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Selkoa selkokielestä

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Oma tausta KVL:n saavuttavuustyössä. SelkokeskusSelkokeskuksen tavoite on edistää selkokielistä tiedotusta, tiedonvälitystä ja kulttuuria.Selkokeskus ideoi selkokielisiä aineistoja, julkaisee lehtiä, toimittaa verkkosivustoja, toimii alan yhteistyö- ja tiedotuskanavana ja tuottaa selkokieleen liittyviä palveluja, www.selkokeskus.fi.PapunetPapunet edistää esteetöntä ja tasa-arvoista viestintää verkkopalveluiden avulla.Papunet on saavutettava verkkosivusto eri keinoin kommunikoiville ja tietokonetta käyttäville ihmisille, www.papunet.net. Papunet kouluttaa ja konsultoi esteettömistä ja helppokäyttöisistä verkkopalveluista.



Voimavaralähtöisyys

Voimavaroihin keskittymällä voidaan esimerkiksi tukea 
sairastuneen tai vammaisen ihmisen kuntoutumista ja 
itsemääräämisoikeutta sekä tarjota haasteellisessa 
elämäntilanteessa olevalle mielekästä tekemistä tai 
työtä. Voimavarojen tunnistaminen ja näkyväksi 
tekeminen on yhteydessä osallisuuden kokemuksiin.

https://www.sinaoletarvokas.fi/tietoa/
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Suomi ei ole vaikea kieli, mutta…

täysivaltainen kansalaisuusosallisuus

vastaanottopalveluvastaava

vaihtoehdottomuus

jyrkkenevät politiikkavaatimukset

dialogisuuden vahvistaminen

julkinen palvelulupaus

elämyspedagogiikka

henkilökohtainen budjetointi
humanitaarinen viisumi

ihmisoikeuslähtöisyys

haavoittuvuuden näkökulma

kustannustehokkuusarviointi

eriarvoisuuskehitys



Yleiskieli on liian vaikeaa 
noin 650 000−750 000 ihmiselle Suomessa

Selkokeskuksen arvio selkokielen tarpeesta Suomessa (Juusola 2019, 
https://selkokeskus.fi/wp-content/uploads/2019/02/Tarvearvio-2019.pdf) 



Syrjäyttääkö vaikea kieli?
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Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää 
ja ymmärrettävää kieltä.

Hallintolaki, 9. pykälä



Kuka tarvitsee selkokieltä?
Selkokieltä voivat tarvita

• maahanmuuttajat, jotka opiskelevat suomea tai ruotsia

• muistisairaat henkilöt

• kehitysvammaiset tai autismikirjon henkilöt

• lapset ja nuoret, joilla on kielellinen erityisvaikeus

• afasiaa sairastavat henkilöt

• henkilöt, joilla on lukemisen vaikeuksia

• henkilöt, joilla on oppimisen, keskittymisen tai 
hahmottamisen ongelmia.
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• Yhä useampi suomalainen on yli 65-vuotias.
2015: 19,9 prosenttia väestöstä  

2030: 26 prosenttia väestöstä

(yli 80-vuotiaita Suomessa vuonna 2017: 294 737)

• Suomi on yhä useammalle toinen tai vieras kieli.
2010: 224 388 vieraskielistä henkilöä

2017: 373 325 vieraskielistä henkilöä

• Heikosti lukevien määrä kasvaa.
Suomen sijoitus PISA-lukutaitotutkimuksissa on pudonnut etenkin 
poikien kohdalla. 
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Miksi selkokielen tarve kasvaa?

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Direktiivin taustalla on W3C:n WCAG 2.0-ohjeistusOhjeistus jaettu neljään pääluokkaan: Havaittava, hallittava, ymmärrettävä ja lujatekoinenWCAG-ohjeistus ei ota kantaa tasoilla A ja AA kognitiiviseen saavutettavuuteenSaavutettavuus vs. käytettävyys



Selkokieli

Selkokieli on suomen kielen muoto, 
joka on mukautettu sisällöltään, 
sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä 
luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. 

Se on suunnattu ihmisille, 
joilla on vaikeuksia lukea 
tai ymmärtää yleiskieltä.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Viime vuosina selkokieli-sanaa on alettu yhä enemmän käyttää myös merkityksessä yleisesti ymmärrettävä kielenkäyttö. Esimerkiksi: Selkokielellä sanottuna ministeri tarkoitti, että - -. 



Selkokieli on suomen kielen muoto



Mitä selkokieli on?

Selkeän kirjoittamisen 
edellytys on selkeä ajattelu.

Selkopuheessa tärkeintä on 
kohdata ihminen.



Selkokielen mittari arvioi tekstin selkokielisyyttä 

Tekstin rakenne
32 kriteeriä: 

Miten tekstistä rakentuu 
johdonmukainen, helposti 

hahmotettava ja omaksuttava 
kokonaisuus?

Sanasto
18 kriteeriä: 

Millaiset sanat ovat helppoja?
Miten sanoja voi käyttää ja selittää 

tekstissä mahdollisimman 
ymmärrettävällä tavalla?

Visuaaliset piirteet
24 kriteeriä: 

Millainen taitto ja kuvitus tukee 
tekstin lukemista ja ymmärtämistä?

Kielelliset rakenteet
29 kriteeriä: 

Millainen taivutus ja mitkä lause-
ja virkerakenteet ovat helppoja ymmärtää?



Voisiko tätä muokata helpommalle kielelle?

Setlementtien toiminta-alueita ovat asumisen 
palvelut, opinto- ja kulttuuritoiminta, 
kansalaistoiminta, lapsi- ja nuorisotyö, seniori- ja 
vanhustyö, vaikeat elämäntilanteet ja kriisityö sekä 
yhdenvertaisuustyö.
https://setlementti.fi/toiminta/lahjoita/

12

https://setlementti.fi/toiminta/lahjoita/


Informaation määrä

Vähennä informaatiota.
• Keskity olennaiseen, karsi lukijaa turhaan rasittava informaatio.

• Pidä huolta siitä, että otsikko vastaa tekstin sisältöä.

• Mieti, mihin kohtaan tekstiä sijoitat mitäkin tietoa. 
Päätöstekstin alkuun lukijalle olennaisin eli ratkaisu. 

Lisää informaatiota.
• Lisättävä tieto on usein sellaista yleistietoa, jonka kirjoittajat 

olettavat lukijan tuntevat (esim. yleiset toimintamallit, 
prosessit ja eri tahojen velvollisuudet).

• Lisättävä tieto voi koskea myös jotakin sellaista, minkä 
useimmat lukijat lukevat rivien välistä. 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Usein tarve vakuuttaa lukija tekstin pätevyydestä saa kirjoittajan sijoittamaan tekstin alkuun vaikeita käsitteitä tai lähdetietoja. 



Helpot sanat ja vaikeat sanat

• Käytä lyhyitä ja yleisiä sanoja:
lähettää, ostaa, pieni, suuri, koti, työ, laki, valittaa

• Suosi konkreettisia arkikielen sanoja:
tapa  (ei: käytäntö)

tehdä  (ei: toteuttaa)

tärkeä  (ei: olennainen)

• Vältä pitkiä ja abstrakteja sanoja:

toiminta-alue, yhteisöllisyys, mielenterveyskuntoutuja,

käyttäjälähtöisyysperiaate, osatyökyvyttömyyseläke,

työsuojeluviranomainen, yhdenvertaisuusvaatimus, 

kelpoisuus, perheside, sitouttaa, katteeton, vaje,

näennäinen, totaalinen, hajonta, osapuoli, avoimuus, 

alisuoriutua, tuotteistaa... 



Millaiset sanat ovat helppoja?
Yleiset ja tutut sanat

raha −  tulot − tuotot − varallisuus 

apu −  tuet −  etuudet   

hammaslääkäri −  suunhoidon yksikkö

itse −   omatoimisesti

Konkreettiset sanat

helsinkiläinen − yksilö − vaikuttaja − toimija

lääkäri − terveyskeskus − terveysasema −  terveys- ja hyvinvointikeskus

kirjoittaa − täyttää (lomake) − ilmoittaa − tuottaa (teksti, vastaus) 

Lyhyet sanat

perhe − ruokakunta

täytyy tehdä työtä − olla työvelvoitettu −  olla velvoitetyöllistettävänä

Kotoperäiset sanat

tehdä valitus − reklamoida

paikka − areena  



Varo näennäistä helppoutta

Konkreettisilta näyttävät sanat
palveluseteli − tiekartta − kantapalvelu

Kuvallinen kieli
matalan kynnyksen palvelu − vetovastuu

elintärkeä − aivovuoto − pistää silmään − pääosa

nojata faktoihin − tulokulma − valuvika 

räjähtää käsiin − valottaa − hioa



Selkokirjoitus pähkinänkuoressa
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Selkeä tekstin rakenne
• Mikä on lukijalle tärkeää? Nosta se alkuun.

• Rajaa informaation määrää. Lähes aina vähemmän 
on enemmän. 

• Missä järjestyksessä kirjoitat? Käytä väliotsikoita, 
jaa sisältö pieniin osiin.

Yleiset arkipäivän sanat
• Käytä tavallisia ja yleisiä sanoja. 

• Selitä harvinaisemmat sanat ja käsitteet.

• Älä jumiudu selitykseen, älä selitä liikaa.

Tavalliset kielen rakenteet 
• Rakenna lauseet verbin varaan! Vältä 

substantiivivyörytystä.

• Älä käytä lauseenvastikkeita.

• Vältä passiivia. Käytä aina aktiivista kieltä, jos voit.

• Muista lyhyet lause- ja virkerakenteet. 



Esimerkkejä selkoteksteistä
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Eläkeläisille alennuksia

Voit saada alennusta

junamatkoista, linja-automatkoista

ja lentomatkoista Suomessa.

Joissakin kaupungeissa alennusta saa

paikallisliikenteen lipuista.

Voit saada alennusta myös

pääsymaksuista esimerkiksi

liikuntapaikkoihin

ja moniin tapahtumiin.

Kela, Eläkkeelle-selkoesite 2015

Vaalisalaisuus

Jokainen päättää itse,

haluaako äänestää ja ketä äänestää.

Vaalisalaisuus tarkoittaa sitä,

että sinun ei tarvitse kerto kenellekään,

ketä äänestät.

Oikeusministeriö, 

Eduskuntavaalit 2019 -selkoesite



Miten sanoisit selkokielellä?

Resurssien eriarvoisuus näkyy esimerkiksi 
koulutusmahdollisuuksien, tulojen, vanhempien 
antaman taloudellisen ja kulttuurisen pääoman sekä 
yhteiskunnallisen vallan eriarvoisena jakautumisena.

https://www.sinaoletarvokas.fi/tietoa/
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Resurssien eriarvoisuus näkyy esimerkiksi koulutusmahdollisuuksien, tulojen, 
vanhempien antaman taloudellisen ja kulttuurisen pääoman sekä yhteiskunnallisen 
vallan eriarvoisena jakautumisena.

Ehdotus selkoversioksi:

Ihmisillä on erilaisia taitoja ja mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa.
Erilaiset taidot ja mahdollisuudet voivat tehdä ihmisistä eriarvoisia.
Miten eriarvoisuus näkyy yhteiskunnassa?

Eriarvoisuus voi näkyä esimerkiksi näin:

Nuorilla on erilaiset mahdollisuudet opiskella ja saada koulutusta.
Jotkut nuoret voivat saada hyvän koulutuksen.
Silloin he voivat saada myös työn, josta saa hyvän palkan.
Jotkut nuoret eivät saa hyvää koulutusta.
Myöhemmin työssä heillä voi olla pieni palkka.

Jotkut vanhemmat voivat auttaa nuorta rahallisesti opiskelun aikana.
Toiset vanhemmat eivät voi auttaa rahallisesti.

Jotkut vanhemmat voivat tarjota lapselle ja nuorelle paljon tietoa kulttuurista.
Toiset vanhemmat eivät voi tarjota kulttuuritietoa.

Myös valta jakautuu yhteiskunnassa eri tavalla eri ihmisille.
Joillakin ihmisillä on paljon valtaa.
Joillakin on hyvin vähän valtaa.20



Mistä saat tukea hyvän yleiskielen 
ja selkokielen käyttöön?

Selkokielen mittari 
https://selkokeskus.fi/wp-
content/uploads/2018/10/SELKO
MITTARI_2018_11.10.18.pdf

10 vinkkiä selkokielen puhumiseen
https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokieli-
vuorovaikutuksessa/yleisohjeet/

Tutustu selkomateriaaliin, 
tule koulutukseen!
https://selkokeskus.fi/koulutukset/

Kielitoimiston sanakirja
https://www.kielitoimistonsanakirja.
fi/

Kielitoimiston ohjepankki
http://www.kielitoimistonohjepankki.
fi/

https://selkokeskus.fi/wp-content/uploads/2018/10/SELKOMITTARI_2018_11.10.18.pdf
https://selkokeskus.fi/wp-content/uploads/2016/03/Huoneentaulu_10_vinkkia_puhumiseen_A4.pdf
https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokieli-vuorovaikutuksessa/yleisohjeet/
https://selkokeskus.fi/koulutukset/
https://www.kotus.fi/sanakirjat/kielitoimiston_sanakirja
https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/
https://www.kotus.fi/sanakirjat/kielitoimiston_sanakirja
http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/


Kuva: Papunetin kuvapankki, 
www.papunet.net / Jani Ikonen

Suomen kieli 
on minulle ikkuna ja talo,
minä asun tässä kielessä.

Se on minun ihoni. 

Pentti Saarikoski
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