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Tutkimuksen tausta ja tavoitteet
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InnoVRK: Lainsäädännön
selkeämpi viestintä

Tämä tutkimus on osa
InnoVRK:n projektia, jonka
tavoitteena on löytää malleja
kuvata lainsäädäntöä kaikkien
ymmärtämässä
viestinnällisessä muodossa. 

Tutkimus toimii
taustakartoituksena, jonka
tulokset ovat hyödynnettävissä
erilaisten esitystapojen
suunnittelussa ja 
priorisoinnissa.     

Taustaa Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää kansalaisten
suhtautumista lakiteksteihin sekä erilaisiin asioiden
esitystapoihin.

Tutkimuksessa käsitellyt pääaiheet: 

• Yleinen suhtautuminen lakiteksteihin ja niiden haasteisiin

• Esimerkkilainsäädännön ymmärrettävyys ja ymmärtämistä
helpottavat tekijät

• Toteutettujen esitystapaesimerkkien testaus

• Erilaisten esitystapojen vahvuudet ja heikkoudet sekä niiden
toteuttamisessa huomioitavat tekijät
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InnoVRK: Lainsäädännön selkeämpi viestintä

Q4/2018

Projektin
suuntaviivojen ja 
tarvekartoituksen
suunnittelu.

Suunnittelu Tarvekartoitus
Esitystapojen

toteutus
Esitystapojen

testaus
Tulosten

julkaisu

Q4/2018

Selvitys kansalaisten
suhtautumisesta
lakiteksteihin ja 
erilaisiin asioiden
esitystapoihin.   

Q2/2019

Toteutetaan erilaisia
esitystapoja
hyödyntäen
esimerkkejä
lainsäädännön
selkeämmästä
viestinnästä.

Q3/2019

Toteutettujen
esitystapojen testaus
kansalaiskäyttäjillä. 

Menetelminä
käytettävyystestaus-
haastattelut ja 
Suomi.fi-käyttäjä-
yhteisön jäsenten
mielipiteiden
kartoitus. 

Q4/2019

Tulokset julkaistaan
osana
www.suomidigi.fi-
sivustoa. Kokeilusta
kerätään palautetta
muilta viranomaisilta
ja tehdään
mahdolliset
jatkotoimenpide-
ehdotukset.
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http://www.suomidigi.fi-sivustoa/


Tarvekartoituksen toteutus
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Tutkimus toteutettiin marras-
joulukuussa 2018 kahdessa
vaiheessa: 

1. LeanLab-onlineyhteisö

2. Henkilökohtaiset 
haastattelut

• 8 henkilökohtaista 
haastattelua

• Haastattelujen kesto noin 
1 tunti

• Kohderyhmänä eri ikäiset 
ja erilaisissa 
elämäntilanteissa olevat 
henkilöt

• Tavoite: Syventää 
edellisessä vaiheessa 
saatua ymmärrystä

Toteutus 1. LeanLab-yhteisö 2. Haastattelut

• Osallistujina 97 Suomi.fi-
käyttäjäyhteisön jäsentä

• Käytetyt menetelmät: 
Kyselylomake, 
keskustelupalsta ja 
kuvagalleria

• Tavoite: Kartoittaa yleistä
suhtautumista
käsiteltyihin aiheisiin



Esitystapojen testauksen toteutus
Laki väestötietojärjestelmästä
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Tutkimus toteutettiin syys-
lokakuussa 2019 
hyödyntäen eri menetelmiä: 

1. Henkilökohtaiset 
haastattelut

2. LeanLab-onlineyhteisö

• 8 henkilökohtaista
haastattelua

• Haastattelujen kesto noin
1 tunti

• Kohderyhmänä eri ikäiset
ja erilaisissa
elämäntilanteissa olevat
henkilöt

• Tavoite: Kartoittaa
suhtautumista eri
esitystapoihin

Toteutus 1. Haastattelut 2. LeanLab-yhteisö

• Osallistujina 29 Suomi.fi-
käyttäjäyhteisön jäsentä

• Käytetyt menetelmät: 
Keskustelupalstat ja 
kuvagalleria

• Tavoite: Tarkentaa
haastatteluissa esiin
tulleita löydöksiä
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Mikä on LeanLab ja Suomi.fi-käyttäjäyhteisö?

LeanLab on Digitalistin yhteisöllinen

osallistamisympäristö. LeanLab-onlineyhteisöt

mahdollistavat asiakkaiden, henkilöstön ja 

sidosryhmien tehokkaan mukaanottamisen

palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen. 

Suomi.fi-käyttäjäyhteisö on LeanLab-alustalla

toimiva Väestörekisterikeskuksen verkkoyhteisö, 

joka on perustettu syksyllä 2017. Yhteisön

tavoitteena on osallistaa erilaiset käyttäjät

kehittämään Suomi.fi-sivustoa. Yhteisöläiset

pääsevät mm. kertomaan mielipiteensä ja 

keskustelemaan Suomi.fi-sivuston ominaisuuksista, 

arvioimaan uusia suunnitelmia sekä kuulemaan

muiden käyttäjien ajatuksia sivustosta. Yhteisössä

on mukana noin 200 eripuolilla Suomea asuvaa ja 

erilaisissa elämäntilanteissa olevaa henkilöä.  



Tutkimukseen osallistuneiden yhteisöläisten taustatiedot 
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2. Lakitekstien 
haasteet
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Osion 
sisältö:

2. Lakitekstien haasteet

Tutkimuksen puitteissa selvitettiin kansalaisten yleistä

suhtautumista lakiteksteihin ja niiden

ymmärrettävyyteen. Tutkimuksessa kartoitettiin, ovatko

tutkimukseen osallistujat kohdanneet lakitekstien

ymmärrettävyydestä johtuvia haasteita ja minkälaisiin

tilanteisiin mahdolliset haasteet ovat liittyneet. Lisäksi

selvitettiin, mitkä tekijät tekevät lakitekstien

ymmärtämisestä hankalaa. Havaintomateriaalina

käytettiin lakia väestötietojärjestelmästä ja 

Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista.

Aihetta käsiteltiin LeanLab-yhteisössä

keskustelupalstalla ja kyselylomakkeella sekä

henkilökohtaisissa haastatteluissa.  



2. Lakitekstien haasteet

12 |  © Digitalist Group Plc 

Lakitekstien

ymmärtäminen on 

monelle

haasteellista. 

Vastaajan koulutustaso

vaikuttaa selvästi kykyyn

ymmärtää lakitekstejä.

Tuloksissa on huomioitavaa, 

että yhteisön osallistujien

koulutustaso on selvästi väestön

koulutustasoa korkeampi. 1

5,2

33

55,7

5,2

0 10 20 30 40 50 60

En osaa arvioida

En lainkaan hyvin

En kovinkaan hyvin

Melko hyvin

Erittäin hyvin

Kuinka hyvin koet ymmärtäväsi suomalaisia lakitekstejä?

N=97



2. Lakitekstien haasteet
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Valtaosa vastaajista on kohdannut

vaikeasti ymmärrettävästä lakitekstistä

johtuvia haasteita. 

Mainitut ongelmatilanteet: 

Kelan etuudet (sairaseläke, kuntoutusraha, 

lasten hoito)

Kuolemantapaukseen liittyvät toimenpiteet

Asuminen ja kiinteistöasiat – (ostaminen, 

myyminen, vuokrasopimus, taloyhtiön 

hallituksessa toimiminen) 

Työelämään liittyvät aiheet (Työsuhde ja 

työsopimus, GDPR, ALV, kirjanpitolaki, 

yrityksen toiminta)

Rikosasiat, vakuutusasiat, verotus

”När texten är på finska och en korrekt 

svensk översättning saknas”

6,2

63,9

29,9

Oletko kohdannut tilannetta, jolloin vaikeasti 
ymmärrettävä lakiteksti on haitannut asiasi hoitamista?

Kyllä, usein

Kyllä, joskus

En ole

N=97
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Lakitekstien 
ymmärtämistä 
tyypillisimmin 
hankaloittavat 
tekijät:

2. Lakitekstien haasteet 

Viittaukset

Lakitekstit sisältävät tyypillisesti paljon viittauksia muihin 
lakeihin. Viittauksiin tutustuminen hidastaa ja hankaloittaa 
tekstin ymmärtämistä merkittävästi. 

Lauserakenne

Lakitekstien pitkät lauseet ja arkikielelle vieras sanajärjestys 
tekevät ymmärtämisestä haasteelista. Erityisesti 
kieltolauseiden ymmärtäminen aiheuttaa hankaluuksia.

Käytetyt termit

Lakiteksteissä käytetään termejä, jotka eivät kuulu arkikieleen 
ja vaikeuttavat asian ymmärtämistä.  

Tulkinnanvaraisuus

Käytetyt termit, kuten ”tarpeellinen” ja ”riittävä” tekevät  
maallikolle tulkinnasta hankalaa. Myös sanajärjestys, pitkät 
lauseet ja kieltolauseiden muotoilu vaikeuttavat tulkintaa. 
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”Liian paljon asiaa ahdettu samaan 

lauseeseen ja sinänsä täsmällisiä viittauksia 

eri pykäliin, mutta käytännössä edellyttää 

poukkoilemista paikasta toiseen ketjun 

loppupäähän asti, jotta voi päätellä koskeeko 

ko asia tätä tapausta - jos ylipäänsä enää 

muistaa mitä oli etsimässä...ja miten päin 

alkuperäinen viittaus oli.” 



2. Lakitekstien haasteet
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Arvioitavana esimerkkinä: 

Laki väestötietojärjestelmästä ja 

Väestörekisterikeskuksen

varmennepalvelusta
(https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090661?se

arch%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20

v%C3%A4est%C3%B6tietoj%C3%A4rjestelm%C3%A4

st%C3%A4)

Suurin osa koki

ymmärtävänsä lakitestin

melko helposti, mutta

merkittävällä osalla oli

kuitenkin ymmärtämisen

kanssa vaikeuksia

4,1

34

56,7

5,2

0 10 20 30 40 50 60

Ei lainkaan helppoa

Ei kovinkaan helppoa

Melko helppoa

Erittäin helppoa

Kuinka helppoa lakitekstin ymmärtäminen mielestäsi oli?

N=97

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090661?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=laki%20v%C3%A4est%C3%B6tietoj%C3%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4
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Mikä teki ymmärtämisestä 
vaikeaa ja miten 
ymmärtämistä voitaisiin 
helpottaa?

2. Lakitekstien haasteet 

Kohdattuja ongelmia:

• Alun ymmärtäminen (Lain tarkoitus ja lain soveltamisala) haasteellista, mitä
varten laki on olemassa ja miten se mahdollisesti liittyy omaan elämään?

• Vaikeita termejä, esim. pitkät yhdyssanat, tietohuolto, soveltamisala

• Viittaukset hidastavat ymmärtämistä

• Lauseet joudutaan usein lukemaan moneen kertaan, jotta asia ymmärrettäisiin

Kehitysehdotuksia:

• Selkeä yleiskieli, hankalien termien selitys

• Kokoava yhteenveto, jossa on lain pääkohdat ja lain tarkoitus

• Lyhyemmät lauseet, selkeämpi sanajärjestys, kevyempi kappalejako

• Linkit viittauksiin, lyhyt selitys tekstiin, mitä viittaus tarkoittaa/sisältää

• Esimerkit ja visualisointi

• "Tämän lain tarkoituksena on mahdollistaa..." vs oma ehdotus "Tässä laissa
säädetään.." Tätä mahdollistamista on uudemmissa teksteissä erittäin
runsaasti.

Arvioitavana esimerkkinä: 

Laki väestötietojärjestelmästä ja 
Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta

(https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090
661?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika
%5D=laki%20v%C3%A4est%C3%B6tietoj%C3
%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090661?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=laki%20v%C3%A4est%C3%B6tietoj%C3%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4
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”Viittaukset ja linkit laki kohtiin. Selittely ja toisen kohdan kumoavat tekstit. Ei mitään 

määrätietoista että asia pitää hoitaa näin vaan jaapataan turhaa...”

”Pelkkä laki- tai asetusteksti voi olla hankalaa, jos ei ymmärrä miten lakia tulkitaan. 

Visuaaliset esimerkit voisivat helpottaa. Kuvitteelliset esimerkit ja tulkinnat myös voisivat 

auttaa.”

"Väestötietojärjestelmään talletettu henkilötunnus on korjattava, jos tunnus on teknisesti virheellinen tai tieto tunnukseen 

sisältyvästä syntymäajasta tai sukupuolesta on virheellinen. Korjaamisesta päättää se maistraatti, jonka toimialueella 

henkilö asuu. Maistraatin on varattava sille henkilölle, jota asia koskee, tai hänen lailliselle edustajalleen tilaisuus lausua 

mielipiteensä asiasta. Korjaamisesta on ilmoitettava edellä mainitulle henkilölle." Siis jos havaitsee virheen 

henkilötunnuksessaan ja ilmoittaa siitä jonnekin, niin maistraatin on se korjattava mutta 

ensin on asianomaisen annettava lausunto ja mielipide jonka jälkeen on korjattava mutta 

korjaamisesta on ensin päätettävä vaikka se on kirjattava välittömästi ja korjaamisesta on 

ilmoitettava asianomaiselle jne.”



3. Suhtautuminen 
erilaisiin esitystapoihin 
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Osion 
sisältö:

3. Suhtautuminen erilaisiin esitystapoihin

Tutkimuksen avulla selvitettiin osallistujien

suhtautumista erilaisiin asioiden esitystapohin. 

Tutkimuksessa mukana olleet esitystavat olivat video, 

jossa henkilö puhuu kameralle, luettelomuotoinen

teksti, tussipiirrosvideo, podcast, sarjakuva ja 

infograafi. Lisäksi keskusteltiin paperiesitteistä.

Esimerkit esitystavoista (pl. sarjakuva) olivat esillä

LeanLab-yhteisön kuvagalleriassa ja osallistujat saivat

niitä vapaasti kommentoida. Lisäksi jokainen esitystapa

käytiin henkilökohtaisissa haastatteluissa

yksityiskohtaisesti läpi.  

Esimerkit löytyvät tämän raportin liittestä 2: 

”Havaintomateriaalit esitystavoista”. Esimerkit on valittu

satunnaisesti ja niiden arvioinnissa korostettiin

keskittymistä esitysmuotoon varsinaisesta sisällöstä

välittämättä.  
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Yleistä
esitystavoista

3. Suhtautuminen erilaisiin esitystapoihin

• Ajatus siitä, että lakiteksteistä tehtäisiin "tavallisille
ihmisille" helpommin ymmärrettäviä, koetaan erittäin
tarpeelliseksi. 

• Esitystavasta riippumatta toiveena on, että asiat esitetään
selkeällä yleiskielellä (osallistujien puheissa “selkokieli”). 
Vieraiden/harvinaisten/outojen sanojen välttäminen tai 
vähintäänkin selittäminen on tarpeen.     

• Toiveena on myös, että samasta asiasta voisi olla eri
muodoissa toteutettua sisältöä. Erilaiset esitystavat
tukevat ja täydentävät toisiaan

— Erilaisissa tilanteissa kaivataan erilaista sisältöä. 
Toisinaan riittää pintapuolinen ymmärrys aiheesta, 
toisinaan tarvitaan yksityiskohtaista tietoa.

— Toisille visuaalinen esitystapa on tärkeää, toisille
teksti tai ääni ovat parhaat keinot asioiden
ymmärtämiseen.     



3. Suhtautuminen erilaisiin esitystapoihin
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• Vuoropuhelua on miellyttävää kuunnella
ja se auttaa ylläpitämään keskittymistä

• Ääntä voi kuunnella muun tekemisen
ohella

• Kuvan puuttuminen vaikeuttaa
keskittymistä

• Pitkää podcastia ei jakseta kuunnella, 
ellei aihe ole erityisen kiinnostava

Mielipiteet esitystavasta

Podcast

• Napakka pituus (5 - 10 min)

• Selkeä yleiskieli on erityisen tärkeää
(hankala tarkistaa termin merkitys
kesken kuuntelun)

• Mielenkiinnon ylläpitäminen kiinnostavan
sisällön lisäksi vuoropuhelun ja 
äänimaailman vaihtelevuuden avulla

• Tavoitettavuuden miettiminen - Mistä
podcastin löytää?

Huomioitavaa toteutuksessa
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”Esityksen olisi oltava aiheeseen nähden napakka – mieluummin lyhyt

kuin pitkä. Vuoropuhelut lisäävät kuulijan huomiota”

”Selkokielisyys olisi myös se ensiarvoisen tärkeä seikka tällaisessa. 

Podcast? Varmaan löytyy suomenkielinen versio tolle sanalle, joka aika

monelta kymmeneltä tuhannelta jää ymmärtämättä…”

“Kuuntelu on siitä kätevää, että sitä voi tehdä muiden asioiden kanssa

samaan aikaan, kuten kävellessä tai siivotessa” 

Podcast

Suoria lainauksia osallistujien kommenteista



3. Suhtautuminen erilaisiin esitystapoihin
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• Tiedon saa helposti ja tiivistetysti
yhdestä kuvasta

• Visuaalisuus ja värien käyttö helpottavat
keskittymistä

• Jos aihe ei ole tuttu, vaatii
yksityiskohtaisempaa lisätietoa tueksi

• Toimii hyvin asioiden välisten
riippuvuussuhteiden esittämiseen

Mielipiteet esitystavasta

Infograafi

• Selkeys, ei liikaa tekstiä (täytyy
ymmärtää yhdellä silmäyksellä)

• Värien ja muotojen logiikan tarkka
miettiminen

• Sähköisessä muodossa lisätietojen
tarjoaminen avainsanoja klikkaamalla

Huomioitavaa toteutuksessa
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”Grafiikat on helppo hahmottaa, mutta jos niissä on liikaa tekstiä, 

vähentää se kiinnostusta käydä sitä läpi.”

”Hyvä tapa esittää enemmän asioita ja riippuvuussuhteita kerralla”

“Kuvien hahmottaminen on yksilöllistä, toisia visuaalinen esitystapa

miellyttää ja he pystyvät kuvien kautta hahmottamaan monimutkaisiakin

asioita. Itse suosin tekstiä ja lineaarista esitystapaa, minun on vaikeampi

lukea kuvia, joissa ei ole selkeää signaalia siitä, mistä aloittaa ja mihin

edetä”

Infograafi

Suoria lainauksia osallistujien kommenteista



3. Suhtautuminen erilaisiin esitystapoihin
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• Todella selkeä ja miellyttävä esitystapa

• Piirustus auttaa keskittymään ja 
pitämään mielenkiintoa yllä

• Piirrustus auttaa myös
havainnollistamaan hankalampiakin
asioita

Mielipiteet esitystavasta

Tussivideo

• Napakka pituus

• Rauhallinen tahti selostuksessa

• Selkeän yleiskielen käyttäminen ja 
hankalien termien selittäminen

Huomioitavaa toteutuksessa
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”Nämä ovat selkeitä ja hauskoja. Jaksaa seurata, kun joku kokoajan piirtää

lisää hauskoja kuvia. Ja kaksi minuuttia on sopiva aika tietoiskulle”

“Paras tähänastisista! Vanhatkin tykkää, Kylli-täti tulee mieleen ja 

positiivisuus”

“Selkeä, informatiivinen, selkeästi puhuttu. Hyvä! Visuaalisuus tulee

piirtämisen kautta. Oppimisen suhteen antaa hyvän muistijäljen”

“On tää aika hyvä, pikkasen nopeasti asiat etenee ainakin tällaiselle

vanhemmalle väestölle. Voisiko ajatella nopeuden säätöä?”

Tussivideo

Suoria lainauksia osallistujien kommenteista



3. Suhtautuminen erilaisiin esitystapoihin
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• Tekstiä voi lukea omassa tahdissa ja 
siihen on helppo palata myöhemmin

• Luettelo on selkeämpi verrattuna
tiiviiseen kappalemuotoiseen tekstiin

• Viralliset tekstit helposti raskaslukuisia ja 
vaikeasti ymmärrettäviä

Mielipiteet esitystavasta

Teksti luettelomuodossa

• Selkeän yleiskielen käyttäminen

• Tekstin selkeä jäsentely (esim. otsikointi, 
avainsanojen korostaminen)

• Visuaalisuus – värien-, kuvien- ja 
tilankäyttö

• Sähköisessä muodossa suorat linkit
lisätietoihin ja viitattuihin asioihin

Huomioitavaa toteutuksessa
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”Aika raskas tapa esittää asiaa. En oikein jaksa lukea loppuun. Kuin palaisi

koulunpenkille kalvosulkeisiin…”

“Ihan normi esitystapa, kunhan teksti itsessään on helppotajuista”

“Luettelo on monesti toimiva esitystapa. Jotta silmäily olisi helppoa, voisi

avainsanoja lihavoida. Helpottaisi entisestään lukemista, jos näkökulma

olisi lukijalähtöinen, ei tukilähtöinen”

Teksti luettelomuodossa

Suoria lainauksia osallistujien kommenteista



3. Suhtautuminen erilaisiin esitystapoihin
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• Esitystapaa pidetään hyvänä ja 
selkeänä, mutta esimerkin monotoninen
ja jäykkä selostus latistaa kuitenkin
mielenkiintoa

• Kuvien ja tekstin lisääminen videoon
puhuvan henkilön lisäksi helpottaisi
keskittymistä ja asian sisäistämistä

Mielipiteet esitystavasta

Video

• Selkeän yleiskielen käyttäminen

• Rauhallinen ja vivahteikas selostus

• Puheen tekstitys

• Aiheeseen sopivan grafiikan, kuvien ja 
tekstin monipuolinen käyttö

• Ei “ylhäältä alaspäin” -sävyä

Huomioitavaa toteutuksessa
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”Ihan hyvä. Musiikki on mielestäni turha. Pääasioiden nostaminen

tekstitykseen toisi vielä lisää ymmärrettävyyttä”

“Aika jäykkää virkamiehen pönötystä… olisi voinut kuvittaa jollakin ja 

mahdollisesti tekstittää videon. Ainakin luvut jäisivät paremmin mieleen, 

jos ne näkisi videolla. Nyt kaikki oli kuuloaistin varassa.”

Video

Suoria lainauksia osallistujien kommenteista



3. Suhtautuminen erilaisiin esitystapoihin
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• Hauska ja mieleenpainuva esitystapa

• Sopii kevyempiin aiheisiin (esim. 
kierrätys, liikennevälineissä
käyttäytyminen)

• Ei välttämättä tarpeeksi uskottava
virallisempaan kontekstiin, jakaa
mielipiteitä

Mielipiteet esitystavasta

Sarjakuva

• Selkeys

• Ei liikaa tekstiä

• Uskottava toteutus - visuaalisella tyylillä
voidaan merkittävästi vaikuttaa
uskottavuuteen

Huomioitavaa toteutuksessa
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”Minulle kyllä toimii – pidän todella sarjakuvista. Toki riippuu paljon

toteutustavasta. Periaatteessa sarjakuvalla voi esittää mitä vaan”

“En kyllä tykkää. Ei sarjakuva oikein sovi virallisten asioiden viestintään. 

Voi viedä uskottavuutta aiheelta”

Sarjakuva

Suoria lainauksia osallistujien kommenteista
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• Paperiset esitteet nousivat
haastatteluissa* spontaanisti esiin
hyvänä tapana välittää tietoa

• Paperiesitteiden vahvuutena nähdään
mm. mahdollisuus säilyttää niitä ja 
palata niihin uudelleen sekä
mahdollisuus kirjoittaa niihin omia
muistiinpanoja

• Paperiesitteiden olemassa oloa pidetään
tärkeänä etenkin senioreille

Paperiesitteet 

Spontaanisti esiintulleet esitystavat

• Haastatteluissa nousee esiin myös
perinteinen mainonta keinona välittää
tietoa kansalaisille

• Mainonta nähdään hyvänä tapana
etenkin silloin, jos aihe/laki on uusi ja 
joko erityisen merkittävä muutos tai 
laajaa kohderyhmää koskeva

• Myös “tietoiskut” tuodaan esiin tapana
kertoa virallisesta asiasta

Mainonta

* Haastattelujen jälkeen aihe nostettiin vielä 

yhteisöön keskustelupalstalle 
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Esitystapojen
vertailua

3. Suhtautuminen erilaisiin esitystapoihin

Tussivideo saa läpikäydyistä esitystavoista selvästi eniten
kannatusta. Visuaalisuuden ja äänen yhdistäminen sekä ”eteenpäin” 
vievä esitystapa auttaa pitämään yllä keskittymistä ja helpottaa
sisällön ymmärtämistä.  

Video, jossa henkilö kertoo asiasta, koetaan hyväksi tavaksi välittää
tietoa. Pelkän “puhuvan pään” lisäksi videon toimivuutta lisää tekstin
ja kuvien käyttö sekä vaihteleva äänimaailma

Podcast on melko uusi ja usealle vielä tuntematon esitystapa, mutta
siinä nähdään potentiaalia. Koska sisällön ymmärtäminen perustuu
pelkkään ääneen, selkeän yleiskielen käyttäminen ja vaikeiden
termien välttäminen on erityisen tärkeää.

Infograafi toimii tiivistelmänä ja asioiden suhteita kuvaavana
esitytapana. Hyvin toteutettu infograafi saa kannatusta, mutta toimii
lähinnä tukemassa syvempää tietoa tarjoavaa esitystapaa.

Sarjakuva jakaa mielipiteitä ja herättää epäilyksiä uskottavuudesta. 
Tyylilaji vaikuttaa kuitenkin erittäin vahvasti sarjakuvan saamaan
vastaanottoon. 

Luettelomuodossa oleva teksti koetaan melko tylsäksi, mutta
esitystapana luetteloa pidetään yhtenäistä tekstiä havainnollisempana
ja helpommin omaksuttavana. 
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4. “Laki väestötietojärjestelmästä” 
erilaisten esitystapojen testaus
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Osion 

sisältö:

”Laki väestötietojärjestelmästä” erilaisten 

esitystapojen testaus

Testauksen avulla selvitettiin osallistujien suhtautumista 
erilaisiin tapoihin esittää, mitä laki väestötietojärjestel-
mästä tarkoittaa.

Testissä mukana olleet tavat kertoa väestötietojärjestel-
mään liittyvästä laista olivat video, jossa henkilö puhuu 
kameralle, tussipiirrosvideo, podcast, sarjakuva, juliste ja 
opasmuotoinen teksti suomi.fi-sivustolla. 

Testauksen puitteissa toteutettiin 8 henkilökohtaista 
haastattelua. Lisäksi esitystavat olivat osallistjien 
arvioitavina Suomi.fi-käyttäjäyhteisössä.  

Testatut materiaalit löytyvät tämän raportin liittestä 3: ”Laki 
väestötietojärjestelmästä, testatut esitystavat”  
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• Tussipiirrosvideo herättää esitystavoista 
eniten innostusta, lähes kaikki pitivät 
sitä parhaana testatuista toteutuksista

• Toteutus koetaan moderniksi ja 
selkeäksi

• Toteutuksen kesto on sopiva, 
piirroksen/tarinan eteneminen pitää 
hyvin mielenkiinnon yllä

• Konkreettiset tilannekuvaukset ja melko 
yksinkertainen kieli tekevät videosta 
helposti lähestyttävän ja ymmärrettävän 

Mielipiteet testimateriaalista

Tussipiirrosvideo

• Vaikka video perustuu pääasiallisesti 
kuvaan ja ääneen, myös tekstitys on 
tarpeen helpottamassa seuraamista ja 
mahdollistamassa videon katselun ilman 
ääntä

• Vaikka tussipiirrosvideo on paljon pidetty, 
se toimii parhaiten yleiskatsauksena 
aiheeseen, joka tukee muualta 
löydettävää yksityiskohtaista tietoa

• Videon lopussa voisi olla linkki 
yksityiskohtaisempaan tietoon

Yleistä huomioitavaa

”Laki väestötietojärjestelmästä” erilaisten esitystapojen testaus
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• Juliste on selkeä katsaus, josta tiedon 
saa helposti ja nopeasti

• Tekstin jaottelu koetaan selkeäksi, mutta 
lauseet ovat melko pitkiä ja osittain 
vaikeaselkoisia

• Otsikkoa pidetään ”hallintolähtöisenä”

• Kuva saa pääosin positiivista 
palautettua, mutta ylioppilaslakki 
herättää kysymyksiä 

Mielipiteet testimateriaalista

Juliste

• Ytimekkäät ja helposti ymmärrettävät 
tekstisisällöt

• Huomiota herättävä ja aiheeseen liittyvä 
havainnollistava visuaalinen ilme

• Julisteen tavoitettavuuden suunnittelu, 
mistä ja miten juliste löydetään

• Mikäli juliste toteutetaan sähköisessä
muodossa, suorat linkit
yksityiskohtaisempaan tietoon

Yleistä huomioitavaa

”Laki väestötietojärjestelmästä” erilaisten esitystapojen testaus
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• Selkeä ja kompakti esitystapa

• Tarvittavan tiedon löytää helposti ja on 
myös helppo hypätä sellaisen tiedon yli, 
jota ei tarvitse

• Tietoon on myös helppo palata 
myöhemmin uudelleen

• Netistä löytyvää selkeästi aihepiireittäin 
otsikoitua tietosisältöä pidetään 
käytännöllisimpänä tapana hakea tietoa 
silloin, kun sille on tarvetta 

Mielipiteet testimateriaalista

Opasmuotoinen sisältö

• Kielen selkeys ja helppo ymmärrettävyys

• Tiedon helppo löydettävyys

Yleistä huomioitavaa

”Laki väestötietojärjestelmästä” erilaisten esitystapojen testaus
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• Monipuolinen ja laaja katsaus aiheeseen

• Koetaan ”Vanhanaikaisempana” ja 
”tylsempänä” kuin tussipiirrosvideo

• Pohjasi paljon lakitekstiin – ei kovin 
helposti lähestyttävä

• Henkilön katseen suunta ja valon 
heijastukset vievät jonkin verran 
huomiota asiasisällöltä

• Toteutus koetaan liian pitkäksi 

Mielipiteet testimateriaalista

Video, jossa henkilö kertoo aiheesta

• Puheen tekstitys auttaa
sisäistämistä/seuraamista

• Teknisen toteutuksen 
miettiminen/viimeistely 

• Visuaalisuus mielenkiinnon
ylläpitämiseksi: esim kuvia ja videota
palvelusta ja sen käytöstä

• Selkeä jaottelu eri aihealueisiin tai 
sisällysluettelo, josta pääsee suoraan 
tiettyyn kohtaan

Yleistä huomioitavaa

”Laki väestötietojärjestelmästä” erilaisten esitystapojen testaus
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• Jakaa mielipiteitä: osan mielestä ei sovi 
virallisiin aiheisiin, toiset pitävät erittäin 
paljon

• Tapa kuvata aihetta konkreettisten 
tilanne-esimerkkien avulla saa kiitosta

• Osassa puhekuplia koetaan olevan 
liikaa tekstiä tai teksti on liian raskasta

• Koetaan sopivan erityisesti nuorille sekä  
niille, jotka eivät puhu suomea kovin 
hyvin 

Mielipiteet testimateriaalista

Sarjakuva

• Ytimekkäät ja helposti ymmärrettävät 
puhekuplat

• Informoivat kuvat, jotta tieto välittyy 
tarpeeksi helposti myös vähäisellä 
määrällä tekstiä

• Riittävän lyhyt toteutus

• Huumori on tervetullutta mutta saattaa 
myös ärsyttää 

Yleistä huomioitavaa

”Laki väestötietojärjestelmästä” erilaisten esitystapojen testaus
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• Keskittyminen pelkkään puheeseen osalle 
haastavaa, ajatus alkaa helposti harhailla

• Toteutus koetaan liian pitkäksi

• Hidas tapa saada tietoa ja tietoon on 
vaikea palata myöhemmin

• Haastattelumuoto ja dialogisuus koetaan 
toimivaksi avaksi välittää tietoa

• Tavoittaa myös näkövammaiset ja 
mahdollistaa tiedon saannin muun 
tekemisen ohessa (esim. lenkillä tai 
autossa)

Mielipiteet testimateriaalista

Podcast

• Podcastien kuuntelu on vahvassa 
kasvussa: Motivoinnin ja 
tavoitettavuuden miettiminen (Miksi 
kuuntelisin podcastin aiheesta? Mistä 
podcastin löytää helposti?)

• Riittävän lyhyt kesto

• Kiinnostuksen ylläpito, dramaturgian 
miettiminen (aloitus, keskikohta, lopetus, 
yllätyksellisyyttä)

• Melko edullinen ja helposti toteutettava 
tapa kertoa asioista

Yleistä huomioitavaa

”Laki väestötietojärjestelmästä” erilaisten esitystapojen testaus
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• Tussipiirrosvideota pidettiin testatuista 

materiaaleista parhaana. Tussivideo herätti 

innostusta, sillä siinä oli kuvattu konkreettisia tilanteita 

yksilön näkökulmasta. Lisäksi se oli visualisoitu 

tavalla, joka oli moderni, havainnollistava ja piti 

mielenkiintoa yllä. 

• Julistetta pidettiin myös selkeänä ja toimivana 

esitystapana. Tekstin jaottelua eri osioihin pidettiin 

hyvänä ratkaisuna, mutta ositain teksti voisi olla 

yksinkertaisempaa.

• Video, jossa henkilö kertoo asiasta, koettiin 

hieman puuduttavaksi ja vanhanaikaiseksi. Siihen 

olisi toivottu enemmän visuaalisia elementtejä, kuten 

palvelun ominaisuuksien ja käytön esittelyä kuvien ja 

videon avulla. Lisäksi video koettiin selvästi liian 

pitkäksi, ja moni ehdottikin, että sen voisi pilkkoa osiin 

aihealueittain tai lisätä sisällysluettelon, jonka avulla 

voisi siirtyä eri kohtiin. 

Yhteenveto esitystavoista

• Opasmuotoista esitystapaa kehuttiin kompaktiksi 
ja toimivaksi. Tarvittavan tiedon löytää helposti ja 
toisaalta kaikkia kohtia ei tarvitse klikata auki, jos ei 
ole tarvetta. Näin tiedonsaantia voi säädellä omien 
tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. 

• Podcastia ei pidetty erityisen kiinnostavana 
esitystapana. Pelkkään puheeseen on vaikeaa 
keskittyä, ellei aiheesta ole todella kiinnostunut. 
Toisaalta podcastin haastattelumuodosta pidettiin, 
sillä kysymykset ja vastaukset jaksottavat aihetta 
helposti ymmärrettävällä tavalla.

• Sarjakuva herätti vaihtelevia reaktioita: osa piti 
kevyttä ja humoristista esitystapaa raikkaana, osan 
mielestä taas huumori ei sovi virallisiin aiheisiin. 
Sarjakuvan koettiin sopivan yksinkertaisiin aiheisiin, 
ja sen nähtiin tavoittavan helposti nuorison sekä 
ihmiset, joiden kielitaito ei ole kovin hyvä.

”Laki väestötietojärjestelmästä” erilaisten esitystapojen testaus



45 |  © Digitalist Group Plc 

• Yleisesti esitystapojen toivottiin olevan lähestymistavaltaan lähempänä 

tavallisten ihmisten arkea, testatut esimerkit koettiin monissa kohdissa ennemmin 

”hallintolähtöisiksi”. Esimerkiksi otsikko ”väestötietojärjestelmä ja minä” voisi olla 

helpommin lähestyttävä kuin ”laki väestötietojärjestelmästä”.

• Useampi osallistuja epäröi, jaksaisiko katsoa aiheesta videon tai kuunnella podcastin. 

Esitystavoissa tulisikin korostaa aiheen/palvelun merkitystä yksilön näkökulmasta 

ja näin motivoida kansalaisia perehtymään aiheeseen (”Miten minä hyödyn 

väestötietojärjestelmästä tai miksi tarvitsen sitä?”). Kerronta konkreettisten 

esimerkkitilanteiden kautta saa kiitosta.

• Vaikka tussipiirrosvideo herätti paljon innostusta ja sen eri elementtejä yhdistelevästä 

tyylistä pidettiin, videon rinnalle kaivattiin myös perinteisempää tekstimuotoista 

esitystapaa, josta tiedon saa nopeasti vilkaisemalla ja johon on helppo palata 

myöhemmin. 

• Tutkimuksessa mukana olleiden esitystapojen lisäksi ehdotettiin tubettajien ja 

muiden vaikuttajien hyödyntämistä (tunnettu henkilö tutustuu palveluun ja näyttää, 

miten sitä käytetään) sekä pelillistämistä.

Yleisiä huomioita toteutuksista

”Laki väestötietojärjestelmästä” erilaisten esitystapojen testaus
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Johtopäätökset
• Vaikeaselkoiset lakitekstit hankaloittavat asioiden hoitamista ja 

niiden selkeyttämiselle on tarvetta

• Esitystavasta riippumatta on tärkeää käyttää selkeää yleiskieltä ja 

selittää mahdolliset vaikeaselkoiset termit

• Asian esittäminen kansalaisen näkökulmasta on toivottavaa –

mitä laki tarkoittaa kansalaiselle mieluummin, kuin kerrotaan mitä

laki sisältää. Konkreettiset esimerkit myös lisäävät aiheen

ymmärtämistä

• Mielenkiintoinen äänimaailma ja visuaaliset elementit tehostavat

asioiden ymmärtämistä ja pitävät mielenkiintoa yllä

• Tiedon tarpeiden taso ja henkilöiden preferoimat esitystavat

vaihtelevat, joten samasta sisällöstä on hyvä olla useampia

versioita tukemassa toisiaan

• Esitystavasta riippumatta on myös oleellista miettiä, miten ja 

mistä kansalaiset löytävät tiedon
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