypillinen myös sosiaalialan termistön muodostuksessa (Sanastotyön käsikirja 1989: 87). 

Myös johtaminen on yleinen terminmuodostuskeino, jossa kantasanoista muodostetaan 

johtimien avulla uusia sanoja, joita kutsutaan johdoksiksi (Sanastotyön käsikirja 1989: 93). 

 

Termittämisellä tarkoitetaan yleiskielen sanan ottamista osaksi ammattikielen sanastoa, jolloin 

sanan perusmerkitys säilyy ennallaan ja sanan merkityksen tilalle tulee käsitteen määritelmä 

(Sanastotyön käsikirja 1989: 84–85). Termitetyt yleiskielen sanat ovat parhaimmassa 

tapauksessa termeinä läpinäkyviä, mutta toisaalta termittämistä ei voida soveltaa yleiskielen 

tavallisimpiin sanoihin (Sanastotyön käsikirja 1989: 84–85). Lainasanat ovat vierasperäisiä 

sanoja, jotka voivat tulla suomen kieleen neljällä tavalla: vieraskielisen asunsa säilyttäneinä 

sitaattilainoina, äänne- ja kirjoitusasultaan osittain kotiutuneina erikoislainoina, vastaanottaja-

kieleen täysin mukautuneina yleislainoina tai suomen kielelle sanasanaisesti käännettyinä 

käännöslainoina (Sanastotyön käsikirja 1989: 94–96). Lyhentämisessä termi muodostetaan 

yhdistämällä sanaliiton tai yhdyssanan alkukirjaimia, tavuja tai sanan osia, eivätkä tällä tavoin 

luotavat termit tyypillisesti ole läpinäkyviä (Sanastotyön käsikirja 1989: 97).   

 

Termit voidaan jakaa neljään tai viiteen eri rakennetyyppiin. Suonuutin (2006: 32) ja Haaralan 

(1981: 16) mukaan termi voi olla rakenteeltaan joko yksittäinen sana, yhdyssana, sanaliitto tai 

lyhenne. Terminologian sanastossa (TSK 36) mainitaan myös neljä rakennetyyppiä, mutta sen 

mukaan yksittäisestä sanasta koostuvia termejä on kahdenlaisia. Yhdistämätön termi koostuu 

vain yhdestä juurimorfeemista ja mahdollisesti affiksista, kuten sana talo (TSK 36, s. v. 

yhdistämätön termi). Johdostermi on sanaston mukaan puolestaan johtimen avulla 

muodostettu termi, kuten sana kestävyys, joka on muodostettu substantiivijohtimella sanasta 

kestävä (TSK 36, s. v. johdostermi). Rakennetyyppien välinen ero on, että yhdistämättömiin 

termeihin ei välttämättä liity affiksia, mutta johdostermeissä on aina johdin. Tämän jaottelun 

mukaan esimerkiksi termi eläke on johtimella -ke muodostettu johdostermi (VISK § 201).  

 

Kompleksisempia rakennetyyppejä ovat sanaliittotermi ja yhdyssanatermi. Sanaliittotermi 
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koostuu kahdesta tai useammasta erilleen kirjoitetusta sanasta, kuten asumisen tuki (TSK 36, 

s. v. sanaliittotermi). Sanaliiton osat voivat olla yhdyssanoja tai yhdistämättömiä sanoja, ja 

sanaliiton perusosa on sen viimeinen sana, jota sanaliiton muut osat määrittävät (Haarala 1981: 

17). Puhutussa kielessä yhdyssanan ja sanaliiton erottaminen toisistaan voi olla vaikeaa, kun 

taas kirjoitetussa kielessä yhdyssanan tunnistaa aina siitä, että sen osasanat kirjoitetaan yhteen 

(Koivisto 2013: 329). Yhdyssanan ja sanaliiton välille ei yleensäkään ole tapana tehdä 

merkittävää eroa, mutta joskus sanaliittoja on pidetty niin sanottuina termiryhminä eikä 

varsinaisina termeinä (Sanastotyön käsikirja 1989: 92; Haarala 1981: 17). Sanaliittoa onkin 

syytä pitää terminä pääasiassa silloin, kun ilmaus on sellaisenaan suhteellisen kiinteä ja 

edellyttää määritelmää (Haarala 1981: 17). Jos sanaliiton merkityksen siis voi ymmärtää 

yksinään sen osien määritelmien perusteella, se ei ole itsenäinen termi (Haarala 1981: 17). 

 

Yhdyssanatermi koostuu kahdesta tai useammasta yhteen kirjoitetusta sanasta, kuten sanoista 

osa, työkyvyttömyys ja eläke koostuva termi osatyökyvyttömyyseläke (TSK 36, s. v. 

yhdyssanatermi). Näitä yhdistämättömiä sanoja voidaan kutsua yhdyssanan osasanoiksi, ja 

niitä voi olla yhdyssanassa periaatteessa kuinka monta tahansa, mutta jo yli kuusi osasanaa 

sisältävät yhdyssanat ovat poikkeuksellisen pitkiä (Koivisto 2013: 326).  Yhdyssanat jaetaan 

määritys- ja summayhdyssanoihin (Koivisto 2013: 324). Määritysyhdyssanat koostuvat 

kahdesta pääyhdysosasta, joista jälkimmäinen on hallitsevassa asemassa, kuten termien 

isyysraha ja lapseneläke jälkiosa (Koivisto 2013: 326). Summayhdyssanoilla voi sen sijaan 

olla useampi kuin kaksi pääyhdysosaa, jotka ovat semanttisesti samanarvoisia, kuten sanassa 

suomalais-venäläinen (Koivisto 2013: 327). Yhdyssanan merkitys on usein pääteltävissä sen 

osasanojen perusteella, muttei aina, kuten leksikaalistuneiden yhdyssanojen tapauksessa 

(Koivisto 2013: 325). Mikäli yhdyssana koostuu yli kahdesta osasanasta, sen rakenne on 

hierarkkinen, mutta rakenteen hierarkia voi olla tulkinnanvarainen (Koivisto 2013: 333). 

 

Yhdyssanoissa on tapana erottaa rakennetasolla perusosa ja määriteosa, jotka voivat itsessään 

olla yhdyssanoja (Sanastotyön käsikirja 1989: 87). Perusosasta käytetään myös nimitystä 

edusosa (Koivisto 2013: 237). Perusosa on yhdyssanan järjestyksessä viimeinen osasana, joka 

on samalla sen kieliopillisesti hallitseva jäsen (Koivisto 2013: 327). Perusosa on osista siinä 

mielessä keskeisempi, että se ilmaisee käsitelajin ja sen järjestelmän, johon termi kuuluu 

(Sanastotyön käsikirja 1989: 87–88). Aina yhdyssanassa ei voida erottaa perusosaa, jolloin 

yhdyssana muodostuu rinnasteisista osista, kuten summayhdyssanoissa mustavalkoinen ja 

tulkki–kääntäjä (Sanastotyön käsikirja 1989: 88). Määriteosa vuorostaan modifioi yhdyssanan 

jälkiosaa semanttisesti, kuten sanassa vanhempainraha (Koivisto 2013: 322). Yhdyssana 

voidaan kuitenkin tarvittaessa esittää lyhyessä muodossa, mikäli se esiintyy tekstissä usein 

eikä lyhentäminen tee tekstistä vaikeatajuista (Sanastotyön käsikirja 1989: 89). 
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3.4 Hyvän termin kriteerit 

Hyvän termin kriteereillä viitataan sellaisiin ominaisuuksiin, joita terminologisessa tutki-

muksessa ja sanastotyön oppaissa on tapana liittää käsitettä onnistuneesti nimeävään sekä 

käyttöyhteydessään ja erikoisalallaan hyvin toimivaan termiin. Isohella & Nuopponen (2016) 

ovat luokitelleet terminologisessa kirjallisuudessa ja sanastotyön oppaissa yleisimmin 

mainitut hyvän termin kriteerit neljään kategoriaan sen mukaan, mitä termin ominaisuuksia 

kyseiset kriteerit kuvaavat. Tähän alalukuun valitut hyvän termin kriteerit perustuvat Isohellan 

& Nuopposen (2016) artikkeliin, mutta kriteereitä tarkastellaan kontrastiivisesti Haaralan 

(1981), Sanastotyön käsikirjan (1989) sekä standardisoimisjärjestö ISO:n standardissa (ISO 

704) mainittujen terminmuodostusperiaatteiden pohjalta. Tässä kriteereitä käsitellään 

Isohellan & Nuopposen (2016) jaottelua mukaillen seuraavista kolmesta näkökulmasta: termin 

muotoon liittyvät kriteerit, termin ja käsitteen suhde sekä tarkoituksenmukaisuus.  

 

Termin muotoon ja rakenteeseen liittyviä kriteerejä ovat erottuvuus, taloudellisuus, 

moitteettomuus sekä produktiivisuus (Isohella & Nuopponen 2016: 229). Nämä kriteerit 

liittyvät toisin sanoen siihen, kuinka onnistuneita ja toimivia termit kielelliseltä muodoltaan 

ovat ja kuinka ne toimivat esimerkiksi osana tekstiä tai puhutussa kielessä. Erottuvuuden 

vaatimuksella viitataan siihen, kuinka selkeästi termi erottuu muista termeistä sekä kirjoitus- 

että äänneasultaan (Isohella & Nuopponen 2016: 229). Sanastotyön käsikirjan (1989: 76) ja 

Haaralan (1981: 38) mukaan keskenään menevät helposti sekaisin esimerkiksi toisistaan vain 

kirjaimen verran erottuvat sanaparit (esim. avoliitto ja avioliitto), sellaiset yhdyssanaparit, 

joista toinen on nominatiivi- ja toinen genetiivialkuinen sekä sanaliiton ja yhdyssanan 

muodostamat termiparit (esim. projektin organisaatio ja projektiorganisaatio). Erottuvuuden 

arviointi edellyttää termin vertaamista muihin käsitejärjestelmään kuuluviin termeihin.  

 

Termin taloudellisuudella viitataan sekä termin pituuteen että läpinäkyvyyteen, mutta usein 

puhutaan myös kielellisestä ekonomiasta (engl. linguistic economy) tai termin lyhyydestä 

(Isohella & Nuopponen 2016: 229; ISO 704: 26). Taloudellisuuden suhteen termit voivat 

ääritapauksessa olla joko hyvin lyhyitä mutta läpinäkymättömiä tai hyvin pitkiä mutta 

läpinäkyviä (Isohella & Nuopponen 2016: 230). ISO-standardin mukaan pääsääntönä on, että 

termin tulee olla mahdollisimman lyhyt ja sen ylimääräistä pituutta on pyrittävä välttämään 

(ISO 704: 26). Haarala (1981: 37) kuitenkin huomauttaa, että lyhyyden vaatimus on 

ristiriidassa sen kanssa, että termin tulee kuvata nimeämäänsä käsitettä mahdollisimman 

tarkasti, sillä hyvin tarkka nimitys on usein varsin pitkä. Periaatteen soveltaminen onkin aina 

riippuvaista termin käyttöyhteydestä sekä terminmuodostajan tilannekohtaisesta harkinnasta. 

Kyseinen kriteeri onkin sidoksissa termin käyttöyhteyteen eikä sille näin ollen voida antaa 
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kaikissa tilanteissa pätevää ja yksiselitteistä sisältöä. Esimerkiksi virkakielessä käytetyt varsin 

moniosaisetkin termit voivat virkakielen käyttöön tottuneesta henkilöstä olla taloudellisia, kun 

taas selkokieltä tarvitsevalle henkilölle ne voivat aiheuttaa suuriakin vaikeuksia.  

 

 
 

Kaavio 2. Hyvän termin kriteerit Isohellan & Nuopposen (2016) jakoa mukaillen.  

Uusia termejä muodostettaessa suomen kielessä on suosittu ensisijaisesti omakielisiä sana-

aineksia, minkä vuoksi useiden erikoisalojen suomenkieliset termit täyttävät automaattisesti 

moitteettomuuden ja produktiivisuuden vaatimuksen (Pitkänen 2008: 143–144). Moitteetto-

muudella viitataan siihen, kuinka toimiva termi on muodoltaan ja kuinka se noudattaa 

yleiskielen kieliopillisia sääntöjä sekä kielessä yleisesti käytössä olevia sanan- ja termin-

muodostuksen malleja (Isohella & Nuopponen 2016: 229). Ihanteellisesti termin tulisi vastata 

sen kielijärjestelmän fonologisia ja morfologisia normeja, johon se kuuluu (ISO 704: 27). 

Produktiivinen termi taas on silloin, kun siitä voidaan helposti muodostaa uusia johdoksia, ja 

tämä olisi mieluiten otettava huomioon jo uutta termiä muodostettaessa (Sanastotyön käsikirja 

1989: 78; Isohella & Nuopponen 2016: 229). Moitteettomuus ja produktiivisuus ovat 

rinnastettavissa kriteereihin, joista käytetään kirjallisuudessa nimityksiä omakielisyys sekä 

ääntämisen, kirjoituksen ja taivutuksen helppous (Sanastotyön käsikirja: 78–79; ISO 704: 27). 

 

Termin suhdetta sen nimeämään käsitteeseen havainnollistavat läpinäkyvyyden, yksi-

selitteisyyden, tarkkuuden ja systemaattisuuden eli johdonmukaisuuden vaatimukset (Isohella 

& Nuopponen 2016: 230). Termin läpinäkyvyys tarkoittaa sitä, että termin merkitys on 

johdettavissa yksinään sen kielellisestä muodosta eikä sen ymmärtäminen edellytä erillistä 

määritelmää (ISO 704: 25). Termin merkityksellä viitataan tässä yhteydessä lähinnä sen 

tärkeimpiin ominaispiirteisiin (Sanastotyön käsikirja 1989: 74). Termin läpinäkyvyyttä edistää 

olennaisesti se, että sen muotoon sisältyy jokin käsitteen rajaava erottava käsitepiirre (ISO 

704: 25). Läpinäkyvyyden sijasta voidaan puhua myös morfologisesta motivaatiosta (Isohella 
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& Nuopponen 2016: 230). Läpinäkyvyys on hyvin kokonaisvaltainen ja tärkeä hyvän termin 

kriteeri sekä kiinteästi sidoksissa yksiselitteisyyteen, sillä yhtenä hyvän termin tärkeimmistä 

ominaisuuksista pidetään sitä, että termi antaa oikean mielikuvan nimeämästään käsitteestä, 

mitä läpinäkyvyys edistää (Sanastotyön käsikirja 1989: 73; Isohella & Nuopponen 2016: 230). 

 

Yksiselitteisyydellä viitataan siihen, mihin käsitteisiin tietty termi viittaa ja onko käsitteellä 

useita eri nimityksiä (Isohella & Nuopponen 2016: 230). Myös ISO-suosituksessa (ISO 704: 

24–25) mainitaan terminmuodostuksen lähtökohdaksi se, että termi vastaa vain yhtä käsitettä, 

jolloin on kyse monosemiasta. Monosemiaa pidetään normatiivisen sanastotyön tavoitteena, 

mutta se on käytännössä harvinainen ilmiö, ja termien muuttuminen polyseemisiksi on yleistä 

(Sanastotyön käsikirja 1989: 70; Temmerman 2000: 222). Termin ja käsitteen välinen suhde 

voikin edustaa myös polysemiaa eli monimerkityksisyyttä, synonymiaa, ekvivalenssia eli 

vastaavuutta tai homonymiaa (Sanastotyön käsikirja 1989: 70). Monosemiaa, synonymiaa ja 

homonymiaa pidetään yleisesti ottaen erikoiskielistä viestintää hankaloittavina ilmiöinä, joita 

voidaan vähentää esimerkiksi tietoisella sanastotyöllä (Sanastotyön käsikirja 1989: 72–73). 

 

Tarkkuuden kriteeri on sidoksissa käsitteelliseen yhtenäisyyteen, ja sillä tarkoitetaan sitä, 

nimeääkö termi varsinaista käsitettä vai pelkkää satunnaista kokonaisuutta (Isohella & 

Nuopponen 2016: 231). Ihannetapauksessa termi vastaa yhtä tarkkarajaista käsitettä, mikä 

edistää termin kontekstiriippumattomuutta (Isohella & Nuopponen 2016: 231). Systemaat-

tisuus eli johdonmukaisuus toteutuu silloin, kun tietyn erikois- tai sovellusalan termistö vastaa 

termien muodostamaa käsitejärjestelmää, jonka termit suhteutuvat toisiinsa myös muotonsa 

puolesta (ISO 704: 26; Isohella & Nuopponen 2016: 230). Käsitejärjestelmää muodostettaessa 

ja arvioitaessa on otettava huomioon erikoisala, jolla käsitettä käytetään sekä käsitteen 

käyttäjien eli kohderyhmän odotukset ja tarpeet (ISO 704: 5). Esimerkki johdonmukaisesta 

hierarkkisesta käsitejärjestelmästä on sanaliitoista tai yhdyssanoista koostuva termistö, jossa 

yläkäsitettä kuvaava termi muodostaa alakäsitteiden nimityksen perusosan, kuten esimerkiksi 

riski > henkilöriski, omaisuusriski, ympäristöriski (Sanastotyön käsikirja 1989: 74–75).  

 

Isohella & Nuopponen (2016: 231) nostavat kolmantena kokonaisuutena esille tarkoituksen-

mukaisuuden periaatteen eli sen, kuinka hyvin termi yleisesti ottaen soveltuu tehtäväänsä. 

Tarkoituksenmukaisuudessa keskeistä on se, ettei termi synnytä harhaanjohtavia mielikuvia 

käyttöyhteydessään ja että se kuvaa kieliyhteisössä vakiintuneita merkityksiä (Sanastotyön 

käsikirja 1989: 76; ISO 704: 26). Lisäksi termien käytön on oltava johdonmukaista, eli samaan 

käsitteeseen on viitattava samalla termillä (Isohella & Nuopponen 2016: 232). Tarkoituksen-

mukaisuus on hyvin kokonaisvaltainen kriteeri, jonka toteutumista on syytä arvioida sekä 

termin muodon että termin ja käsitteen välisen suhteen perusteella. 
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4 Aineisto ja menetelmät 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen kaksiosainen aineisto ja sen rajaus sekä aineiston 

analyysissä hyödynnetty tutkimusmenetelmä. Alaluvussa 4.1 kuvataan tutkimuksen aineisto 

ja alaluvussa 4.2 kerrotaan käytetyistä tutkimusmenetelmistä yksityiskohtaisesti.  

 

4.1 Aineisto 

Tutkimuksen aineisto koostuu kahdesta osasta, joista käytetään nimityksiä termiaineisto ja 

tekstiaineisto. Molemmat aineiston osat on hankittu Kelan selkokielisiltä verkkosivuilta siinä 

muodossa, jossa ne olivat 13.10.2020. Termiaineisto koostuu 104 termistä, jotka nimeävät 94 

rahamääräistä etuuskäsitettä. Noin 70 % termeistä on yhdyssanatermejä ja 30 % sanaliitto-

termejä (ks. taulukko 2). Termien ja niiden takana olevien käsitteiden tutkimukseen 

valikoitumisen perusteena oli, että ne 1) esiintyvät Kelan selkokielisten verkkosivujen eri 

etuusryhmiä kuvaavilla tietosivuilla ja 2) niille on oma termitietueensa Kelan terminologisessa 

sanastossa (5. laitos, 2018). Termien valikoituminen tutkimukseen ei siis riippunut termien 

rakenteesta tai siitä, kuinka usein ne esiintyvät Kelan selkokielisillä verkkosivuilla. Kelan 

terminologisen sanaston termitietueiden perusteella arvioitu termien vakiintuneisuuden ja 

virallisuuden aste on tärkeä kriteeri tarkasteltaessa termien esittämistä selkotekstissä. Kymme-

nestä etuuskäsitteestä käytetään Kelan terminologisen sanaston termitietueissa kahta 

nimitystä, joten niiden vaihtoehtoiset nimitykset analysoitiin erikseen niiden muodosta käsin. 

Rakennetyyppi Termien määrä Prosenttiosuus aineistosta 

Yksittäinen sana 1 1 

Yhdyssanatermi 71 68 

Kaksiosaiset 49 47 

Kolmiosaiset 20 19 

Neliosaiset 2 2 

Sanaliittotermi 32 31 

Kaksiosaiset 3 3 

Kolmiosaiset 16 15 

Neliosaiset 10 10 

Viisiosaiset 2 2 

Kuusiosaiset 1 1 

Taulukko 2. Aineiston termien rakenneominaisuudet ja niiden prosenttiosuus termiaineistosta. 

 

Tekstiaineisto koostuu Kelan selkokielisiltä verkkosivuilta poimituista, eri sosiaali-

etuusryhmiä kuvaavista tietosivuista. Tekstiaineiston kokonaislaajuus on 69 A4-kokoista 

liuskaa. Tietosivut on tallennettu tutkimusta varten sekä analysoitu siinä muodossa, jossa ne 
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olivat saatavilla Kelan selkokielisillä verkkosivuilla 13.10.2020. Verkkosivuilla tuona 

ajankohtana saatavilla olleet tietosivut jakautuvat seuraavaan kahdeksaan kategoriaan 

pääasiassa etuuksien kohderyhmän mukaan: Asuminen (5 sivua), Eläkkeet (11 sivua), 

Lapsiperheet (9 sivua), Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille (10 sivua), Opiskelu ja 

asevelvollisuus (12 sivua), Sairastaminen ja kuntoutus (12 sivua), Toimeentulotuki (5 sivua) 

sekä Työttömyys (5 sivua). Jokainen tietosivu alkaa etusivulla, jolla kuvataan pääasiat 

kyseisestä etuusryhmästä, sen kohderyhmästä ja osiossa käsiteltävistä etuuksista. Tämän 

jälkeen tietosivuilla on useita alaosioita, joissa kerrotaan etuuksista tarkemmin.   

 

Tekstiaineistolle on myönnetty Selkotunnus, mikä on osoitus siitä, että se vastaa suurilta osin 

Selkomittarissa (Selkokeskus 2018) esitettyjä selkokielen periaatteita. Lähtökohtana onkin, 

että aineisto on laadittu selkokielen periaatteiden mukaisesti ja siinä käytetyt strategiat ovat 

selkokielen kannalta perusteltavissa. Näin ollen tutkimuksen tavoitteena ei niinkään ole 

arvioida tekstiaineiston onnistuneisuutta tai sitä, kuinka hyvin se vastaa selkokielen periaat-

teita, vaan tarkastella sitä, kuinka termien esittäminen selkotekstissä mahdollisesti suhteutuu 

ajankohtaisiin selkokielen ohjeisiin ja Selkomittarissa esitettyihin selkokielen periaatteisiin. 

 

4.2 Menetelmät 

Tutkimuksessa käytetään kahta eri tutkimusmenetelmää, jotka on kohdennettu aineiston eri 

osien analyysiin. Analyysin kolmannessa osassa yhdistellään näitä kahta menetelmää toisiinsa 

ja pyritään löytämään yhteys termianalyysissä tarkasteltujen hyvän termin kriteerien ja 

tekstiaineistossa esiintyvien termien esitystapojen ja selkokielistämisen välille.  

 

Termianalyysin lähtökohtana toimivat ainoastaan Kelan terminologisessa sanastossa käytetyt 

etuuskäsitteiden nimitykset. Näin ollen ne käsitteistä käytetyt nimitykset eli termit, jotka 

esiintyvät tekstiaineistossa ja jotka mahdollisesti poikkeavat Kelan terminologisen sanaston 

vastaavista, eivät tule arvioiduiksi suhteessa hyvän termin kriteereihin. Tähän päädyttiin siksi, 

että nimenomaan termien virallisten nimitysten arviointi voi osaltaan valottaa sitä, minkä 

vuoksi tekstiaineistossa on mahdollisesti päädytty käyttämään niistä rinnakkaisia tai tilapäisiä 

nimityksiä. Termianalyysiä varten valittiin tarkasteltavaksi neljä hyvän termin kriteeriä, joiden 

pohjalta termit analysoitiin. Kyseiset kriteerit valikoituivat sillä perusteella, että ne esiintyivät 

lähdekirjallisuudessa varsin usein ja niille oli suhteellisen suoraviivaista muodostaa osittain 

selkokielen ohjeiden pohjalta sisältö, jonka pohjalta termianalyysi voitiin toteuttaa.  

 

Hyvän termin kriteerien täyttymistä aineiston termien kohdalla on arvioitu kvantitatiivisesti ja 

tekstiaineiston ominaisuuksien pohjalta, eli kriteerien konkreettinen sisältö on muodostettu 
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sen perusteella, minkälaiset termit ovat todennäköisimmin toimivia juuri tarkastellussa 

tekstiaineistossa (ks. taulukko 3). Kriteerien saama sisältö on yleisestikin pitkälti tulkinnan-

varainen ja tilannesidonnainen, sillä kriteerien soveltaminen on kiinteästi sidoksissa kulloinkin 

tarkasteltavan erikoisalan käytäntöihin ja sanastotyön periaatteisiin. Rakenteellisista kritee-

reistä tarkastellaan lyhyyttä, jonka saama sisältö on pyritty suhteuttamaan selkokielen oppaissa 

(Leskelä 2019; Leskelä & Kulkki-Nieminen 2015; Virtanen 2014) kuvattuihin sanastotasoa 

koskeviin ohjeisiin (kts. alaluku 2.3.2) ja etuustermistön sisäisiin ominaisuuksiin. Termin ja 

käsitteen väliseen suhteeseen liittyvät kriteerit ovat läpinäkyvyys ja johdonmukaisuus, jotka 

suhteutetaan ensisijaisesti Kelan etuustermistön sisäisiin ominaisuuksiin. Nämä osa-alueet 

yhdistyvät tarkoituksenmukaisuuden kriteerissä, jossa otetaan huomioon sekä termin soveltu-

vuus selkotekstiin (käyttöyhteys) että etuustermistöön (käsitejärjestelmä).  

 

Hyvän termin kriteerien sisällön muotoilussa on lähdetty liikkeelle oletuksesta, että terminolo-

gian teoriassa ja sanastotyön oppaissa eritellyt kriteerit ovat jossakin määrin yhdistettävissä 

selkokielen oppaissa esitettyihin ajatuksiin sanaston selkokielistämisestä ja selkokieleen 

sopivasta sanastosta. Esimerkiksi läpinäkyvyyden kriteeri voidaan rinnastaa vaatimukseen 

käyttää selkotekstissä konkreettista sanastoa, ja sekä hyvän termin että selkotekstissä 

esiintyvän sanan tulee ihannetapauksessa olla lyhyt. Koska tutkimuksessa ei kuitenkaan voida 

suoraan tehdä tulkintoja siitä, millaiset termit ovat juuri selkolukijan kannalta helposti 

omaksuttavia, on kriteerien muotoilussa jouduttu käytännössä tukeutumaan etuustermistön 

sisäisiin ominaisuuksiin. Erityisesti läpinäkyvyyden ja lyhyyden kriteerit on kuitenkin 

mahdollisuuksien mukaan linkitetty selkokielen sanastotasoa koskeviin ohjeisiin. 

Kriteerin nimi Täyttymisen ehdot Sovellusesimerkki 

Läpinäkyvyys Termin muodosta käy ilmi 

vähintään yksi sen nimeämän 

käsitteen olennaispiirre ja 

erottava käsitepiirre. 

Termi ateriatuki on läpinäkyvä, 

sillä siitä käy ilmi etuuden 

tarkoitus ja se erottuu 

muodoltaan vieruskäsitteistään. 

Lyhyys Termi koostuu enintään 

kolmesta osasanasta. 

Neljästä osasanasta koostuva 

termi sotilasavustuksen asumis-

avustus ei vastaa kriteeriä. 

Johdonmukaisuus Termi muodostaa lähikäsittei-

densä kanssa hierarkkisen 

käsitejärjestelmän, jossa saman 

etuusryhmän käsitteet liittyvät 

toisiinsa muotonsa perusteella. 

Termit yleinen asumistuki ja 

eläkkeensaajan asumistuki 

muodostavat hierarkkisen 

käsitejärjestelmän yläkäsitteensä 

asumistuki kanssa. 

Tarkoituksen-

mukaisuus 

Termi on käyttöyhteydessään 

tarkoituksenmukainen, mikäli se 

täyttää kaikki edellä mainitut 

kriteerit. 

Sana leskeneläke vastaa kaikkia 

kolmea hyvän termin kriteeriä, 

joten se on tarkoituksen-

mukainen. 

Taulukko 3. Termianalyysissä sovelletut hyvän termin kriteerit, niiden tutkimuksessa saama 

sisältö ja esimerkkejä niiden soveltamisesta termiaineistoon.  
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Tekstianalyysin tutkimusmenetelmän muodostamisessa on hyödynnetty pääasiassa 2010-

luvulla ilmestyneitä selkokielen oppaita (Leskelä 2019; Leskelä & Kulkki-Nieminen 2015; 

Virtanen 2014), Selkomittarissa (Selkokeskus 2018) eriteltyjä selkokielen perustason 

periaatteita sekä yksinkertaistamisstrategian käsitettä (Heiskanen 1994). Niiden pohjalta 

valikoitui tarkasteltaviksi kolme aihekokonaisuutta, jotka kuvaavat selkotekstin eri tasoja: 

termien asema suhteessa muuhun tekstiin eli tekstikokonaisuus ja jäsentely, termin muodon 

mukauttaminen ja termiin viittaaminen. Näistä aihepiireistä otettiin lähempään tarkasteluun 

sellaisia ilmiöitä, jotka olivat tekstiaineistossa suhteellisen yleisiä ja joiden voidaan nähdä 

liittyvän nimenomaan tutkimukseni termiaineistoon kuuluvien termien esitystapoihin.  

 

Tekstianalyysissä ei ole hyödynnetty mitään tiettyä kielitieteellisessä kirjallisuudessa esitettyä 

tekstianalyysin menetelmää, vaan se on pyritty toteuttamaan tarkastellulle tekstiaineistolle 

mahdollisimman uskollisesti ja siten, ettei analyysissä käsiteltäviä asioita rajattaisi liikaa vain 

tiettyihin tarkkarajaisiin aihekokonaisuuksiin keskittyen. Analyysin voidaan kuitenkin ajatella 

perustuvan suomen kielen deskriptiiviseen kielioppiin, joten tekstianalyysi ja siinä 

hyödynnetyt käsitteet kuuluvat fennistiseen tutkimusperinteeseen. Tekstianalyysin tutkimus-

menetelmä on ennen muuta kvalitatiivinen, mutta tekstiaineistossa havaittuja ilmiöitä pyritään 

tarkastelemaan myös kvantitatiivisesti sen osalta, kuinka yleisiä esitystavat aineistossa ovat. 

 

Tekstiaineiston ja sen analyysissä hyödynnetyn tutkimusmenetelmän kannalta on olennaista, 

ettei tutkimukseni tavoitteena ole verrata Kelan selkosivuilla tehtyjä ratkaisuja Kelan 

yleiskielisten sivujen vastaaviin. Tähän on päädytty siksi, että selko- ja yleiskielisten sivujen 

välillä on suuria eroavaisuuksia, mikä tekee niiden vertailusta ongelmallista. Esimerkiksi 

selkosivujen tietomäärä on huomattavasti suppeampi kuin yleiskielisten, jolloin tiedon 

esitystavat ja sivujen funktiot ovat hyvin erilaiset. Kelan selkosivut on laadittu tietoisesti 

suppeammiksi, joten ne toimivat parhaiten yleiskielisten sivujen kanssa rinnakkain. Tämän 

vuoksi termien suhteen tehtyjen kielellisten ratkaisujen tekemisen tarkastelu vertailevasti 

molemmilla sivuilla ei ole tarkoituksenmukaista, ja Kelan selkosivuista tehdyt havainnot 

suhteutetaan tutkimuksessani nimenomaan selkokielen ohjeisiin ja terminologian teoriaan. 

 

Tekstianalyysin kolme aihekokonaisuutta sisältävät kahdeksan erillistä termien esittämisen ja 

selkokielistämisen tapaa, joita tarkastellaan omissa alaluvuissaan. Tekstikokonaisuuteen 

liittyviä esitystapoja ovat luetteloiden ja otsikoiden hyödyntäminen, ja tekstin muodon 

mukauttamiseen liittyvät puolestaan termien pilkkominen osiin, lyhyemmän nimityksen 

suosiminen sekä tilapäisten nimitysten käyttäminen. Termiin viittaamisen keinoja ovat termin 

toisto kokonaisuudessaan, osittaistoisto sekä pronominin käyttäminen. Tekstianalyysissä 

olennaista on, että huomioon on otettu esitystapojen käyttö ainoastaan niiden termien osalta, 
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jotka kuuluvat tutkimukseni termiaineistoon. Joissakin osioissa nimittäin esiintyi termejä, 

jotka eivät sisältyneet termianalyysiin. Nämä termit on jätetty analyysin ulkopuolelle siksi, 

että niiden huomioiminen olisi voinut heikentää analyysin kolmannen vaiheen luotettavuutta. 

 

Analyysin kolmannen vaiheen tutkimusote on sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen, sillä 

siinä pyritään löytämään sellaisia johdonmukaisuuksia, jotka selittävät termien asemaa 

tekstiaineistossa. Toisin sanoen termien asema suhteessa hyvän termin kriteereihin linkitetään 

siihen, millä tavoin ne asettuvat osaksi tekstiaineistoa ja minkälaisia strategioita niiden 

selkokielistämiseksi on mahdollisesti hyödynnetty. Kolmannen vaiheen lähtökohtana toimivat 

analyysin aikaisemmat osat ja niiden pohjalta tehdyt havainnot sekä kvantitatiivisesti että 

kvalitatiivisesti. Tässä analyysin soveltavassa osiossa on toisin sanoen vastattavana kysymys 

siitä, onko termien hyvyydellä mahdollisesti ollut vaikutusta niiden esittämiseen selkotekstissä 

ja millä kriteereillä on tässä tapauksessa ollut suurin merkitys termien asemalle selkotekstissä. 

5 Analyysi 

Tutkimuksen analyysi on toteutettu kolmessa erillisessä vaiheessa, jotka kuvataan omissa 

alaluvuissaan. Alaluvussa 5.1 kuvataan termianalyysin tulokset ensin kunkin hyvän termin 

kriteerin osalta erikseen ja sitten suhteessa koko termiaineistoon. Alaluvussa 5.2 eritellään 

tekstiaineistossa esiintyviä termien esitystapoja ja arvioidaan niiden suhdetta yhtäältä 

selkokielen ohjeisiin ja periaatteisiin sekä toisaalta kognitiiviseen terminologiaan. Alaluvussa 

5.3 tarkastellaan analyysin kahden ensimmäisen osan tulosten välistä yhteyttä.  

 

5.1 Kelan etuustermistö suhteessa hyvän termin kriteereihin 

Analyysin ensimmäisen vaiheen eli niin sanotun termianalyysin tavoitteena oli selvittää, missä 

määrin Kelan selkokielisillä verkkosivuilla käytetty sosiaalietuustermistö vastaa termino-

logisessa tutkimuksessa ja sanastotyön oppaissa useimmin kuvattuja hyvän termin kriteereitä. 

Termianalyysi toteutettiin siten, että kukin aineistoon kuuluva termi analysoitiin suhteessa 

seuraaviin neljään kriteeriin: läpinäkyvyys, lyhyys, johdonmukaisuus ja tarkoituksenmukai-

suus. Tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin yhteydessä termit luokiteltiin ryhmiin lisäksi sen 

mukaan, kuinka tarkoituksenmukaisia ne ovat. Seuraavissa alaluvuissa kuvataan kunkin 

tarkasteluun valitun kriteerin osalta se, kuinka suuri osa etuustermeistä sitä vastaa. Alaluvussa 

5.1.5 tehdään yhteenveto siitä, kuinka termit kokonaisuutena tarkastellen vastaavat kriteereitä.
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5.1.1 Läpinäkyvyys 

Termien läpinäkyvyyden arvioinnissa pyrittiin ensisijaisesti ottamaan huomioon se, millä 

tavoin termit heijastelevat nimeämiensä käsitteiden olennaispiirteitä ja minkälaiset olennais-

piirteet ovat ylipäänsä keskeisiä etuuskäsitteitä tarkasteltaessa. Toisaalta läpinäkyvyyden 

kriteeri rinnastettiin selkokielen ohjeiden vaatimukseen konkreettisen sanaston käytöstä, 

minkä voidaan ajatella liittyvän siihen, missä määrin termin muoto heijastaa sen takana olevan 

käsitteen käsitepiirteitä. Termit tulkittiin tutkimukseni puitteissa läpinäkyviksi, mikäli niiden 

muodosta käy ilmi 1) vähintään yksi konkreettinen olennaispiirre, joka etuuskäsitteiden 

tapauksessa on tyypillisimmin etuuden kohderyhmä, myöntämisperuste tai se etuusryhmä, 

johon etuus kuuluu, sekä 2) vähintään yksi erottava käsitepiirre, joka erottaa termin 

mahdollisista vieruskäsitteistään, eli termin rakenteen tasolla erilainen määrite- tai perusosa.  

 

Käsitys termien läpinäkyvyyden kannalta olennaisista käsitepiirteistä perustuu aiempaan 

tutkielmaani (Hanhisalo 2020) sisältyneeseen laajaan käsiteanalyysiin, jossa vertailin Venäjän 

ja Suomen sosiaalietuusjärjestelmiä ja analysoin terminologisen käsiteanalyysin avulla noin 

30 venäläistä rahamääräistä sosiaalietuutta. Tein käsiteanalyysin pohjalta sen havainnon, että 

sosiaalietuuksien olennaispiirteet muistuttavat toisiaan suuresti eri maidenkin sosiaaliturva-

järjestelmien välillä, ja tulkitsin etuuskäsitteiden olennaispiirteiksi näin ollen etuuden 

kohderyhmän, etuuden myöntämisperusteen, etuuden maksuajan sekä etuuden määrään 

vaikuttavat seikat (Hanhisalo 2020: 28). Etuuden maksuaikaa ja sen määrään vaikuttavia 

seikkoja on kuitenkin syytä pitää toissijaisina käsitepiirteinä, sillä niillä on taipumus muuttua, 

toisin kuin esimerkiksi etuuden kohderyhmällä ja keskeisillä myöntämisperusteilla (Hanhisalo 

2020: 28). Kelan terminologisessa sanastossa (5. laitos, 2018) esitetyt käsitekaaviot onkin 

rakennettu siten, että ne perustuvat ensisijaisesti etuuden myöntämisperusteeseen eli sen 

etuusryhmään. Näin voidaan ajatella, että juuri etuuden kohderyhmä ja myöntämisperuste 

luovat termistä konkreettisen vaikutelman liittämällä sen osaksi tiettyä käsitejärjestelmää. 

 

Kokoavasti voidaan todeta, että 14 aineiston termeistä ei täyttänyt läpinäkyvyyden kriteeriä. 

Termit, jotka eivät täyttäneet kriteeriä, olivat kuntalisä, korotusosa, perusosa, päiväraha, 

korkoavustus, perusavustus, erityisavustus, erityiskorvaus, peruskorvaus, lisäkorvaus, ansio-

päiväraha, peruspäiväraha, korotettu tuki ja ylin tuki. Näille termeille on ominaista, ettei 

niiden muodosta käy ilmi yhtäkään edellä mainittua olennaispiirrettä, kuten niiden edustamaa 

etuusryhmää, kohderyhmää tai myöntämisperustetta. Sen sijaan niiden muodossa on ilmaistu 

erottavia käsitepiirteitä, joiden ansiosta ne ovat erotettavissa vieruskäsitteistään, kuten termien 

korkoavustus, perusavustus ja erityisavustus sekä termien erityiskorvaus ja peruskorvaus 

tapauksessa. Termien tulkitseminen läpinäkyviksi tämän tutkimuksen puitteissa kuitenkin 
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edellyttäisi, että niiden määrite- tai perusosa ilmentää joko niiden etuusryhmää tai yläkäsitettä, 

joka osoittaa niiden myöntämisperusteen. Esimerkiksi käsitteen lääkekorvaus alakäsitteet 

erityiskorvaus ja peruskorvaus olisivat tämän perusteella läpinäkyvämpiä, mikäli niiden 

nimityksessä olisi sana lääke (erityislääkekorvaus, peruslääkekorvaus). Tällöin ne kuitenkin 

etääntyisivät jossakin määrin termeiltä myös edellytetystä lyhyyden kriteeristä.  

 

5.1.2 Lyhyys 

Lyhyyden kriteerin muotoileminen oli ongelmallista siksi, että termien lyhyyden arviointi on 

vahvasti sidoksissa kulloinkin tarkasteltavan erikoisalan terminmuodostuskäytäntöihin. 

Useissa selkokielen oppaissa kehotetaan välttämään pitkien sanojen käyttämistä, muttei niissä 

suoraan oteta kantaa siihen, minkälaiset sanat ovat liian pitkiä selkokieliseen tekstiin (ks. 

alaluku 2.3.2). Lisäksi tukeutuminen Heiskasen (1994: 68) havaintoihin yli 10-kirjaimisten ja 

yli kolmitavuisten sanojen suhteellisesta harvinaisuudesta selkoteksteissä olisi etuustermistön 

kohdalla hyvin rajaavaa, sillä erikoiskielten termistö eroaa rakenteeltaan yleisesti ottaenkin 

yleiskielen sanastosta. Tyysterin (2010: 355) mukaan erikoiskielissä on enemmän yhdyssanoja 

kuin yleiskielessä, ja myös sanojen pituus on suurempi kuin yleiskielen yhdyssanojen niin 

merkkimäärän kuin leksikaalisten osienkin määrän suhteen. Tämän vuoksi olen pyrkinyt 

ottamaan termien lyhyyttä arvioidessani ensisijaisesti huomioon ne ominaispiirteet, jotka 

luonnehtivat juuri sosiaalialan termistön eli termiaineiston sisäisiä rakenneominaisuuksia.  

 

Tarkasteltu etuustermistö koostuu lähes yksinomaan kahdesta tai useammasta osasanasta 

koostuvista termeistä. Aineiston termeistä puolet (50 %) on kahdesta sanasta koostuvia 

yhdyssana- ja sanaliittotermejä, jotka voidaan tulkita esiintymisyhteydessään varsin lyhyiksi, 

sillä esimerkiksi Tyysterin kvantitatiivisen tutkimuksen (2010: 354–355) perusteella juuri 

yhdyssanat ovat yleisempiä erikoiskielissä kuin yleiskielessä, ja kaksiosaiset yhdyssanat ovat 

tällöin niiden yleisin rakennetyyppi. Aineistoni termien pituudessa on kuitenkin eroja sen 

suhteen, kuinka monesta osasanasta ne koostuvat, ja esimerkiksi huomattava osa (34 %) 

aineiston yhdyssana- ja sanaliittotermeistä koostuu kolmesta osasanasta. Kaikki tätä pidemmät 

termit ovat näin myös etuustermistön sisällä poikkeuksellisen pitkiä. Lyhyyden kriteerin 

täyttymisen edellytykseksi tuli näin ollen se, että termi koostuu enintään kolmesta osasanasta. 

 

Kokonaisuutena tarkastellen aineiston etuustermistö täyttää lyhyyden kriteerin, sillä 87 

termeistä vastasi sille annettua sisältöä. Sen sijaan 15 aineiston termeistä osoittautui koko 

termiaineiston tasolla pitkiksi, sillä ne koostuivat yli kolmesta osasanasta. Pitkät termit 

voidaan jakaa rakenteensa perusteella seuraaviin kolmeen päätyyppiin. Ensinnäkin termit 

osatyökyvyttömyyseläke, perustoimeentulotuki ja osasairauspäiväraha ovat yhdyssana-
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termejä, jotka koostuvat neljästä osasanasta. Toiseen tyyppiin sijoittuvat sanaliittotermit, jotka 

koostuvat neljästä osasanasta, kuten termit ehkäisevä toimeentulotuki, täydentävä toimeen-

tulotuki, eläkkeensaajan asumistuki, työttömyysetuuden lapsikorotus ja sotilasavustuksen 

asumisavustus. Kolmannen tyypin muodostavat seuraavat sanaliittotermit, joiden määriteosa 

koostuu kahdesta tai kolmesta erikseen kirjoitettavasta sanasta ja perusosa yhdyssanasta: 16 

vuotta täyttäneen vammaistuki, alle 16-vuotiaan vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki. 

 

Kriteerille annetun sisällön ansiosta voidaan havainnollistaa termiaineiston termien rakenne-

ominaisuuksien välisiä eroja. Etuustermit ovat pääasiassa kahdesta tai kolmesta osasanasta 

koostuvia yhdyssanatermejä, jotka eroavat rakenteeltaan yleiskielen sanastosta. Esimerkiksi 

yli kaksiosaisten yhdyssanojen määrä on aineistossa huomattava myös suhteessa useisiin 

muihin erikoiskieliin, sillä niitä edusti noin puolet aineiston termeistä (Tyysteri 2010: 355). 

Termien lyhyyden arvioinnissa olennaista on myös se, ettei erikoiskielten termistöä voida 

arvioida täysin samoin perustein kuin yleiskielen sanastoa, sillä erikoiskielten termien tulee 

heijastella niiden takana olevia käsitejärjestelmiä, mikä lisää niiden leksikaalisten osien 

määrää (Tyysteri 2010: 355). Osasanojen verrattain suuri määrä ei kuitenkaan välttämättä tee 

termistä vaikeasti hahmotettavaa, sillä se toisaalta lisää termin läpinäkyvyyttä, ja vastaavasti 

joidenkin termien lyhyys voi tehdä niistä läpinäkymättömiä. On kuitenkin syytä olettaa, että 

erityisen pitkät termit saavat rinnalleen helposti lyhyemmän muodon tai niiden käyttämistä 

koko muodossaan vältellään erityisesti suurelle yleisölle suunnatussa viestinnässä.  

 

5.1.3 Johdonmukaisuus 

Johdonmukaisuuden kriteerin sisällön muotoilemisessa tukeuduttiin pääasiassa terminologian 

teoriassa esitettyihin ajatuksiin termien johdonmukaisuudesta (ks. alaluku 3.4). Niiden 

pohjalta etuustermien tulee vastata niiden muodostamaa käsitejärjestelmää myös muotonsa 

puolesta (ISO 704: 26; Isohella & Nuopponen 2016: 230). Tällöin esimerkiksi yläkäsitettä 

kuvaava termi muodostaa alakäsitteiden nimityksen perusosan, ja termien leksikaalisten osien 

määrä kasvaa järjestelmän kullakin tasolla (Sanastotyön käsikirja 1989: 74–75). Johdon-

mukaisuuden voidaan ajatella lisäävän termin läpinäkyvyyttä siksi, että se liittää termin osaksi 

tiettyä käsitejärjestelmää. Näin ollen se onkin jossakin määrin rinnastettavissa Selkomittarissa 

esitettyyn vaatimukseen konkreettisen sanaston käytöstä selkokielessä (Selkokeskus 2018: 9). 

 

Johdonmukaisuuden kriteeri pyrittiin muotoilemaan siten, että se heijastelisi termien 

rakennetta mahdollisimman joustavasti. Tällöin kriteerin täyttymiseksi riittäisi, että termit 

muistuttavat osasanojensa ja muotonsa puolesta toisiaan. Olennaisena pidettiin ensinnäkin 

sitä, ettei kriteerin täyttyminen edellyttäisi täsmälleen samojen rakenneosien esiintymistä 
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käsitejärjestelmän eri tasoilla. Esimerkiksi järjestelmän eri tasoille sijoittuvat termit 

sotilasavustus > elatusavustus > elatusapu voitiin näin ollen tulkita toisiinsa nähden 

johdonmukaisiksi. Käsitejärjestelmät taas rakennettiin siten, että niihin kuuluvat käsitteet 

liittyvät toisiinsa mahdollisimman läheisesti, joten ne pyrittiin pitämään kohtuullisen 

kokoisina (noin 5–12 termiä). Tässä suhteessa on myös noudateltu Kelan terminologisen 

sanaston (5. laitos, 2018) käsitekaavioita. Näin toimittiin, sillä termin epäjohdonmukaisuus 

järjestelmän ensimmäisen tason yläkäsitteeseen nähden voisi luoda harhaanjohtavan kuvan 

koko järjestelmän johdonmukaisuudesta. Esimerkiksi harvat perhe-etuuksien nimitykset 

sisältävät osasanan perhe tai etuus, jolloin ne olisi tulkittu epäjohdonmukaisiksi.  

 

Termit tulkittiin johdonmukaisiksi, mikäli ne muodostavat hierarkkisen käsitejärjestelmän ja 

samaa etuusryhmää edustavat ylä-, ala- ja vieruskäsitteet ovat yhdistettävissä toisiinsa 

muotonsa perusteella. Kriteerin arvioinnissa olennaista oli, että termit tulkittiin kuuluviksi 

samaan etuusryhmään, sillä osa termeistä on yhdistettävissä useampaan kuin yhteen 

käsitejärjestelmään. Kriteerin konkreettisena täyttymisperusteena oli, että samaan käsitejärjes-

telmään ja etuusryhmään kuuluvilla termeillä on joko täysin tai osittain samanlaiset määrite- 

tai perusosat, eli jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy: 1) käsitejärjestelmän samaan 

ulottuvuuteen sijoittuvien ylä-, ala- ja vieruskäsitteiden määriteosissa on samoja osasanoja, tai 

2) käsitejärjestelmän samaan ulottuvuuteen sijoittuvien ylä-, ala- ja vieruskäsitteiden perusosat 

ovat joko täysin samanlaiset tai alakäsitteen nimitys sisältää yläkäsitteen määrite- ja perusosan 

kokonaisuudessaan silloin, kun alakäsite on yhdyssana- tai sanaliittotermi.  

 

Aineistossa esiintyy kymmenen käsitettä, joista käytetään kahta rinnakkaista nimitystä. Nämä 

nimitykset on arvioitu johdonmukaisuuden kriteeriä vasten toisistaan riippumatta, mutta 

vaikka kaksi nimitystä omaavan käsitteen alakäsite on johdonmukainen vain toiseen näistä 

nimityksistä nähden, on se tulkittu johdonmukaiseksi. Osa termeistä oli myös yhdistettävissä 

useampaan kuin yhteen käsitejärjestelmään, ja nämä termit on arvioitu ainoastaan suhteessa 

toiseen niiden edustamista käsitejärjestelmistä. Esimerkiksi termi opintotuen asumislisä 

arvioitiin suhteessa opintoetuuksiin, vaikka se onkin asumisetuus, ja termi korkoavustus on 

arvioitu suhteessa sotilasavustukseen, vaikka se onkin hahmotettavissa myös opintoetuudeksi. 

Termi on tällöin liitetty siihen etuusryhmään, jonka perusteella se on helpommin tulkittavissa 

johdonmukaiseksi, sillä termin nimityksen voidaan olettaa heijastelevan sen olennaispiirteitä. 

 

Kaikkiaan 76 termiä vastasi johdonmukaisuuden kriteeriä, kun taas 28 ei vastannut sitä (ks. 

taulukko 4). Suhteessa eniten puutteita ilmeni perhe-etuuksien (2/8) ja vanhempainpäivä-

rahojen (3/6) kohdalla, kun taas johdonmukaisimmiksi tulkittiin asumisen tuet (4/4). Kriteerin 

täyttymisen tarkastelu havainnollistaa termien välisiä eroja hyvin siinä mielessä, että 



 

 

30 

 

käsitejärjestelmät ovat toisiinsa nähden hyvin erilaisia. Kaikille käsitejärjestelmille ja niihin 

kuuluville termeille ei nimittäin ole luonteenomaista, että termien osasanat toistuvat niiden 

alakäsitteiden nimityksissä (esimerkiksi perhe-etuudet), kun taas toisissa järjestelmissä 

(esimerkiksi eläke-etuudet, toimeentulotuki, asumisetuudet, opintoetuudet) tämä on hyvinkin 

tyypillistä ja luontevaa esimerkiksi yhteisen perusosan tai määriteosien osasanojen ansiosta. 

Käsitejärjestelmä Johdonmukaisia Epäjohdonmukaisia Yht. 

Eläke-etuudet 11 4 15 

Perhe-etuudet 2 6 8 

Lastenhoidon tuet 5 3 8 

Vanhempainpäivärahat 3 3 6 

Sairaus- ja kuntoutuspäivärahat 6 1 7 

Vammaisetuudet 12 3 15 

Sotilasavustus 9 1 10 

Työttömyysetuudet 5 3 8 

Opiskelijan tuet 8 2 10 

Sairaanhoitokorvaukset 6 1 7 

Toimeentulotukietuudet 5 1 6 

Asumisen tuet 4 0 4 

Taulukko 4. Tarkastellut etuusryhmät suhteessa johdonmukaisuuden kriteeriin.  

 

Johdonmukaisuuden kriteerin arvioinnin yhteydessä on syytä pohtia, missä määrin täysi 

johdonmukaisuus olisi termiaineiston kohdalla saavutettavissa. Käsitejärjestelmien rakenta-

minen oli joiltakin osin varsin ongelmallista, sillä osa käsitteistä, kuten rintamalisä ja 

ylimääräinen rintamalisä, ei kuulunut selkeästi mihinkään tiettyyn etuusryhmään. Tällöin on 

ymmärrettävää, ettei myöskään niiden nimitys heijastele niiden kuulumista eläke-etuuksiin, 

joihin ne assosiatiivisesti liittyvät. Johdonmukaisuuden kriteeriä ei käytännössä voidakaan 

noudattaa orjallisesti uusia termejä muodostettaessa, sillä termin taustalla oleva käsitejärjes-

telmä voi olla epäselvä eikä termin johdonmukaisuus tällöin edistäisi sen tai läpinäkyvyyttä. 

 

Johdonmukaisuuden kriteerin täyttyminen tutkimukseni puitteissa edellyttäisi useimmiten 

termien pidentämistä niiden läpinäkyvyyden lisäämiseksi, mikä vuorostaan etäännyttäisi niitä 

lyhyyden kriteeristä. Näin ollen käsitejärjestelmien täysi johdonmukaisuus ei olisi kaikissa 

tapauksissa edes termien muiden ominaisuuksien kannalta mielekästä eikä heijastelisi niiden 

kaikkia ominaispiirteitä tai nimeämishistoriaa. Termien muoto ja niiden takana olevien 

käsitteiden merkitys on ajan saatossa usein muuttunut, jolloin niiden nimitys ei välttämättä 

enää ilmaise niiden yläkäsitettä. Esimerkiksi termien äitiyspäiväraha ja isyyspäiväraha 

lyheneminen virallisesti muotoon äitiysraha ja isyysraha on johtanut siihen, ettei niitä voitu 

tulkita johdonmukaisiksi yläkäsitteeseensä vanhempainpäiväraha nähden.  



 

 

31 

 

5.1.4 Tarkoituksenmukaisuus 

Termien tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa otettiin huomioon se, kuinka hyvin termit 

kokonaisuutena katsoen täyttävät edellä tarkastellut hyvän termin kriteerit. Tarkoituksen-

mukaisiksi tulkittiin näin ollen ne termit, jotka täyttivät kaikki kolme edellä tarkastelluista 

hyvän termin kriteereistä. Tarkoituksenmukaisuuden kriteerin täyttymisen arvioiminen oli 

varsin suoraviivaista, mutta kriteerin tarkastelun yhteydessä on syytä ottaa huomioon termien 

välillä ilmenevät aste-erot kriteerien täyttymisessä. Termit voidaan tämän perusteella jakaa 

kolmeen ryhmään sen mukaan, kuinka monta kriteeriä ne täyttivät (ks. taulukko 5). 

Ryhmä Määrä Täyttymättömät kriteerit 

1 n=5 Lyhyys 40 % (n=2) 

Johdonmukaisuus 100 % (n=5) 

Läpinäkyvyys 60 % (n=3) 

2 n=47 Lyhyys 28 % (n=13) 

Johdonmukaisuus  49 % (n=23) 

Läpinäkyvyys 23 % (n=11) 

3 n=52 – – 

Taulukko 5. Termiaineiston termit arvioituina suhteessa tarkoituksenmukaisuuden kriteeriin. 

 

Ensimmäisen kokonaisuuden muodostavat ne viisi termiä, jotka täyttivät vain yhden hyvän 

termin kriteerin. Tätä termityyppiä edustavat ensinnäkin termit eläkettä saavan hoitotuki ja 

eläkkeensaajan hoitotuki, jotka nimeävät samaa etuuskäsitettä. Ne ovat moniosaisia 

sanaliittotermejä, jotka eivät täytä lyhyyden ja johdonmukaisuuden kriteereitä. Ne kuitenkin 

täyttävät osin pituutensa vuoksi läpinäkyvyyden kriteerin. Lisäksi vain yhden kriteerin 

täyttivät termit kuntalisä, korotusosa ja perusosa, jotka täyttivät pelkästään lyhyyden kriteerin. 

Ne eivät sitä vastoin täyttäneet läpinäkyvyyden tai johdonmukaisuuden kriteeriä, luultavasti 

siitä syystä, että ne ovat varsin lyhyitä. Koska vain viisi aineiston 104 termistä edustaa tätä 

ryhmää, ei sitä voida pitää kokonaisuuden kannalta erityisen edustavana.  

 

Toisen kokonaisuuden muodostavat 50 termiä, jotka täyttivät kaksi hyvän termin kriteeriä 

eivätkä siten täyttäneet tarkoituksenmukaisuuden kriteeriä. Ryhmä on sisäisesti hyvin 

monimuotoinen ja siihen kuuluu suuri määrä rakenteeltaan erilaisia termejä. Termeille yhteistä 

on, että niiden muoto ilmentää suoranaisesti vain jonkin tietyn kriteerin täyttymättömyyttä. 

Useimmiten täyttymättä jäänyt kriteeri on johdonmukaisuus (49 %), kuten termien 

veteraanilisä, joustava hoitoraha ja kuntoutustuki tapauksessa, tai lyhyys (28 %), kuten 

termien perustoimeentulotuki, opintolainan valtiontakaus ja osasairauspäiväraha kohdalla. 

Analyysin muissa osissa tarkastellaankin sitä, voidaanko vain yhden hyvän termin kriteerin 
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täyttymättä jäämisellä nähdä olevan vaikutusta termin esittämiseen selkotekstissä.  

 

Niille termeille, jotka eivät täyttäneet johdonmukaisuuden kriteeriä, on ominaista, että niiden 

muoto ei ilmennä niiden edustamaa etuusryhmää läpinäkyvästi. Esimerkkejä tällaisista 

termeistä ovat rintamalisä, äitiysraha, ateriatuki, yksinhuoltajakorotus ja erityishoitoraha. 

Huomionarvoista on tosin, että osa näistä termeistä on liitettävissä tiettyyn etuusryhmään 

maailmantiedon perusteella, eikä termin tulkitseminen epäjohdonmukaiseksi tarkan muotoa 

koskevan kriteerin pohjalta kerro, kuinka läpinäkyvä se tosiasiassa on. Termien, jotka eivät 

täyttäneet läpinäkyvyyden kriteeriä, muoto ilmentää puolestaan yhtä erottavaa käsitepiirrettä, 

muttei yhtäkään olennaispiirrettä. Tämä pätee esimerkiksi termeihin perusavustus, lisäkorvaus 

ja ylin tuki. Lyhyyden kriteeri jäi täyttymättä termeiltä, jotka koostuvat yli kolmesta 

osasanasta, kuten ehkäisevä toimeentulotuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki.  

 

Kolmannessa ryhmässä ovat ne 52 termiä, jotka täyttivät kaikki kolme hyvän termin kriteeriä 

ja siten tarkoituksenmukaisuuden kriteerin. Tämän ryhmän koko on hyvin huomattava, sillä 

siihen kuuluvat termit vastaavat 50 % termiaineistosta. Näin ollen puolet aineiston termeistä 

on tulkittavissa täysin tarkoituksenmukaisiksi. Kokoavasti voidaankin todeta, että termi-

aineisto on hyvin tarkoituksenmukainen ja siihen kuuluvat termit pitkälti vastaavat niille 

määriteltyjä hyvän termin kriteereitä. Aineistossa on kuitenkin termejä, jotka ovat selkeästi 

monimutkaisempia ja läpinäkymättömämpiä kuin enemmistö termeistä. Erityisesti näiden 

termien asemaan tekstiaineistossa palataan analyysin kolmannessa vaiheessa (alaluku 5.3). 

 

5.1.5 Yhteenveto 

Termiaineiston termit täyttävät suurimmaksi osaksi tarkastellut hyvän termin kriteerit, ja 

puolet termeistä on tulkittavissa tarkoituksenmukaisiksi selkokieliseen verkkotekstiin siinä 

muodossa, jossa ne on esitetty Kelan terminologisessa sanastossa (5. laitos, 2018). Tämän 

perusteella voidaan olettaa, ettei suurta osaa termeistä ole lähtökohtaisesti syytä mukauttaa 

erityisesti selkokielen tarpeita vaativiksi. Termianalyysin pohjalta tehdyt havainnot eivät 

kuitenkaan sellaisinaan ole sovellettavissa selkotekstien sanastotason arvioimiseen, sillä termit 

eroavat rakenteeltaan ja merkitykseltään yleiskielen sanoista. Termit ovat esimerkiksi 

keskimäärin pidempiä ja moniosaisempia kuin yleiskielen sanat, ja niiden merkitys perustuu 

erikoisalalla yhteisesti sovittuun määritelmään (Tyysteri 2010: 355; Haarala 1981: 15). Termit 

kuitenkin esiintyvät teksteissä sanastotasolla, joten niiden selkokielistämisessä voidaan olettaa 

käytettävän samanlaisia keinoja kuin yleiskielen sanaston selkokielistämisessä.  

 

Tutkimuksessa muotoiltuihin hyvän termin kriteereihin tulee kaikkiaan suhtautua kriittisesti 
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ja varauksella, sillä terminologian teoriassakin ne on tarkoitettu ohjenuoraksi uusien termien 

luomista varten. Niille ei tästä syystä ole määritelty tarkkaa ja yleispätevää sisältöä, mutta 

niiden muotoilussa olennaista on kuitenkin se, että termistön ominaisuudet vastaavat sen 

käyttäjäryhmän tarpeita (ISO 704: 5). Termien käyttäjäryhmien laajuus kuitenkin vaihtelee, ja 

esimerkiksi selkolukijat ovat vain yksi monista sosiaalietuustermistön käyttäjäryhmistä. Tästä 

huolimatta myös termejä voidaan mukauttaa eri tavoin kontekstista riippuen, sillä yleiskielen 

sanojen tavoin myös erikoiskielten sanasto palvelee tiettyjä viestinnällisiä tehtäviä ja on 

vahvasti sidoksissa tiettyyn kontekstiin (Faber & San Martín Pizarro 2012: 189).   

 

Termianalyysin ja sen tulosten (ks. taulukko 6) pohjalta voidaan tehdä joitakin johtopäätöksiä 

termiaineiston ominaisuuksista. Ensinnäkin Kelan keskeinen suomenkielinen sosiaalietuus-

termistö on tämän tutkimuksen puitteissa pääasiassa läpinäkyvää ja siihen kuuluvat termit ovat 

verrattain lyhyitä, sillä vain 15 % termeistä tulkittiin läpinäkymättömiksi ja 16 % pitkiksi. 

Toiseksi termien keskuudessa esiintyy jonkin verran hajontaa erityisesti niiden johdon-

mukaisuuden suhteen, sillä lähes kolmasosa (28 %) termeistä tulkittiin epäjohdonmukaisiksi. 

Kolmanneksi aineistossa oli vain 5 termiä, jotka täyttivät alle kaksi hyvän termin kriteeriä. 

Kriteerin nimi Vastaavuus aineistossa (yht. n=104) 

Läpinäkyvyys 85 % (n=88) 

Lyhyys 84 % (n=87) 

Johdonmukaisuus 72 % (n=75) 

Tarkoituksenmukaisuus 50 % (n=52) 

Taulukko 6. Termiaineisto suhteessa tarkasteltuihin hyvän termin kriteereihin.  

 

Termianalyysiä voidaan pitää ansiokkaana ainakin siltä osin, että se heijastelee termien eri 

ulottuvuuksien ja ominaisuuksien vaikutusta niistä syntyvään kokonaiskuvaan. Esimerkiksi 

yksinään termin läpinäkyvyys tai lyhyys ei takaa termin helppokäyttöisyyttä tai tarkoituksen-

mukaisuutta. Erikoiskielten termistön piirteet ovatkin selkokielen yleisten periaatteiden 

kannalta monin tavoin ongelmallisia, sillä vain harvat etuustermit sopisivat niiden perusteella 

sellaisinaan selkotekstiin. Informoivassa selkotekstissä ne kuitenkin ovat erottamaton osa 

tekstin tietosisältöä (Leskelä & Kulkki-Nieminen 2015: 100–102). Kriteerien välillä on myös 

ristivetoa, sillä läpinäkyvyyden ja johdonmukaisuuden toteutuminen edellyttää termiltä 

toisinaan huomattavaakin pituutta, mikä on ristiriidassa lyhyyden kriteerin kanssa. Erityisen 

kiinnostavaa tekstianalyysin osalta onkin se, voidaanko jotkin kriteereistä tulkita 

merkittävämmiksi kuin toiset, eli onko esimerkiksi muotoon liittyvillä kriteereillä ollut 

enemmän vaikutusta termien esittämiseen selkotekstissä kuin vaikkapa läpinäkyvyydellä. 
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5.2 Termien esittäminen Kelan selkosivuilla 

Tässä alaluvussa tarkastellaan tekstiaineistossa hyödynnettyjä termien esitystapoja ja 

selkokielistämisen strategioita. Alaluku jakautuu kolmeen laajempaan osakokonaisuuteen. 

Alaluvussa 5.2.1 analysoidaan termien asemaa suhteessa muuhun tekstiin. Alaluvussa 5.2.2 

luodaan katsaus siihen, millä tavoin tekstiaineistossa mukautetaan termien muotoa, jotta ne 

soveltuisivat paremmin osaksi selkokielistä tekstiä. Alaluvussa 5.2.3 tarkastellaan keinoja, 

joilla termeihin tekstiaineistossa viitataan ja millä tavoin esimerkiksi toistoa hyödynnetään. 

 

5.2.1 Termien asema suhteessa tekstikokonaisuuteen 

Tekstiaineistossa on havaittavissa tapauksia, joissa termien asema on jossakin määrin 

kohosteinen suhteessa muuhun tekstiin, sillä termit on erotettu varsinaisesta juoksevasta 

tekstistä. Tämä saa aineistossa kaksi pääasiallista toteutumismuotoa, joita tarkastellaan omissa 

alaluvuissaan. Alaluvussa 5.2.1.1 tarkastellaan tapauksia, joissa joukko termejä on asetettu 

osaksi luetteloa ja alaluvussa 5.2.1.2 termien mainitsemista koko muodossaan otsikoissa. 

 

5.2.1.1 Termit osana luetteloa 

Suhteellisen yleinen termien esitystapa tekstikokonaisuuden tasolla on termien asettaminen 

osaksi luetteloa. Luetteloiden käytöllä on erityisesti informoivassa ja aiheeltaan verrattain 

abstraktissa selkotekstissä useita hyötyjä. Luettelon avulla voidaan ensinnäkin luoda lukijalle 

käsitellystä aiheesta kokonaiskuva ja esittää hänelle samalla kertaa kaikki ne etuudet, jotka 

voivat olla hänelle olennaisia. Tämän esitystavan esiintymiksi tulkittiin kaikki aineistossa 

esiintyvät useampia etuustermejä sisältävät luettelot, joihin sisältyy omana kohtanaan 

vähintään yksi tutkimukseni termiaineistossa esiintyvä termi. Useimmat niistä sisälsivät 

nimenomaan joukon etuustermejä, joista ei esitetty luettelossa muuta kuin niiden nimitys. 

 

Luettelot ovat tekstiaineistossa varsin yleisiä, sillä niitä esiintyi siinä kaikkiaan 24 kappaletta. 

Yleisimpiä ne olivat aineiston osiossa Eläkkeet (7 kappaletta) ja harvinaisimpia osioissa 

Asuminen, Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille sekä Työttömyys (1 kappale). Luette-

loiden käyttöä selittää ainakin osaksi se, kuinka montaa etuutta osiossa käsitellään, ja näin 

ollen ne ovatkin yleisimpiä niissä osioissa, joissa esitellyt etuusryhmät sisältävät suuren 

määrän erilaisia sosiaalietuuksia. Varsin yleistä on, että erityisesti yli kahdesta osasanasta 

koostuvat yhdyssana- ja sanaliittotermit esiintyvät osana luetteloa. Vastaavasti luettelot ovat 

yleisiä silloin, kun on tarve esittää samalla kertaa useita termejä. Edellisestä tapauksesta toimii 

esimerkkinä kolmen huomattavan moniosaisen (4–5 osasanaa sisältävän) termin esittäminen 
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osana luetteloa silloin, kun ne mainitaan osiossa ensimmäisen kerran (esimerkki 1). Tässä 

tapauksessa termien pituus ei kuitenkaan liene tärkein syy sijoittaa ne osaksi luetteloa, vaan 

olennaista on etuuksien esitteleminen. Tekstiaineistossa on myös tapauksia, joissa luettelossa 

olevista termeistä käytetään niiden lyhyempää muotoa (vrt. korotettu vammaistuki, ylin 

vammaistuki), vaikka ne esiintyvätkin samalla osana luetteloa (esimerkki 2). 

1) Opintotukeen kuuluvat 

• opintoraha 

• opintorahan huoltajakorotus 

• opintorahan oppimateriaalilisä 

• opintolainan valtiontakaus 

• asumislisä. (Kela, Opiskelu ja asevelvollisuus) 

2) Vammaistuki lapselle 

• Perusvammaistuki on noin 93 e/kk. 

• Korotettu tuki on noin 217 e/kk. 

• Ylin tuki on noin 421 e/kk. (Kela, Sairastaminen ja kuntoutus) 

 

Luetteloilla on aineistossa useita eri funktioita, ja niiden pituudessa on merkittäviä eroja. 

Tyypillistä on esimerkiksi esittää tietyn etuuden osat luettelona, jolloin etuuden sisältö 

konkretisoituu (esimerkki 3). Toinen yleinen käyttötapa on Kelan eri etuuksien luetteleminen. 

Esimerkiksi osiossa Toimeentulotuki (esimerkki 4) esiintyy yhdeksästä kohdasta koostuva 

luettelo, jossa on mainittu aineistossa yleisessä käytössä olevia ja yläkäsitteen omaisesti 

esitettyjä termejä (esimerkiksi eläkkeet, asumistuet). Luettelon käyttöä puoltaa tällöin se, että 

sama lista olisi hyvin pitkä ja vaikeasti hahmotettava osana juoksevaa tekstiä, eikä selkolukija 

välttämättä saisi sen pohjalta hyvää käsitystä kaikista siinä luetelluista etuuslajeista.  

3) Toimeentulotuessa on kolme osaa: 

• perustoimeentulotuki 

• täydentävä toimeentulotuki 

• ehkäisevä toimeentulotuki. (Kela, toimeentulotuki) 

4) Kelan maksamia muita tukia ovat esimerkiksi 

• työttömyysturva 

• asumistuet 

• eläkkeet 

• opintotuki 

• sairauspäiväraha 

• vanhempainpäiväraha 

• lapsilisä 

• kotihoidontuki  

• elatustuki (Kela, Toimeentulotuki) 
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Luetteloita ei aineistossa kuitenkaan aina käytetä sellaisissakaan tapauksissa, kun niitä voisi 

näennäisesti olla syytä käyttää. Osiossa Työttömyys on esimerkki kohdasta, jossa varsin pitkä 

lista etuuksia esitetään osana juoksevaa tekstiä (esimerkki 5a). Tässä tapauksessa on kuitenkin 

huomionarvoista, että listassa kerrotaan etuuksista, joilla ei ole vaikutusta toisen etuuden 

suuruuteen. Näin ollen on perusteltua olettaa, ettei listassa mainittu tieto ole samalla tavoin 

olennaista tai välttämätöntä kuin tieto etuuksista, joihin lukijalla voi olla oikeus. Vastaavasti 

esimerkissä 5b esitetään joukko etuuksia, joiden kanssa voi hakea lapsilisää. Kyseessä ei toisin 

sanoen ole kielto tai erityisen olennainen seikka, ja lisäksi listan termit ovat esiintyneet jo 

edellä samassa osiossa. Käänteisesti luetteloiden sisältämää tietoa voidaan pitää lukijan 

kannalta erityisen merkityksellisenä, jolloin sen esitystapa on itsessään merkityksellinen. 

5a) Monet tuet eivät vaikuta työmarkkinatukeen. Niitä ovat esimerkiksi lapsilisä, 

elatusapu, toimeentulotuki, asumistuki tai vammaistuki. (Kela, Työttömyys) 

5b) Voit hakea lapsilisää samalla, kun haet vanhempainpäivärahoja eli äitiys-, 

erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa. (Kela, Lapsiperheet) 

 

Luettelot ovat tekstiaineistossa tapa esitellä lukijalle etuustermejä verrattain havainnollisessa 

muodossa. Erityisen merkittävänä hyötynä luetteloiden käytössä voidaan pitää niiden sitä, että 

ne mahdollistavat useiden toisiinsa liittyvien etuuksien rinnastamisen ja esittämisen samalla 

kertaa. Luettelot voivatkin auttaa lukijaa yhdistämään samaan asiaan liittyvät etuudet toisiinsa 

ja siten hahmottamaan käsitteiden välisiä suhteita. Luetteloiden sisältämien termien merkitys 

käyttöyhteydessä on olennainen, sillä luetteloita ei käytetä asiakkaan kannalta vähemmän 

tärkeän tiedon esittämiseen. Kokoavasti voidaankin todeta, että luettelot toteuttavat aineistossa 

seuraavia funktioita: 1) niillä esitellään lukijalle olennaista tietoa tai eri vaihtoehtoja tiiviissä 

muodossa, 2) niillä esitellään lukijalle suhteellisen pitkiä termejä irrallaan muusta teksti-

ympäristöstä ja 3) ne jäsentävät tekstiä ja tekevät siitä helppolukuisemman.  

 

5.2.1.2 Termin mainitseminen otsikossa 

Toinen hyvin yleinen tekstiaineiston kokonaisuuden tasolla ilmenevä ja jäsentelyyn liittyvä 

termien selkokielistämisen strategia on termin mainitseminen kokonaisuudessaan otsikossa. 

Erityisen yleistä tämä on silloin, kun termi mainitaan tekstissä ensimmäisen kerran tai se 

esitellään otsikoidussa jaksossa tarkemmin. Termien nimeäminen otsikossa edistää tekstin 

helppolukuisuutta, ja tekstin jakamista osiin alaotsikoiden avulla suositellaan myös 

Selkomittarissa (Selkokeskus 2018: 8). Aineistossa on tyypillistä, että verrattain pitkä termi 

mainitaan ensin kokonaisuudessaan ja virallisessa muodossaan otsikossa, minkä jälkeen siihen 

viitataan tekstissä lyhyemmällä nimityksellä. Ilmiön esiintymiksi tulkittiinkin täten tapaukset, 

joissa termistä käytetään otsikossa sen virallista eli Kelan terminologisessa sanastossa esitettyä 
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nimitystä kokonaisuudessaan. Otsikoiden yleisyyttä osoittaa se, että niitä esiintyi aineistossa 

74 kappaletta. Yleisimpiä ne olivat osiossa Opiskelu ja asevelvollisuus, jossa alaotsikot olivat 

yleisiä esitettäessä eri etuuslajien piirteitä ja myöntämisperusteita. Alaotsikoiden tärkein 

funktio aineistossa onkin eri etuuslajien erottaminen toisistaan sekä lukijan tiedonhaun helpot-

taminen. Ne olivatkin harvinaisempia osioissa, joissa käsiteltiin vain muutamia eri etuuksia. 

 

Otsikoita käytetään aineistossa runsaasti riippumatta siitä, minkä pituisia otsikossa mainittavat 

termit ovat. Erityisesti informoivalle ja myös suhteellisen pitkiä termejä sisältävälle tekstille 

ominaisena otsikoiden käyttötapana voidaan kuitenkin pitää sitä, että otsikkoa käytetään 

nimenomaan termin esittelyyn ja mainitsemiseen virallisessa muodossaan, minkä jälkeen 

siihen viitataan osittaistoistolla. Esimerkkinä tästä toimii käsitteen yleinen asumistuki 

nimeäminen kokonaisuudessaan otsikossa, kun taas juoksevassa tekstissä siihen viitataan 

pääasiassa lyhyemmällä vaihtoehdolla (esimerkki 6a). Tässä tapauksessa termin lyhentäminen 

tekstissä on jokseenkin yllättävää, sillä kyseinen termi ei ole erityisen moniosainen. 

Lyhyemmän nimityksen käyttöä selittää kuitenkin se, että tekstiosiossa on käsitelty ainoastaan 

yleistä asumistukea, jolloin se ei luultavasti mene sekaisin muiden asumisen tukien kanssa. 

Vastaava tapaus on termin eläkettä saavan hoitotuki nimeäminen kokonaisuudessaan 

otsikossa, minkä jälkeen siihen viitataan osana tekstiä sanalla hoitotuki (esimerkki 6b). 

6a) Paljonko voit saada yleistä asumistukea?  

 

Asumistuki voi olla korkeintaan 80 % eli neljä viidesosaa asumismenoista. – –  

 

Asumistukea ei kuitenkaan makseta kaikista asumismenoista, vaan hyväksyttävät 

asumismenot on määritelty laissa. (Kela, Asuminen) 

6b) Eläkettä saavan hoitotuki  
 

Jos toimintakykysi on heikentynyt sairauden tai vamman takia, voit saada Kelasta 

hoitotukea. (Kela, Eläkkeet) 

 

Termien mainitseminen koko muodossaan otsikossa voidaan yhdistää yhtäältä terminologian 

kognitiivisten suuntausten ajatuksiin termien pragmaattisista ominaisuuksista sekä toisaalta 

selkokielessä suosittuun pitkien termien osittaistoistoon. Terminologisessa tutkimuksessa on 

havaittu, että erikoiskielisen viestinnän onnistumiseen on suuri vaikutus käytettävillä termeillä 

ja sillä, onnistuuko tekstin lähettäjä arvioimaan tekstin vastaanottajan tietotason oikein (Faber 

& San Martín Pizarro 2012: 191). Termien osittaistoisto voidaan tulkita tekstiaineistossa myös 

tavaksi lisätä tekstin sidosteisuutta. Termin muodon vaihtelua sen käyttöyhteyden mukaan 

voidaan yleisesti pitää jossakin määrin johdonmukaisena funktionaalisena variaationa, mutta 

toisaalta se voidaan rinnastaa myös osittaistoistoa hyödyntävien nimitysten käyttöön, joka on 

yleisesti ottaen varsin epäjohdonmukaista (Faber & San Martín Pizarro 2012: 190–191).  
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Tekstiaineistossa tehdyt ratkaisut otsikoinnin ja osittaistoiston hyödyntämisen suhteen eivät 

ole kovin johdonmukaisia, sillä osittaistoistoa ei käytetä juoksevassa tekstissä usein silloin-

kaan, kun termi on mainittu otsikossa eikä se helposti sekoittuisi muiden osion termien kanssa. 

Otsikoissa ja juoksevassa tekstissä esitettyjen termien pituudet eivät myöskään eroa toisistaan 

esimerkiksi silloin, kun etuuslajien voidaan olettaa menevän helposti sekaisin keskenään, 

mikäli niihin viitattaisiin pelkällä perusosalla (perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulo-

tuki, ehkäisevä toimeentulotuki) ja kun lukijan voidaan haluta oppivan termit kokonaisuu-

dessaan. Tärkein syy otsikoiden käytölle vaikuttaakin olevan tekstin jäsentely ja jakaminen 

kokonaisuuksiin. Otsikoilla saadaan kuitenkin tekstiaineistossa aikaan myös joustavuutta ja 

tarpeellista pragmaattista variaatiota sen suhteen, minkälaisia nimityksiä käsitteistä käytetään 

juoksevassa tekstissä ja kuinka selkolukijaa orientoidaan pitkien termien ja niiden merkitysten 

omaksumiseen. Termien osittaistoistoon viittauskeinona palataan alaluvussa 5.2.3.2.  

 

5.2.2 Termin muodon mukauttaminen 

Tekstiaineistossa on tapauksia, joissa termin muotoa on mukautettu paremmin selkokielen 

vaatimuksia vastaavaksi. Tällöin termi ei vastaa muodoltaan Kelan terminologisessa 

sanastossa esiintyvää termin virallista nimitystä. Tämä saa aineistossa kolmenlaisia ilmene-

mismuotoja, joita tarkastellaan omissa alaluvuissaan. Alaluvussa 5.2.2.1 käsitellään tapauksia, 

joissa moniosaisen termin muotoa on mukautettu pilkkomalla se osiin. Alaluvussa 5.2.2.2 

esitellään tilanteita, joissa termeistä käytetään niiden lyhyempää nimitystä. Alaluvussa 5.2.2.3 

käydään läpi sellaisia tapauksia, joissa termistä käytetään niin kutsuttua tilapäistä nimitystä. 

 

5.2.2.1 Termin pilkkominen osiin 

Tekstiaineistossa on joitakin esimerkkejä tapauksista, joissa erityisesti verrattain pitkät 

sanaliitto- tai yhdyssanatermit on pilkottu kahteen tai useampaan osaan siten, että niiden 

termimäisyys on vähentynyt. Kyseinen menettelytapa on rinnastettavissa osittaistoistoon, 

muttei termin pilkkominen osiin yleensä juurikaan lyhennä termiä, vaan pikemminkin 

havainnollistaa sen rakenneosien suhdetta toisiinsa. Strategian esiintymiksi tulkittiin kaikki 

tapaukset, joissa tekstiaineistossa selkeästi viitataan tiettyyn etuuskäsitteeseen, mutta sitä 

nimeävän termin osat on joko erotettu toisistaan siten, että sen molemmat osasanat taipuvat 

itsenäisesti toisistaan riippumatta tai vaihtoehtoisesti termin rakenneosia on muutettu siten, 

että termi muistuttaa vahvemmin selitystä kuin termiä. Tällöin ei ole välttämätöntä, että termin 

osasanat taipuvat toisiinsa nähden itsenäisesti. Termin pilkkominen osiin sai tekstiaineistossa 

monenlaisia ilmenemismuotoja mutta oli silti suhteellisen harvinainen, sillä siitä oli ainoastaan 

12 esiintymää. Yleisin ilmiö oli osiossa Lapsiperheet, jossa siitä oli 4 esiintymää.  
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Termin pilkkomisessa osiin on erotettavissa kolme jossakin määrin toisistaan eriävää funktiota 

ja käyttötapausta, jotka ovat erotettavissa toisistaan myös termien saaman muodon mukaan. 

Ensinnäkin aineistossa oli kolme tapausta, joissa termin osasanat ovat säilyneet myös termin 

pilkkomisen jälkeen, mutta osasanat taipuvat toisiinsa nähden itsenäisesti. Olennaista näille 

tapauksille oli myös se, että myös termin vakiintunut muoto käy useimmiten ilmi välittömästä 

tekstiympäristöstä. Esimerkissä 7a termin opintolainan valtiontakaus merkitystä on pyritty 

havainnollistamaan siten, että valtiontakaus esitetään opintolainaan liittyvänä toimintona, joka 

on tosin varsin abstrakti siitäkin huolimatta, että termin osasanat on taivutettu itsenäisesti. 

Vastaavasti esimerkeissä 7b ja 7c on taivutettu termien matkakorvaus ja lapsen elatusapu 

osasanat itsenäisesti siten, että termien merkityssisältö ja niihin liittyvä toiminta avautuu 

lukijalle helpommin (maksaa lapselle elatusapua; saada matkoista korvaus). 

7a) Voit saada opintolainaan valtiontakauksen, jos saat opintorahaa tai 

aikuiskoulutustukea. (Kela, Opiskelu ja asevelvollisuus)  

 

7b) Jos sinun pitää käyttää taksia terveydentilasi tai puutteellisten liikenneolosuhteiden 

takia, voit saada matkoista korvauksen. (Kela, Sairastaminen ja kuntoutus)  

 

7c) Jos asevelvollinen ei pysty maksamaan lapselle elatusapua, Kela voi maksaa 

elatusavustuksen armeijan – – aikana. (Kela, Opiskelu ja asevelvollisuus) 

 

Toisen kokonaisuuden muodostavat sellaiset tapaukset, joissa käsitteestä käytetty nimitys ei 

ole välittömästi yhdistettävissä termistä Kelan terminologisessa sanastossa esitettyyn muotoon 

sen määrite- ja perusosan perusteella. Tällaisia tapauksia esiintyi aineistossa neljä, ja ne olivat 

erityisen tyypillisiä havainnollistettaessa tietyn etuusryhmän kohderyhmää. Näin ollen ne 

esiintyivät pääasiassa osioiden alkuosassa ja etuusryhmän esittelyn yhteydessä. Esimerkiksi 

osiossa Työttömyys käytetään käsitteestä, jonka virallinen nimitys on työttömyysetuus, 

nimityksiä tuki työttömälle ja tuki työttömyyden ajalle, mikä havainnollistaa etuusmuodon 

merkitystä tuomalla konkreettisemmin esiin sen kohderyhmän (työttömälle) sekä myöntämis-

perusteen (työttömyyden ajalle). Samankaltaisia tapauksia esiintyy myös osioissa Opiskelu ja 

asevelvollisuus sekä Lapsiperheet, joissa käytetään termien opintoetuus/opintotukietuus ja 

perhe-etuus/lapsiperhe-etuus sijasta nimityksiä tuki opiskelijoille ja tuki lapsiperheille.  

 

Kolmanneksi aineistossa esiintyy viisi sellaista tapausta, jotka voidaan tulkita lähinnä tekstissä 

käsiteltävien etuusmuotojen selityksiksi. Näille tapauksille on ominaista, että käsitteistä 

esitetään sellaista lisätietoa, joka ei käy ilmi pelkästään virallisen termin muodosta. 

Esimerkissä 8a termin lääkekorvaus merkitystä avataan lukijalle kuvaamalla sen olevan 

korvaus nimenomaan reseptilääkkeistä. Esimerkissä 8b termi yöpymisraha esitetään otsikossa 

muodossa korvaus yöpymisestä, mikä selittää edellä nimettävän termin merkityssisältöä. 

Samanlaiseksi tapaukseksi voidaan tulkita esimerkki 8c, jossa termi yksinhuoltajakorotus on 
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pilkottu osiin siten, että termin määriteosa yksinhuoltaja esiintyy lauseessa subjektina. 

Strategian käyttöä edustaa myös termin adoptiotuki muuttaminen muotoihin tuki adoptiovan-

hemmille ja tuki adoption kustannuksiin ilman, että termiä mainitaan virallisessa muodossaan. 

8a) Kela voi maksaa korvausta reseptilääkkeistä, jotka lääkäri tai sairaanhoitaja on 

määrännyt sairautesi hoitoon. (Kela, Sairastaminen ja kuntoutus) 

8b) Korvaus yöpymisestä  

 

Jos joudut esimerkiksi liikenneyhteyksien vuoksi yöpymään kuntoutuspaikkakunnalla, 

voit saada yöpymisrahaa. (Kela, Sairastaminen ja kuntoutus)  

 

8c) Yksinhuoltaja saa korotuksen, joka on jokaisesta lapsesta noin 63 e/kk. (Kela, 

Lapsiperheet) 

 

Termin pilkkominen osiin on kiinnostava termien selkokielistämisen strategia, jonka voidaan 

ajatella olevan ominainen nimenomaan etuustermistölle ja juontuvan etuuskäsitteiden 

nimityksille ominaisista rakenteellisista ominaisuuksista ja niiden käsitepiirteistä. Strategian 

hyötynä on, että sen avulla voidaan esittää etuuksien merkityssisältö konkreettisella ja 

havainnollisella tavalla muuttamalla termin määriteosa lauseen subjektiksi tai pilkkomalla 

termi kahteen osaan siten, että sen rakenneosien välinen suhde selkeytyy. Joissakin tapauksissa 

sen käyttö voi olla jopa välttämätöntä joustavuuden ja helppotajuisuuden saavuttamiseksi, 

kuten strategian toisen käyttötavan tapauksessa. Strategian käytölle on kuitenkin rajoituksia, 

ja se vaikuttaakin olevan yleinen lähinnä verrattain läpinäkyvien termien yhteydessä eli silloin, 

kun termin muoto heijastelee sen nimeämän käsitteen myöntämisperustetta tai kohderyhmää. 

 

5.2.2.2 Lyhyemmän nimityksen suosiminen 

Lyhyemmän nimityksen suosiminen on termien selkokielistämisen strategia, jota esiintyy 

tekstiaineistossa useimmiten niiden termiaineiston termien kohdalla, joista on esitetty Kelan 

terminologisessa sanastossa (5. laitos, 2018) kaksi rinnakkaista nimitystä. Tällaisia termejä on 

termiaineistossa 20 kappaletta, ja ne nimeävät kymmentä etuuskäsitettä. On jokseenkin 

odotuksenmukaista, että selkokielisessä tekstissä on valittu näistä käyttöön nimenomaan 

lyhyempi nimitys, sillä juuri pitkien sanojen käyttöä pyritään yleisestikin välttelemään 

selkotekstissä (Heiskanen 1994: 70–71; Selkokeskus 2018: 9–10). Tämän ilmiön esiintymiksi 

tulkittiin kaikki tapaukset, joissa kaksi virallista nimitystä omaavasta käsitteestä käytetään 

tekstiaineistossa pelkästään sen lyhyempää muotoa, sekä lisäksi ne tapaukset, joissa vain 

yhden nimityksen omaavan termin nimityksestä on jätetty pois jokin osasana (ks. taulukko 7). 

Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin nimitykset, jotka sisältävät saman määrän osasanoja mutta 

joiden rakennetyyppi on erilainen, kuten termien asumistuki ja asumisen tuki tapauksessa. 
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Käsitteen pitkä nimitys Käsitteen lyhyt nimitys 

toimeentulotuen perusosa perusosa 

korotettu vammaistuki korotettu tuki 

korotettu hoitotuki korotettu tuki 

ylin vammaistuki ylin tuki 

ylin hoitotuki ylin tuki 

lapsen elatusapu elatusapu 

sotilasavustus elatusapuun oikeutetulle lapselle elatusavustus 

sotilasavustuksen asumisavustus asumisavustus 

eläkkeen lapsikorotus lapsikorotus 

työttömyysetuuden lapsikorotus lapsikorotus 

Taulukko 7. Termit, joista käytettiin tekstiaineistossa ainoastaan lyhyempää muotoa.  

 

Tekstiaineistossa käytettiin lyhyempää muotoa kymmenestä termiaineiston käsitteestä. 

Kaikkien näiden termien käyttämiselle niiden lyhyemmässä muodossa on ominaista se, että 

niistä ei käytetä lainkaan niiden pidempää nimitystä, sillä niiden tarkempi merkityssisältö käy 

ilmi tekstiympäristöstä. Esimerkiksi termin toimeentulotuen perusosa/perusosa tapauksessa 

tämä on toimiva ratkaisu ja edistää tekstin selkokielisyyttä. Vastaavasti esimerkkien 9a ja 9b 

tapa käyttää käsitteestä lyhyempää nimitystä asiayhteydessä, jossa etuuden kohderyhmä käy 

selkeästi ilmi, on perusteltu. Joissakin tilanteissa voisi sen sijaan olla varmempaa käyttää 

termistä sen pidempää muotoa. Esimerkiksi lyhyempien muotojen korotettu tuki ja ylin tuki 

käyttäminen osana luetteloa käsitteistä, joiden pidemmät nimitykset ovat korotettu hoito- ja 

vammaistuki sekä ylin hoito- ja vammaistuki, on jossakin määrin yllättävä ratkaisu.  

9a) Jos olet eläkkeellä ja kotonasi asuu alle 16-vuotias lapsi, voit hakea Kelasta 

lapsikorotusta (Kela, Eläkkeet)  

 

9b) Jos asevelvollinen ei pysty maksamaan lapselle elatusapua, Kela voi maksaa 

elatusavustuksen – –. (Kela, Opiskelu ja asevelvollisuus) 

 

Termien osiin pilkkomisen myös lyhyemmän nimityksen käyttäminen on jossakin määrin 

nimenomaan etuustermistöön liittyvä termien selkokielistämisen strategia. Lyhyemmän 

nimityksen suosiminen vaikuttaa tekstiaineistossa enimmäkseen perustellulta, sillä sen 

käyttämättä jättäminen voisi pahimmillaan vaikeuttaa tekstin lukemista olennaisesti ja näin 

alentaa sen selkokielisyyden astetta. On myös todennäköistä, että termien lyhyempi muoto on 

sosiaalialan käytännön toiminnoissa ja asiakkaille kohdennetuissa teksteissä yleisempi ja että 

pidemmän nimityksen käytölle on tarvetta lähinnä sanastoissa ja silloin, kun tekstiympäristö 

ei auta termin nimeämän käsitteen merkityksen tulkinnassa. Tästä huolimatta käsitteestä voi 

joissakin tapauksissa, kuten osana luetteloa, olla turvallisempaa käyttää pidempää nimitystä, 

jotta sen merkityssisällön välittyminen selkolukijalle ei riipu ainoastaan tekstiympäristöstä. 
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5.2.2.3 Tilapäisten nimitysten käyttö 

Tekstiaineistossa esiintyy joitakin esimerkkejä niin sanottujen tilapäisten nimitysten käytöstä. 

Nämä nimitykset eivät esiinny Kelan terminologisessa sanastossa (5. laitos, 2018), eikä niiden 

voida muutoinkaan olettaa olevan sosiaalialalla erityisen vakiintuneessa käytössä. Strategian 

esiintymiksi tulkittiin tapaukset, joissa käsitteestä käytetään sellaista nimitystä, joka eroaa 

selkeästi termin virallisesta nimityksestä ja jota ei voida tulkita termin pilkkomiseksi tai 

lyhyemmän nimityksen käyttämiseksi. Tätä ilmiötä esiintyi tekstiaineistossa yhdeksän kertaa, 

ja yleisin se oli osiossa Sairastaminen ja kuntoutus, jossa siitä esiintyi kolme tapausta. 

Strategian yleisyys tässä osiossa selittyy osittain sillä, että monien siinä kuvattujen etuuksien 

nimitykset ovat huomattavan pitkiä ja morfologisesti monimutkaisia sanaliittotermejä.  

 

Tilapäisten nimitysten käyttö näyttäytyy tekstiaineiston perusteella varsin epäjohdonmukai-

sena ja vaihtelevana, mutta siinä voidaan havaita joitakin johdonmukaisuuksia. Yksi sen 

käyttötapa on käsitteen merkityssisällön esittäminen konkreettisemmin ja siten, että nimityk-

sestä käy ilmi juuri lukijan kannalta olennainen tieto. Tästä toimii esimerkkinä nimityksen 

opiskelijan asumislisä käyttäminen käsitteestä, josta käytetään virallisesti termiä opintotuen 

asumislisä (esimerkki 10). Tämä vaihtoehtoinen nimitys esiintyy vain osiossa Asuminen, jossa 

etuudesta ei käytetä sen virallista nimitystä. Nimityksen käyttöyhteydessä kuvataan useita 

asumisetuuksia, jolloin keskeistä on niiden kohderyhmä ja myöntämisperusteet. Nimityksen 

ei näin ollen tarvitse olla virallinen, jotta lukija saisi tarvitsemansa tiedon. Muualla aineistossa 

taas käytetään etuudesta vain sen virallista nimitystä (opintotuen asumislisä). 

10) Kelan maksamia asumisen tukia ovat: 

• yleinen asumistuki 

• eläkkeensaajan asumistuki 

• opiskelijan asumislisä 

• sotilasavustuksen asumisavustus. (Kela, Asuminen) 

 

Tilapäisellä nimityksellä voidaan myös liittää etuus ajatuksellisesti tiettyyn etuusryhmään tai 

esittää sen kohderyhmä kielellisesti yksinkertaisemmassa muodossa. Esimerkki edellisestä 

tapauksesta on nimityksen työttömyysturvan peruspäiväraha käsitteestä, jonka virallinen 

nimitys on peruspäiväraha (esimerkki 11). Samassa yhteydessä esiintyy toinenkin tilapäinen 

nimitys, yli 16-vuotiaan vammaistuki, virallisen termin 16 vuotta täyttäneen vammaistuki 

sijasta. Edellisen tapauksen funktioksi voidaan hahmottaa termin merkityssisällön selkeyttä-

minen ja käsitteen liittäminen osaksi oikeaa käsitejärjestelmää. Termi peruspäiväraha ei 

ilmaise, mihin etuusryhmään kyseinen etuus kuuluu, jolloin määriteosa työttömyysturvan 

selkeyttää sen merkityssisältöä. Termi 16 vuotta täyttäneen vammaistuki ei sitä vastoin ole 
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samalla tavoin läpinäkymätön ja sen suhde käsitteeseen on selkeä, mutta se on rakenteeltaan 

monimutkainen sijataivutuksineen (vuotta, täyttäneen) ja partisiippirakenteineen (täyttänyt). 

Tilapäisen nimityksen käyttö kyseisestä käsitteestä on perusteltua myös siksi, että se on tällöin 

muodoltaan helpommin yhdistettävissä vieruskäsitteeseensä alle 16-vuotiaan vammaistuki. 

11) Joitakin tukia maksetaan kuitenkin vain niille, jotka ovat asuneet Suomessa tietyn 

ajan ennen tuen myöntämistä. 

 

Näitä tukia ovat esimerkiksi – – 

• Kelan maksama työttömyysturvan peruspäiväraha 

• Kelan eläkkeet 

• yli 16-vuotiaan vammaistuki. (Kela, Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille) 

 

Termin kielellisen muodon selkeyttäminen vaikuttaa olevan strategian tärkeä käyttötapa. 

Esimerkiksi käsitteisiin alle 16-vuotiaan vammaistuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki 

liittyy kaksi tapausta, joissa tekstiaineisto suuntautuu selkolukijan tarpeisiin ja tekstin 

helppolukuisuuden edistämiseen. Osiossa Sairastaminen ja kuntoutus käsitteistä ei käytetä 

lainkaan niiden virallisia nimityksiä, vaan niihin viitataan aluksi otsikoissa nimityksillä 

vammaistuki lapselle ja vammaistuki aikuiselle, minkä jälkeen niiden kohderyhmä esitellään 

juoksevassa tekstissä (esimerkit 12 ja 13). Tässä asiayhteydessä tilapäisten nimitysten käyttö 

on ymmärrettävää, sillä käsitteiden viralliset nimet ovat rakenteeltaan varsin monimutkaisia. 

Kyseisten kohtien yhteydessä on lisäksi tarjottu linkit Kelan yleiskielisille sivuille, joilta lukija 

voi löytää tarkempaa tietoa ja saada tarvitessaan selville käsitteiden viralliset nimitykset. Myös 

käsitteestä työttömyyspäiväraha käytetään muodoltaan mahdollisesti selkeämmin hahmottu-

vaa mutta useamman osasanan sisältävää sanaliittoa työttömyysajan päiväraha. 

12) Vammaistuki lapselle  

Alle 16-vuotias voi saada tukea, jos hänellä on vamma tai pitkäaikainen sairaus. 

(Kela, Sairastaminen ja kuntoutus) 

13) Vammaistuki aikuiselle 

Yli 16-vuotias voi saada vammaistukea, jos hänen toimintakykynsä on heikentynyt 

vähintään vuoden ajan. (Kela, Sairastaminen ja kuntoutus) 

 

Tilapäisten nimitysten käyttö on hyvä esimerkki tekstiaineiston suuntautumisesta sen 

kohderyhmän eli selkolukijoiden kielellisten ja tiedollisten tarpeiden täyttämiseen. Tekstiä 

laadittaessa on siis otettu huomioon, milloin lukijan on tarpeen nähdä termi virallisessa 

muodossaan ja milloin hänelle riittää sen merkityssisällön hahmottaminen tekstiyhteydessä. 

Tilapäiset nimitykset sopivatkin hyvin edellä esiteltyjen kaltaisiin yhteyksiin, joissa 

käsitellään useita erilaisia, mahdollisesti toisiaan muistuttavia etuuslajeja ja joissa lukijan on 
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voitava nopeasti tehdä tulkinta siitä, koskeeko mainittu etuus häntä itseään vai ei. Sen sijaan 

silloin, kun lukijaa opastetaan hakemaan tiettyä etuutta, käytetään etuudesta selkeyden vuoksi 

sen virallista nimitystä. Tilapäisten nimitysten voidaan osittaistoiston tapaan ajatella liittyvän 

termien pragmaattiseen ulottuvuuteen ja funktionaaliseen vaihteluun, jolloin termi esitetään 

lukijalle helposti omaksuttavassa muodossa (Faber & San Martín Pizarro 2012: 191).  

 

5.2.3 Termiin viittaaminen 

Erikoiskielisten ja informoivien tekstien erityispiirteenä on, että niiden tietosisällön on oltava 

paikkansa pitävää ja täsmällistä. Täsmällisyys liittyy olennaisesti siihen, kuinka tekstissä 

esiintyviin termeihin viitataan ja kuinka sidosteinen teksti on. Tekstin sidosteisuutta voidaan 

edistää merkittävästi erilaisilla viittauskeinoilla, kuten toistolla ja pronominien käytöllä. Tässä 

alaluvussa tarkastellaan tekstiaineistossa esiintyviä tapoja viitata termiaineiston termeihin. 

Alaluvussa 5.2.3.1 tarkastellaan termien toistamista kokonaisuudessaan, alaluvussa 5.2.3.2 

termien osittaistoistoa ja alaluvussa 5.2.3.3 termeihin viittaamista pronominilla.  

 

5.2.3.1 Kokonaistoisto 

Tekstiaineistossa hyvin yleinen termeihin viittaamisen tapa on termin koko nimityksen 

toistaminen. Tätä viittaustapaa tulkittiin edustavan kaikkien niiden tapausten, joissa tekstissä 

viitataan koko muodossaan sellaiseen termiin, jonka koko nimitys on käynyt ilmi jo edellä 

tekstissä joko otsikossa tai leipätekstissä ja johon voitaisiin viitata myös pronominilla tai 

osittaistoistolla. Esimerkiksi Heiskanen (1994: 70–71) on todennut, että sanojen täydellinen 

toisto on selkokielessä yleinen yksinkertaistamisstrategia. Termien toistamisella onkin selko-

kielessä monia hyötyjä, kuten yksiselitteisyys ja lukijan tutustuttaminen tärkeisiin ja uusiin 

sanoihin, ja sitä suositellaankin erityisesti helpossa selkokielessä (Leskelä 2019: 137). Toiston 

kohdalla olennaista on kuitenkin se, että sen tulisi lisätä tekstin ymmärrettävyyttä, eli sitä ei 

saisi käyttää siinä määrin, että tekstin lukeminen jollakin tavoin häiriintyy (Leskelä 2019: 

137). Näin ollen myös osittaistoiston ja pronominien käyttöä suositellaan etenkin viitattaessa 

tekstissä esiintyviin pidempiin sanoihin (Leskelä 2019: 138; Selkokeskus 2018: 9–10).   

 

Termien toistaminen kokonaisuudessaan oli tekstiaineistossa yleisin tapa viitata termeihin, ja 

siitä esiintyi aineistossa 109 esimerkkiä. Sen esiintymiksi tulkittiin kaikki tapaukset, joissa 

termiaineiston termiin olisi voitu viitata tekstissä joko osittaistoistolla tai pronominilla ilman, 

että tämä olisi aiheuttanut tekstiin merkittävästi monimerkityksisyyttä eli epäselvyyttä siitä, 

mihin termiin tekstissä viitataan. Näin ollen sen ulkopuolelle jäivät tapaukset, joissa termin 

toistaminen kokonaisuudessaan oli yhteydessä 1) useiden eri etuuslajien rinnastamiseen, 2) 
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termin nimeämiseen uudessa kappaleessa rivinvaihdon jälkeen tai ennen luettelon esittämistä,  

3) viittauksen kohteena olevan termin täsmentämiseen ja 4) siihen, ettei muu viittauskeino sovi 

kyseiseen tekstiyhteyteen. Yleisin ilmiö oli osiossa Eläkkeet, jossa sitä esiintyi 31 kertaa, 

ennen muuta siitä syystä, että osio on verrattain laaja ja siinä käsitellään useita eri etuuslajeja. 

 

Tekstiaineistosta saa helposti sen vaikutelman, että termien kokonaistoisto on siinä hyvin 

yleinen viittauskeino. Kokonaisuuden tasolla aineistossa kuitenkin hyödynnetään suhteellisen 

tasapuolisesti erilaisia tapoja viitata etuustermeihin. Tekstien ja virkkeiden rakenne edellyttää 

usein termien nimeämistä kokonaisuudessaan, mikä ei sinänsä ole termien kokonaistoistoa, 

sillä kyseisissä tilanteissa ei voisi käyttää muita viittauskeinoja lisäämättä tekstin moni-

merkityksisyyttä. Aineistossa on esimerkiksi runsaasti lyhyitä virkkeitä ja rivinvaihtoja, ja 

termin koko nimitys onkin syytä toistaa, kun virke ei muodosta selkeää jatkumoa aiemman 

tekstin kanssa. Myös termien rinnastaminen toisiinsa on edellyttää termien kokonaistoistoa. 

 

Tekstiaineistossa termien varsinaiselle kokonaistoistolle on luonteenomaista, että sitä 

käytetään monenlaisissa lauseyhteyksissä ja sellaisissakin tilanteissa, joissa kokonaistoiston 

sijaan voitaisiin hyvin käyttää osittaistoistoa tai pronominia. Koska esitystavalla kuitenkin 

pyritään varmistamaan tekstin yksiselitteisyys, on sen käytölle selkotekstissä vahvat perusteet. 

Selkokielelle ominaisena toiston hyödyntämisenä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että termin 

nimitys toistetaan peräkkäisissä virkkeissä myös silloin, kun termi esiintyy toistamiseen 

samassa lauseasemassa (esimerkit 14a ja 14b). Yleistä on myös se, että termi taivutetaan 

sellaisessa sijamuodossa, joka voisi pronominin muodossa esiintyessään (esimerkiksi siihen, 

siinä) olla lukijalle vieras (esimerkki 15). Useissa tapauksissa termien toisto liittyy myös eri 

etuuslajien ja siten termien rinnastamiseen, jolloin käsittelyn kohteena olevan termin 

kokonaistoisto on ainoa tapa varmistaa, ettei tekstin yksiselitteisyys heikkene (esimerkki 16). 

14a) Lapsilisä on verotonta tuloa. Lapsilisä maksetaan yleensä äidille, isälle tai muulle 

huoltajalle. (Kela, Lapsiperheet)  

 

14b) Kun olet saanut sairauspäivärahaa 60 arkipäivää, Kela selvittää, voisiko 

kuntoutuksesta olla apua sairauteesi. Jos olet saanut sairauspäivärahaa 150 arkipäivää 

– –, saat Kelasta kirjeen – –. (Kela, Sairastaminen ja kuntoutus) 

15) Kela maksaa leskeneläkettä vain alle 65-vuotiaalle leskelle. Leskeneläkkeeseen 

kuuluu alkueläke ja mahdollinen jatkoeläke. (Kela, Eläkkeet)  

 

16) Työmarkkinatuki on yhtä suuri kuin peruspäiväraha. Työmarkkinatuki on 33,66 

e/päivä. Työmarkkinatuki on siis yhtä suuri kuin peruspäiväraha. (Kela, Työttömyys) 

 

Tekstiaineistossa esiintyi myös joitakin tapauksia, joissa osittaistoistoa tai pronominilla 

viittaamista olisi voitu hyödyntää viittauskeinona laajemminkin. Useissa tapauksissa tähän on 
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vaikutusta termin rakenneosilla. Esimerkiksi termi opintolainavähennys on termiaineiston 

kokonaisuuden tasolla poikkeuksellinen siksi, että se on ainoa etuustermi, jonka perusosana 

on sana vähennys. Näin ollen termin kokonaistoiston sijaan olisi voitu hyödyntää laajemmin 

osittaistoistoa ilman, että termin monimerkityksisyys lisääntyisi (esimerkki 17). Kysymys 

siitä, milloin termiin on syytä viitata osittaistoistolla, on kuitenkin ongelmallinen siksi, että 

termin kokonaistoisto on selkotekstissä aina turvallisempi ratkaisu. Siten pitkäkin termi on 

varminta toistaa myös silloin, kun se olisi tekstiympäristössä yksiselitteinen (esimerkki 18). 

17) Opintolainavähennys on verovähennys. Kun maksat opintolainaasi pankille, 

maksat opintolainavähennyksen verran vähemmän veroja. Opintolainavähennys on 

30 % siitä opintolainan määrästä, joka ylittää 2 500 euroa. Opintolainavähennyksessä 

on enimmäismäärä. (Kela, Opiskelu ja asevelvollisuus) 

18) Jos olet tullut työkyvyttömäksi ennen kuin olet täyttänyt 15 vuotta, voit saada 

työkyvyttömyyseläkkeen, kun täytät 16 vuotta. Yleensä työkyvyttömyyseläkettä ei 

kuitenkaan saa alle 20-vuotiaana. (Kela, Eläkkeet) 

  

Selkomittarin ohjeiden mukaan sanojen toistoa tulisi selkokielen perustasolla hyödyntää vain 

siinä määrin, kuin se lisää tekstin ymmärrettävyyttä (Selkokeskus 2018: 9). Toistoa voidaan 

kuitenkin erityisesti informoivissa selkoteksteissä pitää olennaisena tapana varmistaa tekstin 

yksiselitteisyys ja se, ettei viittauksen kohde jää lukijalle epäselväksi. Termien kokonaistoistoa 

voitaisiin kuitenkin harkitusti vähentää niissä tilanteissa, joissa tekstin yksiselitteisyys pysty-

tään varmistamaan muilla keinoin. Tietyt termit esimerkiksi sallivat osittaistoistoa laajamittai-

semmin kuin toiset, kun taas toisten kohdalla on varmempaa käyttää kokonaistoistoa. 

Esimerkiksi eläke-etuuksia nimeävät termit muistuttavat perusosiltaan usein toisiaan, jolloin 

niiden osittaistoisto voisi lisätä tekstin monitulkintaisuutta. Kokonaistoistolle on lisäksi 

erityisesti termeihin viitatessa vahvat perusteet, sillä termien käytössä ei yleisesti ottaenkaan 

ilmene samalla tavoin synonymiaa ja vaihtelevia kirjoitusasuja kuin yleiskielen sanastossa. 

 

5.2.3.2 Osittaistoisto 

Osittaistoiston käyttöä suositellaan Selkokielen mittarissa etenkin pitkien termien kohdalla 

(Selkokeskus 2018: 10), joten sen esiintymiselle tekstiaineistossa on lähtökohtaisestikin 

vahvat perusteet. Haarala (1981: 37) käyttää samasta ilmiöstä nimitystä ellipsi ja painottaa, 

että sen käyttö on tarkoituksenmukaista vain, kun termin merkityssisältö on käyttöyhteydessä 

täysin selvä eikä sitä voi sekoittaa toiseen käsitteeseen. Osittaistoistoksi tulkittiin ne tapaukset, 

joissa tekstissä edellä mainittuun termiaineiston termiin on viitattu toistamalla sen perusosa 

joko kokonaisuudessaan tai osittain. Osittaistoistoa esiintyi tekstiaineistossa kaikkiaan 80 

kertaa, ja yleisintä se oli osiossa Eläkkeet (18 esiintymää). Viittaustavan yleisyyttä tässä 

osiossa selittää se, että se on varsin laaja ja sisältää tietoa useista eri etuuslajeista.   
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Osittaistoistoa hyödynnetään tekstiaineistossa erityisesti niiden termien kohdalla, joiden 

perusosana tai yhtenä osasanana on sana tuki, kuten termien työmarkkinatuki, perustoimeen-

tulotuki ja opintotuki tapauksessa (esimerkki 19). Toinen tyypillinen tapaus on osittaistoiston 

käyttäminen termeistä yleinen asumistuki, opintotuen asumislisä ja eläkkeensaajan asumistuki 

(esimerkki 20). Vastaavasti termeihin sairauspäiväraha, matkakorvaus, joustava hoitoraha, 

opintolainan valtiontakaus ja perusavustus viitataan joitakin kertoja niiden perusosalla. 

Osittaistoiston yleisyys ja monimuotoisuus eri osioissa vaihtelee suuresti, ja esimerkiksi 

osiossa Asuminen siitä on 16 täysin samanmuotoista esiintymää (yleinen asumistuki > 

asumistuki). Huomionarvoista on myös, että tietyt termit, kuten eläkettä saavan hoitotuki ja 

yleinen asumistuki, olivat tekstiaineistossa yleisempiä juuri osittaistoiston kautta syntyneessä 

muodossaan siksi, että niiden merkitys kävi usein ilmi tekstiympäristöstä. 

19) Työmarkkinatuki on 33,66 e/päivä. Työmarkkinatuki on siis yhtä suuri kuin 

peruspäiväraha. Tuen suuruuteen vaikuttavat kuitenkin joskus vanhempien tulot. 

Työmarkkinatukea maksetaan 5 päivältä viikossa. Tukeen lisätään korotus, jos 

sinulla on huollettavana lapsia. (Kela, Työttömyys) 

20) Opintotuen asumislisää voivat saada ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat. 

Heidän asumislisänsä on 210 e/kk. (Kela, Opiskelu ja asevelvollisuus) 

 

Useissa tapauksissa osittaistoiston voidaan ajatella liittyvän suoraan termin rakenne-

ominaisuuksiin ja pituuteen. Esimerkiksi termien perustoimeentulotuki, sairauspäiväraha, 

alle 16-vuotiaan vammaistuki, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, opintotuen asumislisä, 

opintolainan valtiontakaus, työkyvyttömyyseläke, eläkkeensaajan asumistuki ja eläkettä 

saavan hoitotuki yhteydessä osittaistoiston käyttämisen syynä on todennäköisesti tekstin 

luettavuuden ja sidosteisuuden parantaminen. Esimerkiksi termi eläkettä saavan hoitotuki 

mainitaan ensin kokonaisuudessaan otsikossa, minkä jälkeen siihen viitataan tekstissä kuusi 

kertaa sen perusosalla (esimerkki 21). Osittaistoiston käyttö on tässä tapauksessa perusteltua, 

sillä etuuden kohderyhmä käy selkeästi ilmi kontekstista sekä otsikosta. Termi on myös 

huomattavan pitkä, jolloin sen kokonaistoisto voisi tehdä tekstistä vaikealukuisen. 

21) Eläkettä saavan hoitotuki 

 

Jos toimintakykysi on heikentynyt sairauden tai vamman takia, voit saada Kelasta 

hoitotukea. – –Voit saada hoitotukea, jos kykysi huolehtia itsestäsi on heikentynyt 

vuoden ajan. (Kela, Eläkkeet) 

 

Termien väliaikainen lyhentäminen osittaistoiston avulla on varsin yleinen tapa viitata 

termiaineiston termeihin, ja siitä on tekstiaineiston luettavuuden kannalta todennäköisesti 

suuresti hyötyä. Osittaistoisto mahdollistaa erityisesti hyvin pitkien ja moniosaisten termien 

luontevan sijoittamisen osaksi juoksevaa tekstiä sekä liiallisen toiston välttämisen. Tämän 
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voidaan nähdä olevan yhteydessä Selkomittarissa esitettyihin ohjeisiin käyttää sanojen toistoa 

vain siinä määrin kuin se edistää tekstin ymmärrettävyyttä sekä hyödyntää osittaistoistoa 

pitkien sanojen kohdalla (Selkokeskus 2018: 9–10). Erityisesti pitkien sanojen toistaminen 

koko muodossaan voisi tällä perusteella jopa heikentää tekstin ymmärrettävyyttä ja tehdä siitä 

vähemmän sidosteisen. Osittaistoisto onkin useissa tapauksissa yhtäältä tekstin lukija-

ystävällisyyttä edistävä sekä toisaalta pronominien käyttöä yksiselitteisempi viittauskeino.  

 

5.2.3.3 Pronominin käyttö 

Pronominin käyttö ei ole tekstiaineistossa kovin yleinen keino viitata edellä mainittuihin 

termiaineiston etuustermeihin, sillä siitä oli aineistossa 36 esiintymää. Esiintymiksi tulkittiin 

ne tapaukset, joissa tekstissä edellä mainittuun ja tutkimukseni termiaineistoon kuuluvaan 

termiin viitataan pronominilla. Yleisin tämä viittauskeino oli osiossa Eläkkeet, jossa sitä 

esiintyi 14 kertaa. Pronominien suhteellista yleisyyttä tässä osiossa selittänee osaltaan se, että 

osiossa käsitellään suuri määrä etuuskäsitteitä ja osio oli verrattain laaja (11 sivua). Kahdessa 

osiossa viittauskeinosta ei ollut yhtäkään esiintymää. Tekstiaineistossa esiintyi etuustermeihin 

viitatessa yksiköllinen demonstratiivipronomini se eri sijoissa seuraavasti: se (9 esiintymää) 

sen (7 esiintymää), sitä (18 esiintymää) ja siitä (1 esiintymä), minkä lisäksi aineistossa oli yksi 

esiintymä monikollisesta demonstratiivipronominista ne muodossa niitä (VISK § 720).  

 

Etuustermeihin pronominilla viittaaminen näyttäytyy tekstiaineiston perusteella melko 

monimuotoiselta, mutta siitä voidaan tehdä joitakin yleistyksiä. Kaikkein yleisintä pronominin 

käyttäminen on viitatessa tekstissä välittömästi edellä, eli joko samassa tai edellisessä 

virkkeessä mainittuun termiin (esimerkit 22a ja 22b). Pronominin jälkeen etuustermiin 

viitataan tekstissä tyypillisesti sen koko nimityksellä, kuten esimerkissä 23. Pronominien 

käyttö on aineistossa melko harvinaista, eikä se vaikuta olevan suoraan sidoksissa termien 

rakenneominaisuuksiin tai yleisyyteen tietyssä osiossa, sillä sitä käytetään vaihtelevasti niin 

pitkistä kuin lyhyistä termeistä sekä osiossaan yleisistä kuin harvinaisemmistakin termeistä. 

Pronominien käytön vähäisyyden voidaan näin ollen ajatella johtuvan siitä, että tekstiaineisto 

edustaa juuri selkokieltä, jossa termien kokonais- ja osittaistoisto juontaa itse kielimuodosta. 

22a) Hae osasairauspäivärahaa viimeistään 2 kuukauden päästä siitä päivästä, josta 

alkaen haluat sitä saada. (Kela, Sairastaminen ja kuntoutus) 

 

22b) Peruspäiväraha on 33,66 e/päivä, ja sitä maksetaan 5 päivältä viikossa. (Kela, 

Työttömyys) 

 

23) Vanhempien tulot voivat tällöin pienentää opintotukesi määrää, korottaa sitä tai 

estää kokonaan opintotuen saamisen. (Kela, Opiskelu ja asevelvollisuus) 
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Tekstiaineistossa esiintyi pari kokonaisuuteen nähden varsin poikkeuksellista esimerkkiä 

pronominien käytöstä viittauskeinona. Esimerkissä 24 mainitaan ensin kaksi eri etuustermiä, 

minkä jälkeen niistä ensin mainittuun viitataan pronominilla. Vaikka tämän voisi ajatella 

aiheuttavan tekstiin monitulkintaisuutta, puoltaa pronominin käyttöä se, että viitattu termi on 

mainittu myös väliotsikossa, ja koko kyseinen kappale käsittelee erityiskorvausta. Näin lukijan 

voidaan olettaa ymmärtävän, että pronominilla viitataan juuri erityiskorvaukseen, vaikka 

välittömästi sitä ennen esiintyykin toinen etuustermi. Esimerkki 25 on puolestaan kiinnostava 

siksi, että siinä sen-pronominilla viitataan monikolliseen substantiiviin opintorahat. Tässä 

yhteydessä tulisi yleiskielessä käyttää pronominia ne tai niitä, joten monikollisen pronominin 

välttelyn voidaan tulkita liittyvän pääasiassa tekstin selkokielisyyteen ja tiettyjen, selko-

lukijalle mahdollisesti vaikeina pidettävien sanojen välttelyyn. Vertailun vuoksi aineistossa 

esiintyy kuitenkin myös tapaus, jossa käytetään monikollista pronominia niitä (esimerkki 26). 

24) Joistakin lääkkeistä voit saada erityiskorvausta, joka on suurempi kuin 

peruskorvaus. Sitä saa tiettyjen vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien hoitoon 

määrätyistä lääkkeistä. (Kela, Sairastaminen ja kuntoutus)  

 

25) Pienimmät opintorahat ovat 8–39 e/kk. Sen voi saada 17–19-vuotias opiskelija, 

joka asuu vanhempansa luona. (Kela, Opiskelu ja asevelvollisuus) 

 

26) Työkyvyttömyyseläke voi olla sekä työeläkettä että kansaneläkettä. Voit hakea 

niitä samalla hakemuksella ja lääkärinlausunnolla. (Kela, Eläkkeet) 

 

Pronominien harvalukuisuus aineistossa vaikuttaa olevan yhteydessä selkokielessä hyvin 

keskeiseen yksiselitteisyyden tavoitteeseen. Pronominien käyttöä viittauskeinona ei tosin 

kehoteta suorastaan välttämään selkoteksteissä, ja esimerkiksi Leskelän (2019: 138) mukaan 

se on perusteltua silloin, kun viittauksen kohde on lähellä pronominia ja viitattava pääsana on 

pitkä. Pronomini se on lisäksi suomen kielessä eräänlainen yleispronomini, jota käytetään 

useissa tarkoituksissa ja jonka voidaan olettaa olevan myös selkolukijalle tuttu (VISK § 723). 

Toisaalta suomen kielen pronominit voivat etenkin eri taivutusmuodoissa esiintyessään tuottaa 

selkolukijalle ongelmia, joten pääsanan toisto on usein turvallisempi ratkaisu (Leskelä 2019: 

138). Aineistossa esiintyy varsin paljon myös pitkien pääsanojen toistoa kokonaisuudessaan, 

minkä voidaan ajatella heikentävän tekstin sidosteisuutta. Toisaalta toistolla voidaan kartuttaa 

lukijan sanavarastoa ja saada hänet muistamaan tietty sana paremmin (Leskelä 2019: 137). 

Aineisto vaikuttaakin vastaavan selkokielen ohjeistuksia myös pronominien käytön osalta.
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5.2.4 Yhteenveto 

Tekstiaineiston analyysin pohjalta voidaan tehdä joitakin johtopäätöksiä sen suhteen, 

minkälaisin keinoin termejä on tekstiaineistossa esitetty ja selkokielistetty. Ensinnäkin 

tekstiaineistossa on hyödynnetty otsikoita ja luetteloja laajalti ja ainakin osittain suhteessa 

termeihin siten, että termit on esitetty etenkin niiden ensimaininnan yhteydessä virallisessa 

muodossaan ja ne on pyritty erottamaan toisistaan ja juoksevasta tekstistä silloin, kun samalla 

kertaa esitellään tai mainitaan useita termejä. Nämä esitystavat eivät kuitenkaan ole pääasiassa 

selkotekstille ominaisia. Toiseksi tekstiaineistossa on 31 esiintymää termien muodon 

mukauttamisesta, mikä ilmenee termien nimitysten osiin pilkkomisena, lyhyemmän nimityk-

sen suosimisena sekä tilapäisinä nimityksinä. Näiden strategioiden voidaan nähdä juontuvan 

juuri tekstin selkokielisyydestä. Kolmanneksi termeihin viitataan tekstiaineistossa useimmiten 

selkokielelle tyypilliseen tapaan kokonaistoistolla, mutta myös osittaistoisto on aineistossa 

varsin yleistä. Kaikkein harvinaisinta taas on termiin viittaaminen pronominilla.  

 

Taulukosta 8 ilmenee termien esitystapojen yleisyys aineistossa sen osalta, kuinka monta 

kertaa ne tekstiaineistossa esiintyivät ja missä aineiston osioissa niitä on käytetty eniten. 

Strategioiden yleisyys tietyissä osioissa selittyy yleensä sillä, että kyseiset osiot ovat verrattain 

laajoja ja sisältävät tietoa useista eri etuuslajeista, jolloin esimerkiksi otsikoiden ja luetteloiden 

sekä erilaisten viittauskeinojen käytölle on niissä suhteessa eniten tarvetta. On kuitenkin 

huomionarvoista, että termin muodon mukauttamisen strategiat ovat yleisimpiä juuri osiossa 

Sairastaminen ja kuntoutus, joka ei noussut esille muiden strategioiden yhteydessä. Analyysin 

kolmannessa vaiheessa (ks. alaluku 5.3) pyritäänkin tarkastelemaan sitä, selittyykö muodon 

mukauttamisen yleisyys tässä osiossa mahdollisesti siihen kuuluvien termien ominaisuuksilla. 

Termin esitystapa Esiintymät Prosenttiosuus 

Termien asema tekstissä 98 28 

Termin maininta otsikossa 74 21 

Termit osana luetteloa 24 7 

Termin muodon mukauttaminen 31 9 

Termin pilkkominen osiin 12 3,5 

Lyhyemmän nimityksen suosiminen 10 3 

Tilapäinen nimitys 9 2,5 

Termiin viittaaminen 225 63 

Kokonaistoisto 109 30,5 

Osittaistoisto 80 22,5 

Pronominien käyttö 36 10 

Kaikki esitystavat yhteensä 354 100 

Taulukko 8. Termien erilaisten esitystapojen määrät ja prosenttiosuudet tekstiaineistossa. 



 

 

51 

 

5.3 Hyvän termin kriteerit ja termien esittäminen selkotekstissä 

Edellisissä alaluvuissa on tarkasteltu termianalyysin ja tekstianalyysin pohjalta tehtyjä 

havaintoja ja niiden tuloksia toisistaan riippumatta. Tässä alaluvussa esitellään vuorostaan 

analyysin kolmannen vaiheen havainnot ja nostetaan esiin seikkoja, joiden perusteella hyvän 

termin kriteerien pohjalta tehdyn termianalyysin ja tekstianalyysin välillä voidaan havaita 

joitakin johdonmukaisuuksia. Alaluvussa 5.3.1 tarkastellaan termien asemaa suhteessa 

tekstikokonaisuuteen, alaluvussa 5.3.2 termin muodon mukauttamisen keinoja ja alaluvussa 

5.3.3 erilaisia tapoja viitata termiaineiston termeihin. Havainnot on koottu myös liitteeseen 1. 

 

5.3.1 Termien asema suhteessa tekstikokonaisuuteen 

Otsikoiden käyttö on tekstiaineistossa hyvin yleistä, eivätkä otsikot ole pelkästään selko-

tekstille ominainen termien esitystapa. Tekstiaineisto edustaa informoivaa selkotekstiä, joten 

se sisältää paljon tietoa, jota tulee jäsennellä lukijalle helpommin vastaanotettavaan muotoon. 

Otsikot ovatkin yksi olennainen keino tämän saavuttamiseksi. Otsikoiden käytön erityis-

piirteenä tekstiaineistossa voidaan kuitenkin pitää sitä, että se mahdollistaa termin virallisen 

eli Kelan terminologisessa sanastossa (5. laitos, 2018) esitetyn nimityksen sekä lyhyemmän, 

selkotekstissä käytettävän nimityksen esittämisen rinnakkain ja vaihtelevasti tilanteen 

mukaan. Otsikko orientoi lukijaa etuutta koskevan tiedon vastaanottamiseen, ja termin 

esittäminen irrallaan muusta tekstiympäristöstä vähentää sen lyhentämisen tarvetta. 

Otsikoiden käyttö vaikuttaakin olevan tekstiaineistossa tyypillisintä seuraavissa tilanteissa: 

• Termin nimeämästä etuuslajista tarjotaan tarkemmin tietoa omassa tekstikappa-

leessaan, vaikka se olisikin mahdollisesti mainittu osiossa jo aiemmin.  

• Lukijalle halutaan esittää etuuden koko nimitys irrallaan muusta tekstiympäristöstä. 

Tämän jälkeen nimitystä voidaan lyhentää ensisijaisesti osittaistoiston avulla. 

Luetteloiden käyttö ei otsikoiden tavoin ole yksinomaan selkotekstille ominainen tiedon 

esittämisen tapa, vaan sitä hyödynnetään yleisesti myös Kelan yleiskielisillä sivuilla. Näin 

ollen on jokseenkin odotuksenmukaista, ettei luetteloiden käytössä tekstiaineistossa ole 

havaittavissa johdonmukaisuutta nimenomaan siinä esitettyjen termien rakenteen ja muiden 

ominaisuuksien suhteen. Luetteloihin valitut termit ovat sen sijaan ennen kaikkea yhteydessä 

tekstin tietosisältöön ja siihen, minkälaisista termeistä lukija mahdollisesti tarvitsee tietoa ja 

kokonaiskuvan. Luetteloiden voidaan tästä huolimatta ajatella olevan erityisen hyödyllinen 

termien esitystapa juuri selkolukijan kannalta, ja niiden käytössä onkin havaittavissa 

johdonmukaisuutta pääasiassa suhteessa tekstiaineiston tietosisältöön ja vastaanottaja-

lähtöisyyteen. Luetteloiden käyttö vaikuttaa erityisen yleiseltä seuraavissa tilanteissa: 
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• Tekstiyhteydessä mainitaan vähintään kaksi jollakin tapaa toisiinsa liittyvää termiä. 

Tällöin luetteloa voidaan käyttää niiden välisten hierarkkisten ja assosiatiivisten 

käsitesuhteiden havainnollistamisessa. Esimerkiksi toimeentulotuen osat ja niiden 

väliset käsitesuhteet voidaan esittää havainnollisesti kolmiosaisena luettelona. 

• Luettelossa mainitut termit ovat lukijan kannalta mahdollisesti erityisen tärkeitä, sillä 

lukijalla voi olla oikeus niiden nimeämiin etuuksiin tai hänen tulee ryhtyä toimen-

piteisiin niiden hakemiseksi. Tällöin luettelolla voidaan lisätä todennäköisyyttä, että 

lukija saa kokonaiskuvan näistä etuuksista ja niiden nimityksistä.  

. 

5.3.2 Termin muodon mukauttaminen 

Termin muodon mukauttamiseen oli tekstiaineistossa turvauduttu kaikkiaan 31 eri etuustermin 

kohdalla. Neljällä näistä termeistä oli tosin vaihtoehtoinen nimitys, joten strategiaa käytettiin 

viitattaessa 27 eri etuuskäsitteeseen. Kuten koko termiaineistonkin tasolla, oli suuri osa (21 

kpl) näistä termeistä täysin tarkoituksenmukaisia. Muodon mukauttamisen keinojen välillä on 

kuitenkin eroja sen suhteen, minkälaisten termien kohdalla niihin on turvauduttu (ks. taulukko 

9). Esimerkiksi verrattain pitkien termien kohdalla on hyödynnetty lyhyempiä ja tilapäisiä 

nimityksiä, kun taas epäjohdonmukaisten termien kohdalla on hyödynnetty lähinnä termin 

pilkkomista osiin. On kuitenkin syytä olettaa, että joissakin tapauksissa nimenomaan tiettyjen 

kriteerien täyttymisellä on suurempi merkitys strategioiden käytölle kuin niiden täyttymättö-

myydellä, sillä kaikenlaisten termien pilkkominen osiin tai lyhentäminen ei ole mahdollista. 

Täyttymättömät kriteerit Pilkkominen  Lyhyempi nimitys Tilapäinen nimitys 

Lyhyys 1 3 3 

Läpinäkyvyys – – 1 

Johdonmukaisuus 6 1 3 

Läpinäkyvyys ja 

johdonmukaisuus 

– 1 – 

Kaikki täyttyvät 6 13 2 

Termejä yhteensä 13 18 9 

Taulukko 9. Termin muodon mukauttamisen keinot suhteessa termianalyysin tuloksiin.  

 

Termin pilkkomisesta osiin voidaan tehdä tekstiaineiston pohjalta se johtopäätös, että siihen 

on turvauduttu pääasiassa läpinäkyvien ja lyhyiden termien kohdalla. Viisi termiä, joiden 

kohdalla tähän esitystapaan oli päädytty (matkakorvaus, lääkekorvaus, työttömyysetuus, 

opintoetuus, opintotukietuus), täyttivät kaikki tarkastellut hyvän termin kriteerit. Kuusi termiä 

(yöpymisraha, lapsen elatusapu, yksinhuoltajakorotus, adoptiotuki, lapsiperhe-etuus, perhe-

etuus) ei sen sijaan täyttänyt ainoastaan johdonmukaisuuden kriteeriä. Ainoastaan yksi tällä 
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tavoin mukautettu termi, opintolainan valtiontakaus, ei täyttänyt lyhyyden kriteeriä. Termin 

pilkkominen osiin voidaan useissa tapauksissa hahmottaa yhdyssanatermin muuttamiseksi 

sanaliittotermiksi, mikä on erikoiskielissä melko yleistä (Tyysteri 2010: 355). Tutkimukseni 

perusteella esitystavan kannalta olennaisia ovat seuraavat tekstiympäristön ja termin piirteet: 

• Termi on läpinäkyvä, ja sen muoto ilmentää etuuden myöntämisperustetta tai 

kohderyhmää. Esimerkiksi termit matkakorvaus ja lääkekorvaus on helppo pilkkoa 

osiin ja muuttaa sanaliittotermeiksi korvaus matkasta ja korvaus lääkkeestä, kun taas 

läpinäkymättömämpi termi (esimerkiksi perusosa) ei sovellu tähän esitystapaan. 

• Termiä käytetään esiintymisyhteydessään siten, että sen termimäisyyttä voisi olla syytä 

häivyttää myös yleiskielessä. Tämä voi tulla tarpeeseen termin esiintyessä otsikossa tai 

sen ollessa etuusryhmän yläkäsite. Voidaan esimerkiksi olettaa, että yhdyssanatermi 

lapsiperhe-etuus on selkeämpi sanaliittoterminä tuki lapsiperheille. 

 

Lyhyempiä nimityksiä käytetään tekstiaineistossa pääsääntöisesti termeistä, jotka täyttävät 

kaikki tarkastellut hyvän termin kriteerit. Toisin sanoen 13 tällä tavoin esitetyistä termeistä 

täyttää lyhyyden, läpinäkyvyyden ja johdonmukaisuuden kriteerit, ja ne ovat siten täysin 

tarkoituksenmukaisia. Sen sijaan kolme tällä tavoin esitetystä termistä (työttömyysetuuden 

lapsikorotus, toimeentulotuen perusosa, sotilasavustus elatusapuun oikeutetulle lapselle) ei 

täytä lyhyyden kriteeriä ja yksi johdonmukaisuuden kriteeriä (lapsen elatusapu). Tämä 

esitystapa ei ole ominainen yksinomaan selkokielelle, sillä sitä voidaan olettaa käytettävän 

yleisesti myös sosiaalialan käytännön toiminnassa ja Kelan yleiskielisillä verkkosivuilla. Sillä 

on kuitenkin selkolukijan kannalta tärkeitä ominaisuuksia. Sen avulla voidaan nimittäin esittää 

tietoa helpommin omaksuttavassa muodossa ja siten, ettei termin pituus häiritse selkolukijaa. 

Toisaalta sen käyttö vähentää termin informaatiopitoisuutta, jolloin sen merkityssisällön 

ymmärtäminen on vahvemmin sidoksissa tekstiympäristöön. Termin lyhyemmän nimityksen 

käyttöä voidaankin tekstiaineiston pohjalta suositella pääasiassa seuraavanlaisissa tapauksissa: 

• Termille on olemassa virallinen tai edes jossakin määrin vakiintunut lyhyempi nimitys. 

• Termi on verrattain pitkä ja esiintyy juoksevassa tekstissä, jolloin sen esittäminen koko 

muodossaan voisi vaikeuttaa tekstin lukemista kohtuuttomasti. Esimerkiksi termin 

sotilasavustus elatusapuun oikeutetulle lapselle esittäminen virallisessa muodossaan ei 

olisi perusteltua yleis- tai selkokielisessä etuustekstissä. 

• Myös suhteellisen läpinäkymätön termi voidaan tekstiympäristön ansiosta esittää siten, 

että lukija saa asiayhteydestä tarvitsemansa tiedon sen merkityksen hahmottamiseksi. 

Esimerkiksi termin työttömyysetuuden lapsikorotus nimeäminen kokonaisuudessaan 

kontekstissa, jossa käsitellään työttömyysetuuksia, ei ole tällöin välttämätöntä.   
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Tilapäisten nimitysten käyttöä esiintyy tekstiaineistossa erityisesti pitkien termien kohdalla, 

sillä kolme tällä tavoin mukautetuista termeistä (opintotuen asumislisä, alle 16-vuotiaan 

vammaistuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki) eivät täyttäneet lyhyyden kriteeriä. Myös 

termin peruspäiväraha mukauttamisen muotoon työttömyysturvan peruspäiväraha voidaan 

nähdä olevan yhteydessä siihen, ettei se täytä läpinäkyvyyden kriteeriä. Muilta osin strategia 

vaikuttaa kuitenkin varsin hajanaiselta, jolloin sen käytön voidaan ajatella nousevan ennen 

kaikkea tekstiaineiston ominaisuuksista ja tiedon mukauttamisesta helpommin omaksuttavaan 

muotoon. Strategian käyttöön voidaan kuitenkin tulkita olevan vaikutusta seuraavilla seikoilla: 

• Termi on huomattavan pitkä (4–5 osasanaa), tai esimerkiksi sen edustama etuusryhmä 

ei käy suoraan ilmi pelkästään sen nimityksestä. Esimerkiksi termi 16 vuotta täyttäneen 

vammaistuki on koko muodossaan kielellisesti monimutkainen, jolloin siitä voidaan 

käyttää yksinkertaisempaa muotoa aikuisen vammaistuki tai vammaistuki aikuiselle. 

• Termin sanastossa esitetty virallinen muoto olisi asiayhteydessä läpinäkymätön tai 

hankala käyttää, jolloin sitä on syytä mukauttaa lukijalle selkeämpään muotoon. 

Esimerkiksi termistä lapsiperhe-etuus voidaan tehdä lukijaystävällisempi muuttamalla 

se yleiskielessäkin helpommin omaksuttavaksi sanaliittotermiksi lapsiperheen tuki. 

. 

5.3.3 Termiin viittaaminen 

Tekstiaineistossa viitattiin yhteensä 58 termiaineiston termiin kokonaistoistolla, osittais-

toistolla ja/tai pronomineilla. Näiden termien välillä on varsin merkittäviä määrällisiä eroja 

sen suhteen, kuinka hyvän termin kriteerit niiden kohdalla täyttyivät, mutta viittauskeinojen 

yleisyyttä tietynlaisten termien kohdalla voidaan tarkastella suhteellisesti (ks. taulukko 10). 

Esimerkiksi verrattain pitkiin termeihin on aineistossa tapana viitata pääasiassa osittais-

toistolla, mutta pronominit eivät silti nouse kokonaistoistoa yleisemmäksi viittauskeinoksi. 

Sen sijaan esimerkiksi johdonmukaisuuden ja läpinäkyvyyden kriteerien täyttymättä jääminen 

ei vaikuta termien kohdalla samalla tavoin kokonaistoiston suhteelliseen vähäisyyteen. 

Täyttymättömät kriteerit Kokonaistoisto Osittaistoisto Pronominit Yht. 

Lyhyys 9 21 5 35 

Läpinäkyvyys 6 3 5 14 

Johdonmukaisuus 23 5 9 37 

Lyhyys ja 

johdonmukaisuus 

1 6 1 8 

Läpinäkyvyys ja 

johdonmukaisuus 

– – 1 1 

Kaikki täyttyvät 68 40 17 125 

Taulukko 10. Viittauskeinojen yleisyys suhteessa hyvän termin kriteerien täyttymiseen.  
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Termiin viittaamista kokonaistoistolla käytettiin tekstiaineistossa viitattaessa 44 eri termiin. 

Näistä termeistä 24 on täysin tarkoituksenmukaisia, kun taas 11 ei täyttänyt johdon-

mukaisuuden, neljä lyhyyden ja neljä läpinäkyvyyden kriteeriä. Lisäksi yksi termi, eläkettä 

saavan hoitotuki, ei täyttänyt lyhyyden ja johdonmukaisuuden kriteereitä. Termien hyvän 

termin kriteerien täyttymisasteen vertailun pohjalta voidaan todeta, että kokonaistoisto on 

suhteessa yleisintä täysin tarkoituksenmukaisten termien sekä niiden termien kohdalla, jotka 

eivät täytä läpinäkyvyyden ja johdonmukaisuuden kriteereitä. Se ei sitä vastoin ole yhtä yleistä 

niiden termien kohdalla, jotka eivät täytä lyhyyden kriteeriä. Näin ollen kokonaistoiston 

välttelemiseen ei vaikuta olevan vaikutusta sillä, kuinka termin muoto heijastaa sen 

olennaispiirteitä ja takana olevaa käsitejärjestelmää. Sen sijaan termin suhteellisen pituuden 

voidaan ajatella olevan yksi syy vältellä kokonaistoistoa ja viitata termiin osittaistoistolla. 

Kokonaistoiston käytöstä voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset: 

• Kokonaistoistoon on erityisen tärkeää turvautua, kun muilla viittauskeinoilla ei voida 

taata tekstin yksiselitteisyyttä. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun useita termejä 

rinnastetaan toisiinsa tai tekstikappaleet ja virkkeet erotetaan toisistaan rivinvaihdolla. 

• Erityisesti lyhyisiin termeihin on useimmiten perusteltua viitata kokonaistoistolla, sillä 

esimerkiksi osittaistoisto ole niiden kohdalla ylipäänsä aina varteenotettava vaihtoehto. 

Esimerkiksi termeihin opintoraha ja lapsilisä on selkeintä viitata kokonaistoistolla. 

 

Tekstiaineistossa viitattiin kaikkiaan 24 eri etuustermiin osittaistoistolla. Näistä termeistä 10 

oli täysin tarkoituksenmukaisia, mutta kuusi ei täyttänyt lyhyyden kriteeriä, neljä ei täyttänyt 

johdonmukaisuuden kriteeriä ja kolme ei täyttänyt läpinäkyvyyden kriteeriä. Lisäksi yksi 

termeistä ei täyttänyt johdonmukaisuuden tai lyhyyden kriteereitä. Osittaistoiston voidaan 

tämän perusteella tulkita olevan jossakin määrin sidoksissa termien pituuteen, sillä juuri 

lyhyyden kriteerin täyttymättä jääminen oli erityisen yleistä osittaistoistolla viitattujen termien 

kohdalla. Lisäksi osa lyhyiksikin tulkituista termeistä, kuten työkyvyttömyyseläke, yksityisen 

hoidon tuki ja koulumatkatuki, ovat voineet tulla tulkituiksi pitkiksi tekstien selkomukautta-

misen yhteydessä. Osittaistoiston käytössä voidaan näin havaita seuraavat tendenssit: 

• Läpinäkyvän termin olennaispiirteet, kuten kohderyhmä, myöntämisperuste tai etuus-

ryhmä, ovat myös tekstiympäristön perusteella yksiselitteiset, jolloin termin koko 

nimitystä ei tarvitse toistaa. Esimerkiksi termin eläkkeensaajan asumistuki toisto koko 

muodossaan ei aina ole tarpeen osiossa, jossa käsitellään vain eläke-etuuksia. 

• Termi on verrattain pitkä ja siihen voidaan viitata yksiselitteisesti pelkällä perusosalla. 

Esimerkiksi termiin opintolainan valtiontakaus voidaan viitata muodolla valtiontakaus 

tai takaus ilman, että termin merkityssisältö merkittävästi hämärtyy. 
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Tekstiaineistossa viitattiin kaikkiaan 26 eri etuustermiin pronominilla. Viisi näistä termeistä 

ei täyttänyt lyhyyden, viisi läpinäkyvyyden ja kuusi johdonmukaisuuden kriteeriä. Termeistä 

12 täytti sen sijaan kaikki tarkastellut hyvän termin kriteerit. Näin ollen pronominien käyttö 

vaikuttaa tekstiaineistossa varsin tilannesidonnaiselta viittauskeinolta, joka ei ole määrällisesti 

erityisen yleinen pitkien termien kohdalla. Erityisesti pitkiin termeihin (esimerkiksi perus-

toimeentulotuki, eläkettä saavan hoitotuki, opintolainan valtiontakaus ja osasairauspäivä-

raha) viittaaminen pronominilla on kuitenkin perusteltua. Määrällisesti viittauskeino oli 

toiseksi yleisin niiden termien kohdalla, jotka eivät täyttäneet läpinäkyvyyden ja johdon-

mukaisuuden kriteereitä, mutta näillä ominaisuuksilla ei liene ollut suuresti vaikutusta 

pronominien käyttöön, sillä viittauskeinojen valintaan vaikuttavat enemmän termin rakenne-

ominaisuudet. Lisäksi on hyvä huomata, että useat pronomineilla viitatuista termeistä olivat 

täysin tarkoituksenmukaisia. Pronominien käytöstä voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset: 

• Viittauksen kohteena oleva termi on asiayhteydestä täysin yksiselitteinen, ja se esiintyy 

välittömästi viittauskeinona toimivan pronominin edellä tai tekstikappaleen otsikossa. 

• Termi, johon tekstissä useita kertoja viitataan, on rakenteeltaan verrattain moniosainen 

(3–4 osasanaa) ja sen kokonaistoisto voisi heikentää tekstin ymmärrettävyyttä.  

. 

5.3.4 Yhteenveto 

Analyysin kolmannen eli soveltavan vaiheen pohjalta voidaan todeta, että hyvän termin 

kriteerien ja Kelan selkosivuilla hyödynnettyjen termien esitystapojen välillä on useissa 

tapauksissa havaittavissa yhteys. Kokoavasti vaikuttaa kuitenkin siltä, että ennen muuta 

asiayhteyden ja tekstiympäristön huomioon ottaminen on kaikkien esitystapojen käyttöä 

eniten selittävä tekijä. Otsikoiden ja luetteloiden käyttö olivat ainoat termien esitystavat, 

joiden ei voida ajatella olevan suoraan yhteydessä termien ominaisuuksiin. Sen sijaan termien 

muodon mukauttamisen ja termeihin viittaamisen keinojen välillä on usein jonkinlainen 

yhteys siihen, millä tavoin termien ominaisuudet suhteutuvat hyvän termin kriteereihin.   

 

Erityisesti läpinäkyviä ja lyhyitä termejä on pilkottu osiin ja muutettu vahvemmin selityksen 

kaltaisiksi. Lyhyempiä nimityksiä suositaan vuorostaan pääasiassa täysin tarkoituksen-

mukaisten termien kohdalla tai silloin, kun termi ei täytä lyhyyden kriteeriä. Tilapäisiä 

nimityksiä käytetään vaihtelevasti sekä verrattain pitkien, läpinäkymättömien että epäjohdon-

mukaisten termien mukauttamisessa. Termin pituudella voidaan tulkita olleen vaikutusta 

siihen, kuinka siihen on selkotekstissä viitattu. Pitkiin termeihin viitataan aineistossa useim-

miten osittaistoistolla, kun taas lyhyiden termien kohdalla suositaan pääasiassa kokonais-

toistoa. Osittaistoisto on tosin yleistä myös täysin tarkoituksenmukaisten termien kohdalla. 
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6 Johtopäätökset 

Tässä valinnaisten syventävien opintojen kirjallisessa työssä on tarkasteltu sitä, millä tavoin 

Kelan keskeisiä sosiaalietuustermejä on esitetty Kelan selkokielisillä verkkosivuilla ja 

voidaanko termien esitystapojen kohdalla puhua erillisistä termien selkokielistämisen 

strategioista. Tutkimus toteutettiin kolmivaiheisena analyysinä, jonka soveltavassa osuudessa 

pyrittiin selvittämään, voisiko hyvän termin kriteerien pohjalta tehtävä termianalyysi olla 

toimiva tapa selkotekstissä käytetyn termistön ja sen esitystapojen johdonmukaistamiseksi. 

 

Analyysin ensimmäisen vaiheen menetelmänä käytettiin termianalyysiä, jossa termiaineiston 

termit analysoitiin suhteessa neljään hyvän termin kriteeriin ja niille selkokielen ohjeiden, 

sanastotyön oppaiden ja terminologian teorian perusteella muotoiltuun sisältöön. Termi-

aineistosta voidaan todeta, että se pitkälti vastaa hyvän termin kriteereille annettua sisältöä, 

sillä 50 % termiaineistosta vastasi kaikkia kriteerejä, ja vastaavasti puolet termiaineiston 

termeistä tulkittiin jossakin määrin epätarkoituksenmukaisiksi. Lyhyyden ja läpinäkyvyyden 

kriteerit täytti yli 80 % termeistä. Eniten vaihtelua esiintyi johdonmukaisuudessa, mutta 

kyseistä kriteeriä ei voida pitää termin kokonaisvaikutelman kannalta ratkaisevana.  

 

Termianalyysin luotettavuutta heikentää omalta osaltaan se, etteivät selkokielen perustason 

sanastotasoa koskevat ohjeet ole sellaisinaan sovellettavissa erikoisalojen termistön esittä-

miseen selkoteksteissä. Erikoisalojen termit ovat yleisesti ottaen pidempiä ja rakenteeltaan 

monimutkaisempia kuin yleiskielen sanat, minkä vuoksi niiden käytössä ei voida tukeutua 

yleiskielen sanastoa koskeviin ohjeistuksiin. Tämän voidaan nähdä olevan yhteydessä myös 

tekstilajiin, sillä tekstiaineiston edustamissa informoivissa selkoteksteissä tiedon paikkansa-

pitävyys on ensiarvoisen tärkeää, eikä termien muotoa tästäkään syystä tule yleensä muuttaa. 

 

Analyysin toisessa vaiheessa eli tekstianalyysissä tarkasteltiin termien esittämistä Kelan 

selkokielisillä verkkosivuilla. Tekstianalyysin pohjalta nostettiin esiin kahdeksan selkosivuilla 

käytettyä termien esitystapaa, jotka on esitetty kootusti liitteessä 1. Niistä tekstin 

kokonaisuuteen liittyivät termien esittäminen koko muodossaan luetteloissa ja otsikoissa. 

Termien muodon mukauttamiseen liittyivät puolestaan termin pilkkominen osiin, lyhyemmän 

nimityksen suosiminen sekä tilapäisten nimitysten käyttö. Termeihin viittaamisen keinoja 

olivat kokonaistoisto, osittaistoisto ja pronominit. Termien esitystavat vastaavat pääasiassa 

selkokielen sanastotason ohjeita, mutta termin muodon mukauttamisen voidaan ajatella olevan 

juuri tekstiaineiston erikoiskielisyydestä sekä termien ominaisuuksista juontuva esitystapa.  

 

Tekstiaineistossa havaitut termien esitystavat ilmentävät suurilta osin sosiaalietuustermistön 
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asemaa ja merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Sosiaalietuudet ovat tärkeä osa lähes 

kaikkien suomalaisten arkipäivää, ja niitä nimeävien termien voidaan tämän vuoksi olettaa 

olevan myös selkolukijoille pääasiassa ennestään tuttuja. Mikäli tutkimuksen termiaineisto 

olisi kuitenkin koostunut suurelle yleisölle vähemmän tunnetun erikoisalan termistöstä, olisi 

sen esittämisessä luultavasti hyödynnetty enemmän esimerkiksi synonymiaa tai selityksiä. 

 

Analyysin kolmannessa vaiheessa eli soveltavassa osuudessa pyrittiin löytämään analyysin 

aiempien vaiheiden välille yhteys. Kvantitatiivisesti termin esitystapaan vaikuttaa olleen 

vaikutusta ennen kaikkea termin pituudella ja johdonmukaisuuden asteella, sillä juuri 

suhteellisen pitkät ja epäjohdonmukaiset termit nousivat esiin eri esitystapojen tarkastelun 

yhteydessä. Esimerkiksi nimenomaan niihin termeihin, jotka eivät täytä lyhyyden kriteeriä, on 

viitattu osittaistoistolla suhteessa huomattavasti enemmän kuin kokonaistoistolla. Tämän 

voidaan ajatella juontuvan selkokielen sanastotason ohjeiden kehotuksesta hyödyntää 

osittaistoistoa pitkien sanojen kohdalla. Myös termin läpinäkyvyyden puutteella voidaan 

kvalitatiivisesti tulkita olleen vaikutusta esimerkiksi termin muodon mukauttamiseen. 

Johdonmukaisuuden kriteerin vaikutusta termin esitystapoihin on sen sijaan ongelmallista 

arvioida, sillä kriteerin saama sisältö oli varsin rajaava eikä sitä voida rinnastaa selkokielen 

ohjeisiin samalla tavoin kuin lyhyyden ja läpinäkyvyyden (vrt. konkreettisuus) kriteereitä. 

 

Termi- ja tekstiaineiston termien vertailukohtana toimi Kelan terminologinen sanasto (5. 

laitos, 2018) Kelan yleiskielisten verkkosivujen sijasta. Tähän ratkaisuun päädyttiin, jotta 

termien ominaisuuksia olisi mahdollista arvioida ensisijaisesti irrallaan tekstiympäristöstä ja 

termien rakenneominaisuuksista käsin. Ratkaisun heikkoutena kuitenkin on, etteivät kaikki 

tutkimuksessa havaitut termien esitystavat ole yksinomaan selkotekstille ominaisia, vaan osa 

niistä on käytössä myös Kelan yleiskielisillä sivuilla. On myös syytä huomauttaa, etteivät 

kaikki Kelan terminologisessa sanastossa käytetyistä nimityksistä ole sosiaalialan käytän-

nöissä aina ensisijaisia. Tämä ei kuitenkaan heikennä tutkimuksen luotettavuutta olennaisesti, 

sillä tavoitteena oli joka tapauksessa tarkastella Kelan selkosivuja nimenomaan terminolo-

gisesta näkökulmasta ja arvioida niillä tehtyjä ratkaisuja suhteessa selkokielen ohjeisiin.  

 

Tutkimukseni perimmäisenä tavoitteena oli selvittää, voisiko hyvän termin kriteerien pohjalta 

tehty termianalyysi johdonmukaistaa termistön käyttöä selkokielisissä teksteissä. Analyysin 

soveltavan osuuden pohjalta voidaan todeta, että hyvän termin kriteerit ja terminologian 

tuntemus laajemminkin voisivat olla hyödyllinen apuväline erityisesti informoivien tekstien 

selkokielistäjille, ja tekstiaineistossa esiintyneiden termien esitystapojen perusteella onkin 

tämän vuoksi muotoiltu yleiset ohjeet termien esittämiseen selkotekstissä (ks. liite 2). Termien 

asemaa selkotekstissä määrittää ennen kaikkea se, että termit eroavat ominaisuuksiltaan usein 
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yleiskielen sanastosta. Näin ollen termien esittämisessä tulee huomioida niiden rakenne-

ominaisuudet, olennaispiirteet ja takana oleva käsitejärjestelmä. Termianalyysin keinoin 

voidaankin tuoda esiin tietyn erikoisalan termistön rakenne- ja käsitepiirteitä, mikä voi 

osaltaan johdonmukaistaa erikoiskielisen tekstin selkokielistämistä. Esimerkiksi Kelan 

etuustermit ovat pääasiassa verrattain lyhyitä ja läpinäkyviä yhdyssanatermejä, jolloin niihin 

voidaan useimmiten viitata kokonaistoistolla eikä termien muotoa ole syytä erikseen 

mukauttaa. Pidempien ja vähemmän läpinäkyvien termien kohdalla voi sen sijaan olla syytä 

käyttää laajemmin esimerkiksi osittaistoistoa, termin pilkkomista osiin ja tilapäisiä nimityksiä. 

 

Olen tukeutunut tutkimuksessani vahvasti Selkomittariin ja yksinkertamisstrategian 

käsitteeseen, jotka havainnollistavat ansiokkaasti selkokielistämisen moniulotteisuutta ja sitä, 

kuinka tekstin selkokielisyyttä voidaan edistää tekstin kaikilla tasoilla aina tekstin jäsentelyä, 

virkerakenteita ja sanavalintoja myöten. Näin ollen myös selkotekstien termistöön ja muuhun 

sanastoon tulee suhtautua mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja suhteuttaa niiden esitystavat 

tekstiympäristön ominaisuuksiin. Termien erilaiset esitystavat ovatkin tutkimuksen perusteel-

la kiinteästi sidoksissa selkotekstin kaikkiin eri tasoihin, minkä vuoksi vaikkapa pelkkä termin 

muodon mukauttaminen ei välttämättä riitä tekstin vastaanottajalähtöisyyden parantamiseksi. 

 

Hyvän termin kriteerien pohjalta tehtävä termianalyysi voisi soveltua muidenkin kuin 

sosiaalialan termistön käytön tarkasteluun ja johdonmukaistamiseen. Selkotekstien yhteydessä 

arvioitaviksi soveltuvat kuitenkin todennäköisesti parhaiten ne kriteerit, joille voidaan löytää 

jonkinlainen vastine selkokielen ohjeista, kuten omakielisyys, lyhyys ja läpinäkyvyys. Lisäksi 

kriteerien sisällön muotoilussa tulisi jossakin määrin arvioida termien ominaisuuksia suhteessa 

selkolukijoiden kielellisiin ja tiedollisiin tarpeisiin. Hyvän termin kriteerien ongelmallisimpia 

piirteitä ovat niiden tulkinnanvaraisuus ja soveltuvuus lähinnä terminmuodostusta ohjaaviksi 

yleisiksi periaatteiksi, mutta toisaalta juuri niiden tulkinnanvaraisuus mahdollistaa niiden 

täyttymisehtojen muotoilemisen tilannesidonnaisesti useilla vaihtoehtoisilla tavoilla.  

 

Tutkimukseni pohjalta ei voida esittää johtopäätöksiä siitä, kuinka termien suuri määrä 

vaikuttaa esimerkiksi selkotekstin vaikeustasoon ja millaisina etuustermit selkolukijoiden 

silmin näyttäytyvät. Jatkotutkimuksen kannalta kiinnostavia aiheita, joista voisi saada tietoa 

pääasiassa vastaanottajatutkimuksen keinoin, voisivatkin olla termien runsaslukuisuuden 

vaikutus selkotekstin vaikeustasoon sekä selkolukijan kannalta olennaisimpien hyvän termin 

kriteerien kartoittaminen. Esimerkiksi termin läpinäkyvyydellä ja tuttuudella voidaan ajatella 

olevan hyvinkin suuri vaikutus siihen, kuinka selkolukija termin ymmärtää. Terminologisen 

näkökulman voidaan muutoinkin olettaa tarjoavan selkotekstien tuottamisen kannalta tärkeää 

tietoa etenkin sitä mukaa, kun yhä useampien erikoisalojen tekstejä mukautetaan selkokielelle.  
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Liite 1. Termien esitystavat Kelan selkosivuilla 

 

Termin esitystapa Termin ominaisuudet Tekstiympäristö 

Luettelo Luettelossa mainitut termit voivat 

olla lukijalle erityisen tärkeitä ja 

hänen on tärkeä saada niistä 

kokonaiskuva. 

Tekstiyhteydessä mainitaan 

vähintään kaksi toisiinsa liittyvää 

termiä. Tällöin luettelolla voidaan 

havainnollistaa niiden välisiä 

käsitesuhteita. 

Otsikko Lukijalle halutaan esittää 

esimerkiksi verrattain pitkän termin 

koko nimitys irrallaan muusta 

tekstiympäristöstä. 

Termin nimeämästä käsitteestä 

tarjotaan tarkemmin tietoa omassa 

tekstikappaleessaan, vaikka se 

olisikin mainittu osiossa jo aiemmin. 

Pilkkominen osiin Termi on läpinäkyvä, ja sen 

osasanat voidaan helposti 

erottaa itsenäisiksi sanoikseen. 

Termiä käytetään tekstissä siten, 

että sen termimäisyyttä voisi olla 

syytä häivyttää myös yleiskielessä. 

Lyhyempi nimitys Termillä on virallinen tai jokseenkin 

vakiintunut lyhyempi nimitys. Termi 

on pitkä ja sen esittäminen 

juoksevassa tekstissä koko 

muodossaan voisi vaikeuttaa 

tekstin lukemista kohtuuttomasti.  

Myös suhteellisen läpinäkymätön 

termi voidaan tekstiympäristön 

ansiosta esittää siten, että lukija saa 

asiayhteydestä tarvitsemansa 

tiedon sen merkityksen 

hahmottamiseksi. 

Tilapäinen nimitys Termi on huomattavan pitkä (4–5 

osasanaa), tai esimerkiksi sen 

edustama etuusryhmä ei käy 

suoraan ilmi pelkästään sen 

nimityksestä. 

Termistä sanastossa esitetty 

virallinen muoto olisi asiayhteydessä 

läpinäkymätön tai hankala käyttää, 

jolloin sitä on syytä mukauttaa 

selkeämmäksi. 

Kokonaistoisto Termi on lyhyt, eikä siihen ole sen 

rakenneominaisuuksien vuoksi 

syytä viitata esimerkiksi 

osittaistoistolla. 

Kokonaistoisto on turvallisin tapa 

viitata termeihin, ja sitä tulee suosia 

etenkin, kun yksiselitteisyyttä ei 

voida taata muilla viittauskeinoilla. 

Osittaistoisto Termi on verrattain pitkä ja se 

voidaan pilkkoa vaivatta osiin 

siten, että siihen voidaan viitata 

yksiselitteisesti pelkällä perusosalla. 

Läpinäkyvän termin olennaispiirteet 

ovat tekstiympäristönkin perusteella 

yksiselitteiset, jolloin termin koko 

nimitystä ei tarvitse toistaa. 

Viittaus 

pronominilla 

Termiin viitataan samassa tekstin 

osassa useita kertoja. Termi on 

moniosainen (3–4 osasanaa), ja 

sen jatkuva kokonaistoisto voisi 

heikentää tekstin ymmärrettä-

vyyttä. 

Viittauksen kohteena oleva termi 

on asiayhteydestä täysin 

yksiselitteinen, ja se esiintyy 

välittömästi viittauskeinona 

toimivan pronominin edellä tai 

tekstikappaleen otsikossa. 



 

 

 

1 

Liite 2. Yleiset ohjeet termien esittämiseen selkotekstissä 

 

 
 

 

Termien 

erityispiirteet 

• Termit nimeävät erikoisalojen käsitteitä, ja niiden merkitys 

perustuu erikoisalalla sovittuun määritelmään. 

• Termien vaihtoehtoiset muodot ja määritelmät löytyvät 

usein terminologisista sanastoista. 

• Termit ovat yleensä pidempiä ja rakenteeltaan 

monimutkaisempia kuin yleiskielen sanat. 

• Monimerkityksisyys, synonymia ja erilaiset kirjoitusasut eivät 

ole termeille samalla tavoin ominaisia kuin yleiskielen 

sanoille, mutta niitä esiintyy erikoiskielissäkin huomattavasti. 

 
 

 

Tekstilaji ja 

kohderyhmä 

• Termit ovat tyypillisesti erityisen tärkeässä asemassa 

informoivissa selkoteksteissä, joissa niiden esittäminen 

virallisessa muodossaan on usein välttämätöntä. 

• Vertaile termejä toisiinsa ja arvioi, mitkä niistä voivat olla 

lukijalle hankalia pituutensa tai abstraktiutensa vuoksi. 

• Valitse termin esitystapa kuitenkin aina ennen kaikkea 

tekstiympäristön ja termin funktion perusteella. 

 

 

Termien esittely ja 

havainnollistaminen 

• Varmista, että erityisesti lukijan kannalta tärkeät termit 

esitellään tekstissä selkeästi myös koko muodossaan. 

• Hyvä tapa esitellä termi ja valmistaa lukija 

vastaanottamaan siitä tietoa on esittää se otsikossa. 

• Termien käsitesuhteita ja samaan aiheeseen liittyviä 

käsitteitä voidaan havainnollistaa luetteloiden avulla. 

 

 

Termien muodon 

mukauttaminen 

• Jos termi on verrattain lyhyt ja läpinäkyvä, sen muotoa ei 

todennäköisesti ole syytä mukauttaa.  

• Mukauta termin muotoa vain silloin, kun lukijan ei tarvitse 

tietää termin virallista nimitystä tai se käy ilmi edellä. 

• Termi voidaan esimerkiksi tarvittaessa muuttaa selityksen 

kaltaiseksi tai erityisen pitkää termiä voidaan lyhentää. 

• Muuta termin muotoa vain siten, että se lisää tekstin 

informatiivisuutta ja helppotajuisuutta. 

 

 

Termeihin 

viittaaminen 

• Turvallisin keino viitata kaikenlaisiin termeihin on toistaa 

niiden nimitys kokonaisuudessaan. 

• Suosi kokonaistoistoa erityisesti, kun termejä rinnastetaan 

toisiinsa tai tekstistä tulee muutoin monimerkityksinen. 

• Erityisesti pitkien ja rakenteeltaan monimutkaisten termien 

kohdalla voi olla hyvä käyttää myös osittaistoistoa. 

• Termeihin viitatessa voi myös hyödyntää tavallisimpia 

pronomineja ja niiden taivutusmuotoja (se, sitä, sen) silloin, 

kun niiden viittauskohde on täysin selvä. 

 


