
Tuunaa opetuksesi selkokielelle -hanke
2019 - 2020

Elinikäinen oppiminen
Kehitysvammaliitto

Selkokielen perusteet



Inhimillinen kieli
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Tavoitteita

• Tutustua selkokielen (teoria)taustaan: 
mitä se on, miksi ja kenelle

• Omaksua tärkeimpiä selkokielen tuottamisen 
periaatteita, joiden avulla esim. omia 
(opetus)materiaalejaan voi muokata 
ymmärrettävämmiksi

• Saada välineitä arvioida erilaisten materiaalien 
ulkoasua sekä tekstiä esteettömän oppimisen 
näkökulmasta.



Mitä on selkokieli? Katsotaan!

Paputuubi: 
https://youtu.be/wRs5D0w9Dik



Selkokieli…

on mukautettu
tietoisesti ja suunnitelmallisesti 

sisällöltään, 
sanastoltaan

ja rakenteeltaan
yleiskieltä luettavammaksi 
ja ymmärrettävämmäksi.

Mitä on selkokieli?



Selkokieli on…

suunnattu ihmisille, 
joilla on vaikeuksia 

lukea tai ymmärtää yleiskieltä. 

Selkokieli on 
luettavaa,

kiinnostavaa, 
ymmärrettävää

ja Sinulle kirjoitettua! 



Helpompaa kuin yleiskieli

Lähde: https://selkokeskus.fi/selkokieli/maaritelma/



Selkokielen käyttäjäryhmät

Selkokielestä voivat hyötyä henkilöt:

1. joiden kielelliset vaikeudet johtuvat synnynnäisestä 
ja pysyvästä neurobiologisesta poikkeavuudesta 
(taustalla esim. kehitysvamma, dysfasia, lukivaikeus, 
ADHD)

2. joiden kielelliset taidot ovat heikentyneet 
(taustalla esim. muistisairaus tai afasia)

3. joille suomi ei ole äidinkieli 
(esim. kielenoppijat, vähemmistökielten puhujat).



Selkokielen käyttäjäryhmiä

• Näiden ryhmien lisäksi selkokielestä voi olla 
hyötyä esimerkiksi mielenterveyskuntoutujille, 
syrjäytyneille, ulkosuomalaisille, koululaisille ja 
suurelle yleisölle. 

• Huomaa kuitenkin, että aina vain osa kuhunkin 
ryhmään kuuluvista henkilöistä hyötyy 
selkokielestä.



Selkokielen tarve

• Selkokielen tarve vaihtelee eri ikäkausina:

• lapset ja nuoret  8–12 %

• työikäiset  10–12 %

• yli 65-vuotiaat  15–20 %.

• Selkokielen kohderyhmiin kuuluu Suomessa 
yhteensä noin 530 000–750 000 henkilöä 
(11–14 % väestöstä). 



Selkokielen tasot

• Erilaista selkokieltä eri ryhmille
-> Selkokielen kolme vaikeustasoa:

• Helppo selkokieli

• kaikkein yksinkertaisin kielellinen ilmaisu 

• sopii niille, joilla on eniten kielellisiä vaikeuksia

• Perusselkokieli

• vaikeudeltaan keskitasoista 

• suunnattu useimmille selkolukijoille

• Vaativa selkokieli

• kielellinen ilmaisu on yllä olevia tasoja rikkaampaa ja 
monipuolisempaa mutta edelleen yleiskieltä helpompaa

• suunnattu ihmisille, joilla on lievempiä lukemisen ja 
ymmärtämisen vaikeuksia.



Sama teksti yleiskielellä ja selkokielellä

Kuntayhtymän kotihoitokeskuksen 
hoitohenkilökunta tukee monella tavoin 
kotiaskareissa sekä antaa hoiva-, perushoito- ja 
sairaanhoitopalveluja sekä tukee hyvinvoinnin 
ylläpitämisessä muuttuvissakin olosuhteissa.

Kotihoitokeskuksen hoitajat

auttavat asiakasta kotitöissä.

He huolehtivat myös asiakkaan perushoidosta 

ja sairaanhoidosta.

Lisäksi he auttavat häntä pitämään huolta

terveydestään silloinkin,

kun hänen elämäntilanteensa muuttuu.

Yleiskieli

Selkokieli



Selkokirjoitusohjeet apuna

• Selkokirjoitusohjeet on kehitetty Suomessa 
kansainvälisten ohjeiden pohjalta.

• Kansainväliset ohjeet eivät riitä selkosuomen 
ohjeistamiseen, mutta ne antavat 
taustatukea:

• IFLA: Guidelines for Easy-to-read Material 

• European Inclusion: Tee se helpoksi -ohjeistus

• Ohjeita selkokirjoittajille on annettu
Suomessa jo lähes 40 vuotta.



Saavutettavuus

• Määritelmä:
verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt 
ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja 
ymmärtää mitä niissä sanotaan.

• Saavutettavuusdirektiivi

• edistää kaikkien mahdollisuutta käyttää julkisia palveluita

• asettaa saavutettavuudelle minimivaatimukset

• parantaa digitaalisten palveluiden laatua.

• Saavutettavuusdirektiivi koskee julkishallinnon 
verkko- ja mobiilipalveluita 
-> mukaan kuuluvat esimerkiksi kunnat, koulut 
ja virastot.

• Direktiivin pohjana Web Content Accessibility 
Guidelines eli WCAG-standardi
-> standardiin kuuluu kriteerejä, jotka saavutettavan 
verkkopalvelun pitää täyttää.



Selkokieli on saavutettavuutta

• Selkokieli on yksi keino edistää saavutettavuutta ja 
tuottaa helppokäyttöistä sisältöä verkkosivuille

• -> verkkosivusuunnittelussa selkokielen periaatteet auttavat 
hahmottamaan kielellisen ja kognitiivisen saavutettavuuden 
osa-alueita.

• Selkokielellä voidaan tuottaa koko palvelu tai tehdä siitä 
kieliversio selkokielellä.

• Kognitiivinen saavutettavuus

• tiedon ja tiedonkäsittelyn saavutettavuus

• ymmärtämistä, hahmottamista, muistamista ja uuden tiedon 
oppimista helpottavat ratkaisut.



Mukauttaminen ja suora selkokirjoitus

• Selkokirjoittamista on kahdenlaista:

• Mukauttaminen
tarkoittaa yleiskielisen tekstin muokkaamista 
selkokielelle. Selkokirjoittaja selkokielistää
jo olemassa olevaa lähtötekstiä siten, 
että se sopii selkolukijalle. 
Lähtötekstin kirjoittajalla säilyy tekstin 
tekijänoikeudet.

• Suora selkokirjoitus 
on uuden tekstin luomista selkolukijalle. 



Mukauttaminen

• Mukauttamisessa tärkeää on lähtötekstin 
lukeminen ja syvällinen ymmärtäminen. 

• Voit pohtia esimerkiksi:

• kenelle lähtöteksti on tarkoitettu

• mitä taustatietoja lukijalla oletetaan olevan

• mikä on tekstin viestinnällinen tavoite 

• mitkä ovat pääsisällöt, mitkä sivuasioita

• missä järjestyksessä asiat kerrotaan

• mitä lähtötekstissä ei sanota, mutta selkotekstissä 
olisi hyvä sanoa

• mikä tekstissä painottuu

• kenen näkökulmasta asiat kerrotaan.



Selkotekstilajit

Informoivat tekstit

• Tavoitteena informoida lukijaa jostakin ja 
mahdollisesti saada hänet toimimaan tietyllä tavalla.

• Esimerkkejä: päätökset, lomakkeet, lait, esitteet.

Mediatekstit

• Tavoitteena on ajankohtaistiedon välittäminen.

• Esimerkkejä: uutiset, reportaasit, mielipidetekstit.

Kaunokirjalliset tekstit

• Tavoitteena on viihdyttää ja tarjota elämyksiä.

• Esimerkkejä: romaani, näytelmä, runo.



Selkokielisiä julkaisuja

• Selkokieliset esitteet ja oppaat
• https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokieliset-julkaisut/selkokieliset-esitteet-ja-oppaat/

• Kokonaan tai osin selkokieliset verkkosivut
• https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokieliset-julkaisut/kokonaan-tai-osin-selkokieliset-

verkkosivut/

• Selkokieliset videot ym.
• https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokieliset-julkaisut/selkokieliset-videot-podcastit-ym/

• Selkomedia
• https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokieliset-julkaisut/selkomedia/

• Verkkokirjat
• https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokieliset-julkaisut/ilmaiset-verkkokirjat/

• Selkokielisiä materiaaleja 
• https://www.opike.fi/?mod=products

https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokieliset-julkaisut/selkokieliset-esitteet-ja-oppaat/
https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokieliset-julkaisut/kokonaan-tai-osin-selkokieliset-verkkosivut/
https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokieliset-julkaisut/selkokieliset-videot-podcastit-ym/
https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokieliset-julkaisut/selkomedia/
https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokieliset-julkaisut/ilmaiset-verkkokirjat/
https://www.opike.fi/?mod=products


Selkotunnus

• Selkokeskuksen myöntämä selkotunnus 

on merkki siitä, että julkaisu on selkokielinen.

• Selkotunnus auttaa selkokielen käyttäjiä 

tunnistamaan, että julkaisu on selkokielinen.

• Selkotunnus on maksuton.



Ymmärränkö lukemani?

Luetun ymmärtämiseen vaikuttavia tekijöitä

• Lukijaan liittyviä:

– lukemisen perustekniikan hallinta

– lukemismotivaatio, tekstin kiinnostavuus

– lukijan taustatiedot aiheesta, tulkintataidot

– aiheeseen liittyvien käsitteiden hallinta

– muisti

– lukemistilanne.



Luetun ymmärtäminen ja muisti

Työmuisti

• käsittelee ja tallentaa tietoa aktiivisesti

• ylläpitää informaatiota mielessä 
tässä ja nyt

• aktivoi pitkäkestoista muistia lukemisen aikana.



Luetun ymmärtäminen ja muisti

Pitkäkestoinen muisti 

• säilöö ja organisoi kaiken, mitä tiedämme 
ja osaamme

• vaikuttaa kykyyn ymmärtää käytettyä kieltä: 

sanastoa, merkityksiä ja kielen abstraktisuutta. 



Luetun ymmärtäminen ja muisti

Lukeminen ja ymmärtäminen on vaikeaa, jos:

• työmuistiin tunkeutuu lukemisen aikana jatkuvasti 
ylimääräisiä ärsykkeitä 

-> esim. henkilöt, joilla on ADHD

• työmuistin kapasiteetti sekä pitkäkestoiset muistivarastot 
ovat rajallisia ja henkilöllä on ongelmia päättelyssä 

-> esim. henkilöt, joilla on kehitysvamma

• pitkäkestoisessa muistissa ei ole vielä tarpeeksi tietoa 
kielestä ja kulttuurista (sanavarasto ym.)

-> henkilöt, jotka opettelevat suomea vieraana kielenä.



Luetun ymmärtäminen ja muisti

• Selkokieli toimii työmuistin apuvälineenä

• vähemmän kuormitusta työmuistille

• esim. lyhyet lauseet ja tuttu sanasto

• nivoutuminen vanhaan tietoon.

”Selkokieli on eräs tehokkaimmista 
kielellistä työmuistia keventävistä apuvälineistä. 
Selkeä, hyvin jäsennetty ja lyhytrakenteinen kieli 
helpottaa työmuistin toimintaa.”

(Heli Numminen 2005: Muisti ja lukeminen. Teoksessa Leealaura Leskelä & 
Hannu Virtanen (toim.) Toisin sanoen – selkokielen teoriaa ja käytäntöä) 



Fiksaatiopisteet

• Harjaantunut lukija ei lue tekstiä kirjain kirjaimelta, 
vaan lukijan katse siirtyy hyppäyksittäin ja pysähtyy
tietyin välien niin sanottuihin fiksaatiopisteisiin.

• Pysähdyksiä on normaalirivillä (55-60 merkkiä) keskimäärin 
kolme. Yksilöiden välillä on kuitenkin eroja, ja juuri se 
saa aikaan erot henkilöiden lukunopeudessa. 

• Fiksaatiopisteiden välit vaihtelevat 0,5 sanasta 1,3 sanaan 
lukiotasolla. Harjaantuneella lukijalla välit ovat noin 2,5 sanaa. 
(Arajuuri 1997.) 

• On syytä olettaa, että monilla selkokielen käyttäjistä 
fiksaatiopisteitä on hyvin tiheästi, jopa alle 0,5 sanan.



Fiksaatiopisteet: testaa itse!

Katse siirtyy tekstissä hyppäyksittäin:

Eärän tekstin muakan ei ole väilä msisä jäjretsyksessä 

sanan kijraimet ovat, ainoa täkreä aisa on, että 

esnimmäinen ja viimienen kijrain ovat oikelila piakiolla. 

Loput voivat olla msisä jäjretsyskessä tahasna, ja 

tavallninen imhinen voi sitli lukea tesktin ongemlitta, 

koksa aiovt eiävt lue jokaitsa kijraitna eriskeen, 

vain sanan kokoniasuuetna.



Heikko ja taitava lukija

• TAITAVAT LUKIJAT
Ennen lukemista:

• virittävät aiemmat tietonsa 
aihepiiristä

• tietävät lukemisen 
tavoitteet

• suuntaavat 
tarkkavaisuutensa 
lukemiseen

• silmäilevät tekstiä ja 
tekevät ennakoivia 
oletuksia

• HEIKOT LUKIJAT
Ennen lukemista:

• eivät ajattele tekstin 
aihepiiriä 

• eivät ajattele tai tiedä 
lukemisen tavoitteita

• kuluttavat tarkkaavaisuutta 
moniin oheistoimintoihin, 
mikä vie huomiota itse 
lukemiselta

• ohittavat silmäilyn ja 
ennakoinnin ja alkavat 
lukea kaavamaisella tavalla



Heikko ja taitava lukija

• TAITAVAT LUKIJAT

Lukemisen aikana:

• valvovat jatkuvasti omaa 
ymmärtämistään, mikä 
toistuessaan vähitellen 
muuttuu tottumukseksi ja 
osin tiedostamattomaksi

• pysähtyvät käyttääkseen 
korjaavia strategioita

• HEIKOT LUKIJAT

Lukemisen aikana:

• eivät pohdi, tiedä tai valvo, 
ymmärtävätkö he 
lukemiaan käsitteitä ja 
ilmiöitä

• pysähtyvät harvoin 
korjaamaan toimintaansa ja 
käyttävät ymmärtämistä 
korjaavana strategiana 
usein vain toistolukemista



Heikko ja taitava lukija

• TAITAVAT LUKIJAT
Lukemisen lopussa:

• tarkistavat, ovatko 
saavuttaneet tavoitteensa 

• arvioivat ymmärtämisensä

• tiivistävät pääasiat

• etsivät tarvittaessa 
lisätietoa muista lähteistä 

• HEIKOT LUKIJAT
Lukemisen lopussa:

• lopettavat lukemisensa 
saavuttamatta 
tavoitteitaan, koska eivät 
ole sellaisia asettaneet

• eivät pysähdy arvioimaan 
ymmärtämistään



Selkokirjoitusohjeita: 
Sanat

• Käytä jokapäiväistä, yleisesti tunnettua, konkreettista sanastoa:

työ (ei toiminta), auto (ei ajoneuvo), vapaa (ei rajoitteeton), 

päiväkoti (ei varhaiskasvatusyksikkö), tylsä (ei virikkeetön), tehdä 

(ei suorittaa toimenpide), tärkeä (ei merkityksellinen), kauppa (ei 

liikekeskus), vaikea (ei haasteellinen)

• Vältä vaikeita sanoja ja käsitteitä tai pyri selittämään ne:

• yhtäläinen äänioikeus tarkoittaa sitä, että kaikilla suomalaisilla on 

samanlainen oikeus äänestää vaaleissa

• budjetti eli talousarvio

• Suosi lyhyitä sanoja:

opiskelija (ammattikorkeakouluopiskelija)



Selkokirjoitusohjeita: 
Sanat

• Havainnollista abstrakteja käsitteitä konkreettisin esimerkein:

Biojätettä ovat esimerkiksi omenankuoret ja kahvinporot.

Verovilppi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että joku ei kerro verottajalle 

rehellisesti tulojaan eikä maksa tarpeeksi veroa niistä.

• Vältä lyhenteitä:

esimerkiksi (ei: esim.), koko ajan (ei: 24/7), todennäköisesti, melko 

varmasti (ei: tod.näk.), maanantaista torstaihin (ei: ma–to)

• Ole varovainen kielikuvien ja sanontojen käytössä:

juokseva vesi, kallionkieleke, ryöstötalous

antaa rukkaset, ajaa kuin käärmettä pyssyyn

• Suosi likimaisia lukuja, pyöristä luvut:

noin tuhat (ei: 1002,1), melkein kaikki (ei: 98,5 %),



Selkokirjoitusohjeita: 
Rakenteet

• Käytä tavallisia kielen rakenteita, esimerkiksi sellaisia, joissa joku 

tekee jotakin:

Suomalaiset valitsivat vaaleissa uudet kansanedustajat 

eduskuntaan. Eduskunta aloittaa työskentelyn ensi kuussa.

-> Ei: Suomalaisten vaaleissa valitsema eduskunta on 

toimintavahvuudessaan ensi kuussa.

• Suosi tavallisia verbin taivutusmuotoja ja sijamuotoja, 

vältä harvemmin käytettyjä:

lähteä (ei: olla lähtemäisillään)

ilman tavoitetta (ei: tavoitteetta)

• Käytä sinä-muotoa, jos se sopii tekstiin:

Voit soittaa neuvontapuhelimeen, jos tarvitset apua.

-> Ei: puhelinneuvonta avuntarvitsijoille



Selkokirjoitusohjeita: 
Rakenteet

• Suosi lyhyitä lauseita ja virkkeitä, 

kerro vain yksi tärkeä asia yhdessä lauseessa:
Urho Kekkonen oli Suomen presidenttinä yli 25 vuotta. 

Hän on Suomen pitkäaikaisin presidentti. 

Nykyisen perustuslain mukaan 

kukaan ei voi olla presidenttinä näin kauan.

-> Ei: Yli 25 vuotta eli pisimpään Suomen historiassa presidenttinä olleen 

Urho Kekkosen jälkeen perustuslakia muutettiin siten, että kukaan ei voi 

olla presidenttinä näin kauan.

• Suosi suoraa sanajärjestystä:
Vammaisilla ihmisillä on mahdollisuus henkilökohtaiseen avustajaan.

-> Ei: Henkilökohtaiseen avustajaan on mahdollisuus vammaisilla 

ihmisillä.



Selkokirjoitusohjeita: 
Rakenteet

• Vältä tarpeettomia kieltomuotoja:
Muista sammuttaa kynttilä.

-> Ei: Älä unohda sammuttaa kynttilää.

• Vältä lauseenvastikkeita:
Tuomarin on kuultava kaikkia osapuolia, 

kun hän etsii tilanteeseen ratkaisua.

-> Ei: Ratkaisua etsittäessä tuomarin on kuultava kaikkia osapuolia.

• Suosi verbeissä aktiivimuotoa (teen, näemme) 

ja vältä passiivia (tehdään, nähtiin). 

Ota henkilöllisyystodistus mukaan. Saavu paikalle ajoissa.

-> Ei: Otetaan henkilöllisyystodistus mukaan. Paikalle saavutaan ajoissa.



Selkokirjoitusohjeita: 
Teksti kokonaisuutena

• Valitse tekstiin näkökulma, joka on lukijan kannalta kiinnostava.

• Mieti, miten lisäät lukijan mielenkiintoa ja motivaatiota 

tarttua tekstiin.

• Kiinnitä varsinkin tekstin alussa huomiota otsikointiin, 

jolla rakennat yhteyttä lukijaan.

• Päätä, miten rajaat aihetta ja miten etenet asian käsittelyssä 

johdonmukaisesti.



Selkokirjoitusohjeita: 
Teksti kokonaisuutena

• Mieti, mitä sellaista tietoa lähtötekstistä puuttuu, 

mikä on aiheen ymmärtämisen kannalta olennaista.

• Varo, ettei tekstiisi synny sisällöllisiä aukkoja (lukija saa joka 

kohdassa tekstin ymmärtämisen kannalta riittävän informaation).

• Vältä lukijaa rasittavia viittauksia toisiin kohtiin tekstissä 

(viittauksia, joissa kerrataan aikaisemmin tekstissä sanottua, ei 

kuitenkaan kannata vältellä).

• Kunnioita lukijaasi. Jos kirjoitat aikuiselle, käytä aikuisten kieltä.



Selkokuvat:
Kriteereitä

• Kuvan tulee olla yhtenevä tekstin kanssa, 

ei esimerkiksi vastakohta. Jos tekstissä puhutaan esimerkiksi 

puiden hakkuista, kuva ei saa olla aarniometsästä.

• Kuvan ja tekstin tunneviestin pitää olla yhtenevä 

-> jos tekstissä puhutaan urheilun riemusta, 

urheilija ei voi näyttää kuvassa esimerkiksi väsyneeltä.

• Erikoisia kuvakulmia kannattaa välttää. 

Suosi normaalia perspektiiviä, 

vältä esimerkiksi ylhäältä päin otettuja kuvia.



Selkokuvat:
Kriteereitä

• Symbolikuvia kannattaa käyttää harkitusti 

-> selkolukijat tulkitsevat yleisimmät symbolit luultavasti oikein 

(esim. sydän rakkauden symbolina), 

mutta vaikeammissa symbolin tulkinta on usein väärä.

• On hyvä, että kuvassa ei olisi voimakkaita, 

turhia yksityiskohtia

-> esimerkiksi kuvaan sattumalta pujahtanut kahvilan kyltti 

saattaa viedä huomion kahvinjuontiin 

ja varsinainen asia unohtuu.

• Kuvien suhdetta toisiinsa kannattaa tarkkailla. 

-> jos viereisissä kuvissa on kettu ja varis on hyvä, 

että eläimien koko kuvissa on oikeaa suhdetta jäljittelevä. 

Myös jos kuva on esimerkiksi voimakkaasti suurennettu, 

asia kannattaa selittää kuvatekstissä.



Selkotekstin typografia

• Selkojulkaisuissa käytetään tuttuja, 
yleisiä kirjaintyyppejä 
-> kirjaimen leikkaus ei saa olla liian laiha, paksu, 
kapea tai muuten epätavallinen.

• Antiikvakirjaimella tarkoitetaan päätteellistä kirjainta 
(esimerkiksi Times) ja groteskilla päätteetöntä kirjainta 
(esimerkiksi Arial).

• Pitkät tekstit: Antiikva
Verkkojulkaisut: Groteski

• Suuraakkoset lyhyissä teksteissä

• Teksti on ladottu oikealta liehuvaksi

• Tavujakoja ei juuri käytetä



Selkotekstin typografia

• Tekstin rivitykseen kiinnitetään erityistä huomiota
-> kantava periaate: 
yhdellä rivillä yksi asiakokonaisuus

• Suositeltava merkkimäärä on 35-60 merkkiä rivillä 
(välit mukaan luettuna)               

• Rivien välit ovat ilmavia 

• Rivivälin tulisi olla 2-6 pistettä kirjainkokoa suurempi

• Taitossa eri elementtien välinen hierarkia on oikea 

• Esimerkiksi pääotsikko, väliotsikko, leipäteksti ja kuvateksti 
erottuvat riittävästi toisistaan.



Rivitysesimerkki

Normaali rivitys:

Katri  Helena oli seurustellut  13-vuotiaasta alkaen. Hän meni 

naimisiin nuorena, niin kuin silloin oli tapana. Avioliitto kesti 

vain pari vuotta. Katri Helena on sanonut, että hän ei ollut 

vielä valmis  perustamaan perhettä. Hän aavisti, että 

nuoruuden rakkaus ei sittenkään ole se oikea. 



Selkoperiaatteiden mukainen rivitys

Katri Helena oli seurustellut 

13-vuotiaasta alkaen. 

Hän meni naimisiin nuorena, 

niin kuin silloin oli tapana. 

Avioliitto kesti vain pari vuotta. 

Katri Helena on sanonut, että hän ei ollut 

vielä valmis perustamaan perhettä. 

Hän aavisti, että nuoruuden rakkaus 

ei sittenkään ole se oikea.   

Johanna Kartio 2000: Suomalaisia viihdetähtiä.



Värien käyttö

• Tekstin ja taustan kontrasti 
voi helpottaa tai vaikeuttaa lukemista.

• Paras yhdistelmä on musta teksti valkoisella taustalla.

• Seuraavaksi parhaita ovat

• musta teksti keltaisella 

• vihreä teksti valkoisella 

• sininen teksti valkoisella 

• valkoinen teksti sinisellä taustalla.

Tämä on 

erittäin hyvä 

yhdistelmä.

Tämä on 

surkea 

yhdistelmä.

Onko tämä 

hyvä yhdistelmä?



Värien käyttö

• Tekstin ja taustan kirkkausero vaikuttaa luettavuuteen.

• Neutraali, paljon valkoista sisältävä taustaväri parantaa 
tekstin luettavuutta. 

• Taustan ja kirjainten kontrasti pitää olla sitä suurempi, 
mitä pienempi on kirjainkoko. 

• Kirjava tausta vaikeuttaa lukemista lähes kaikissa 
tapauksissa.

Lähde: Arnkil, Harad 2007: Värit havaintojen maailmassa. Taideteollinen korkeakoulu.



Kirjoitetun selkokielen periaatteita

Selkokirjoittamisessa huomioitavaa:

• tekstin rakenne 
• esimerkiksi aiheen valinta, lukija, tekstilaji, näkökulma aiheeseen, 

rajaus, johdonmukaisuus, havainnollisuus ja konkreettisuus

• kielelliset rakenteet 
• esimerkiksi sijamuodot, verbimuodot, lause- ja virkerakenteet sekä 

niiden pituus ja sidosteisuus.

• sanat
• esimerkiksi tuttuus, pituus, konkreettisuus ja sanojen monet 

merkitykset



Kirjoitetun selkokielen periaatteita

• Mieti, mitä tietoja lukijalla on aiheesta ennestään. 

Pääsääntö: älä oleta laajoja lähtötietoja.

• Älä pelkää ”liian helppoa” ilmaisua tai tekstiä. 

• Varo, että tekstiisi ei synny sisällöllisiä aukkoja. 

• Vältä lukijaa rasittavia viittauksia toisiin kohtiin tekstissä 
(viimeksi mainittu, kuten luvussa yksi todettiin, katso selitys 
sanastosta).



Kirjoitetun selkokielen periaatteita

• Kerro asiat konkretian kautta. 
Anna esimerkkejä.

• Tuo ilmi asioiden väliset suhteet. 

• Sido uusi asia vanhaan, jo tunnettuun.

• Pidä näkökulma tekstin lukijassa: 
mitä asiat tarkoittavat hänen kannaltaan? 



Ohjenuoraksi

• Selkokieli on suomea  
- ja noudattaa suomen kielioppisääntöjä

• Selkokielen säädöksissä mikään ei ole 
täysin ehdotonta

→ ”Riko tarvittaessa perussääntöjä, 
jos se edesauttaa ymmärtämistä 
ja/tai luettavuutta

→ Tärkeintä on, 
että vastaanottaja ymmärtää!



Ohjenuoraksi

”Selkokielistäjän paras ystävä 
on tietokoneen Delete-näppäin. 
Lähtötekstiä ei saa jäädä 
tuijottamaan liian tiiviisti, 
vaan asioita on kerrottava rennosti 
täysin omin sanoin. 
Se vaatii usein lähtötekstin 
syvällistä sisäistämistä.

Kaiken tämän jälkeen jäljelle jääkin 
kaksi yksinkertaista neuvoa 
selkokielistäjälle: 
”Ole nöyrä. Ole rohkea.”

Lähde: Ari Sainio
Toisin sanoen. Selkokielen teoriaa ja käytäntöä.
Leealaura Leskelä ja Hannu Virtanen (toim.)



Lähteet

• Kirja:

• SELKOKIELI
Saavutettavan kielen opas
Leealaura Leskelä, 2019
Kehitysvammaliitto ry

• Selkokeskus ja sen asiantuntijat

• Nettisivut:

• selkokeskus.fi

• saavutettavuusdirektiivi.fi

• vm.fi/saavutettavuusdirektiivi



Esimerkkejä koulutuksen aikana tehdyistä selkoteksteistä
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