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Miksi oikeinkirjoitus on tärkeää?

SE LISÄÄ USKOTTAVUUTTA

Tilaisitko sinä tuotteita kirjoitusvirheitä vilisevästä verkkokaupasta? Jos saat huonolla

kieliopilla kirjoitetun sähköpostin, oletatko automaattisesti, että se on roskapostia?

Kun teksti on oikeakielistä, lisää se uskottavuutta.

SE VÄHENTÄÄ VÄÄRINYMMÄRRYKSEN RISKIÄ

Erityisesti väärin kirjoitetut yhdyssanat voivat muuttaa koko sanoman merkityksen 

--> maksa laatikot / maksalaatikot 

SE HELPOTTAA TEKSTIN LUETTAVUUTTA

kirjotusvirheet ja se jos teksti kirjoitettu on oudoilla sana järjestyksilä niin että

välimerkiy on vääräsä paikassa tai jos niitä ei ole niin tekstin lukeminen on viakeaa

ja, on varmaa että kukaan ei halua lukea tuottamaasi sisältöä



Viivojen käyttö

LYHYTTÄ VIIVAA ELI YHDYSMERKKIÄ KÄYTETÄÄN...

jos yhdyssanan edellinen osa loppuu samaan vokaaliin, jolla seuraava

alkaa: tiistai-ilta, kielenhuolto-opas.

kun yhdyssanan osana on lyhenne, kirjain, numero tai muu merkki tai

sana-aines: MM-kisat, @-merkki, 8-vuotias, ei-toivottu.

kun yhdyssanan osana on outo, vaikeasti hahmottuva tai

vakiintumaton vierassana: grunge-musiikki.

kun kyseessä on rinnasteinen yhdyssana: kahvila-ravintola, jääkaappi-

pakastin.

kun yhdyssanojen yhteinen osa jätetään toistamatta: etu- ja sukunimi,

syntymäaika ja -paikka.

PITKÄÄ VIIVAA ELI AJATUSVIIVAA KÄYTETÄÄN...

virkkeen osien erottamiseen: Jos – tai siis kun – sinulle tulee nälkä,

Alennusmyynnit lähestyvät – verkkokauppamme palvelee 24/7.

päivämäärien, kellonaikojen, rajakohtien ja osapuolien erottamiseen:

2.–4.7. 10–20 %, klo 13–14, ma–pe.

HUOMIOI TAPAUKSET, JOISSA KÄYTETÄÄN MOLEMPIA:

Suomi–Ruotsi-maaottelu, 20–25-vuotiaat, Helsinki–Vaasa-junamatka



Ihanat kamalat

yhdyssanat –

esimerkkejä,

joissa on helppo

tehdä virheitä

Ei ihme, että kieli menee

solmuun

Kielet kirjoitetaan erikseen:

suomen kieli, ruotsin kieli

Jonkun kielestä puhuttaessa:

suomenkielinen, ruotsinkielinen

Kiinnitä huomiota merkityseroihin:

äidinkieli vs. äidin kieli

Kuulostaa yhdyssanalta, mutta

kirjoitetaan erikseen

ensi hätään, eri puolilla, lukuun

ottamatta, ajan tasalla, edellä

mainittu, ikään kuin, alun perin, sitä

paitsi, ennen kaikkea, kaiken

kaikkiaan, suurin piirtein, viime

hetkellä, niin sanottu, ani harva

Ettei mikään vain olisi liian

helppoa

alaspäin MUTTA kotiin päin 

nimenomaan MUTTA niin ikään

päinvastoin MUTTA sitä vastoin

upouusi MUTTA tuiki tavallinen

viimeaikainen MUTTA viime

aikoina

Liika on liikaa – joskus

kannattaa muotoilla eri tavalla

maailmancuposakilpailu -->

maailmancupin osakilpailu

streptokokkinieluinfektio -->

streptokokin aiheuttama

nieluinfektio

lentokonesuihkuturbiinimoottori-

apumekaanikkoaliupseerioppilas

--> antaa olla



Yhdysmerkki & välilyönti

YKSI SANA ENNEN PÄÄSANAA – EI VÄLILYÖNTIÄ

MacBook-tietokone, aamu-uninen

USEAMMAN SANAN LIITTO ENNEN PÄÄSANAA – VÄLILYÖNTI

MacBook Pro -tietokone, Siellä missä tapahtuu -slogan, Black Friday -tarjous

HUOMAA YHDYSMERKIN PAIKKA NÄISSÄ

New York -taulu --> nyky- New York

Marja- ja hedelmämehu

Maanantai- ja tiistai-illat



Yksi yleisimmistä virheistä on se, että

päivämäärää ilmaistessa kuukauden

perästä jätetään piste pois – jos jätät sen

pois, päivämäärästä tulee kellonaika.

 

"Konsertti torstaina 13.10"

--> onko konsertti 13.10. vai onko se

 ensi torstaina klo 13.10?

 

Muistathan pisteen myös silloin, kun lause

päättyy kysymys- tai huutomerkkiin:

Konsertti järjestetään 13.10.!

Päivämäärät

Kansainvälisesti kellonajan merkinnässä

käytetään kaksoispistettä: klo 14:30,

mutta Suomessa tätä tapaa ei yleensä

noudateta.

 

klo 14.30

klo 14.30–15.30 (muista ajatusviiva)

Kellonajat



PIENI ALKUKIRJAIN

Kansallisuudet: suomalainen, ranskalainen keittiö

Kielet: suomen kieli, ranskankielinen

Arvonimet ja tittelit: tasavallan presidentti, sir

Valtionhallinnon keskeiset elimet: eduskunta, hallitus

Juhlapyhät: joulu, vappu, halloween

Kasvien ja eläinten ym. suomenkieliset nimet:

saksanpaimenkoira, tanskandoggi

Iso vai pieni alkukirjain?

ISO ALKUKIRJAIN

Tähtikuviot ja taivaankappaleet: Aurinko, Kuu, Maa

Brändit ja tuotteet: Coca-Cola, Jokapoika-paita

Viinien rypälelajikkeet ja tuotantoalueet: Riesling,

Chardonnay

 Sairauksien nimissä esiintyvät henkilönnimet:

Alzheimerin tauti, Downin syndrooma



Muista myös nämä

Älä unohda

välilyöntiä näissä

10 €

25 % alennus

30–50 %

Nämä kirjoitetaan usein väärin

Enään --> enää

Koita --> koeta

Thaimaaseen --> Thaimaahan

Kaijutin --> kaiutin

Tälläinen --> tällainen

-5 € alennus --> 5 € alennus tai -5 €

5 vuotias / 5-vuotta  --> 5-vuotias / 5 vuotta

Suomen kieli on oikeasti

vaikea kieli

Jos et tiedä, miten joku

sana tai ilmaisu kuuluu

kirjoittaa – googleta se.



"Autolle tehtiin vuosi huoltoa."

 

"Haluatko possu junaan?"

 

"Haluaako joku narttu kissan?"

 

"Mummonlihapullat"

 

"Kylmä kalle on pakastimessa."

Lopuksi: 

Osoitus siitä, miksi yhdyssanat kannattaa kirjoittaa oikein



Eikö kielioppi kiinnosta?

Meitä kiinnostaa!

Ulkoista sosiaalisen median sisällöntuotanto meille,

niin me hoidamme pilkunviilauksen ja hiomme

sometilisi kuntoon!

https://www.primaq.fi/sosiaalisen-median-palvelut

