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Ohjelma

14.00–14.15 selkokielen rakenteet

14.15–15.00 kirjoitustehtävien tarkastelua ja työstöä

15.00–15.10 tauko

15.10–15.30 kirjoitustehtävien tarkastelua ja työstöä

15.30–15.50 selkojulkaisun ulkoasu + tehtäviä

15.50–16.00 tauko

16.00–16.30 selkojulkaisun ulkoasu + tehtäviä
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Kirjoitustehtävien tarkastelua
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Keskustellaan ryhmissä:
lukija ja näkökulman valinta

• Kerro lyhyesti, kenelle kirjoitit selkotekstin. 
Jos teit mukautuksen, onko alkuperäisellä 
tekstillä eri lukija?

• Miten tekstissäsi näkyy se, kenelle teksti on 
suunnattu? Anna yksi esimerkki.

• Kaipaatko johonkin lukijaan liittyvään asiaan 
ideoita muilta ryhmäläisiltä?
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Keskustellaan ryhmissä: 
otsikot ja aloitus

• Tarkastele ensin itseksesi tekstisi otsikoita: 
• kuvaako pääotsikko tekstiä

• onko tekstissä väliotsikoita

• miten väliotsikot rytmittävät tekstiä. 

• Tarkastele tekstisi aloitusta: mikä toimii, 
muuttaisitko jotain? Lue aloitus toisille 
ryhmäläisille.

• Kaipaatko otsikointiin tai aloitukseen ideoita 
muilta ryhmäläisiltä?
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Muutama huomio:
lukija ja lukijan näkökulma

• Jos sinä-muoto istuu tekstiin, sitä kannattaa 
käyttää. Sinuttelu kohdentaa tekstin lukijalle 
ja kertoo tarkasti, mitä lukija voi tai mitä 
hänen täytyy tehdä.

• Lukijan näkökulma näkyy myös mm. siinä, 
missä järjestyksessä asiat esitetään. 
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Otsikot ja aloitus ovat tekstin 
tärkeimmät osat

• Suosi lausemuotoista otsikkoa, etenkin kun 
kyse on pääotsikosta. Lyhyessä ja 
informatiivisessa tekstissä voi käyttää myös 
asiasanaotsikoita. 

• Rytmitä tekstiä väliotsikoilla.

• Mieti otsikoiden muotoilu siitä 
näkökulmasta, hahmottaako lukija niitä 
silmäilemällä, mitä tekstissä kerrotaan ja 
missä kohtaa tekstiä jokin tieto on. 

• Viilaa aloitusta vielä lopuksi: johdattaako se 
tekstiin sisään, saako aiheesta heti kiinni. 
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Keskustellaan ryhmissä: 
sanasto ja rakenteet 

• Tuumaa hetki itseksesi: mitkä sanastoon 
liittyvät asiat mietityttivät, miten ratkoit 
niitä?

• Anna ryhmässä jokin esimerkki sanasta, 
jonka selitit tekstissä.

• Aiheuttiko jokin lause- tai virkerakenne 
hankaluuksia? Kysy muilta 
muokkausehdotuksia.
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Muista konkretia

• Toiston lisäksi voit käyttää osittaistoistoa ja 
pronomineja (oppitunti, tunti, se; Matti 
Virtanen, Virtanen, Matti, hän).

• Mieti sanoja myös tyypillisyyden kannalta: 
mitä sanaa tästä käytetään arjessa, voiko 
sitä käyttää myös selkotekstissä? 

• Määriteketjuihin pakkautuu helposti liikaa 
asiaa, varmista, että yhdessä lauseessa on 
vain yksi asia.
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Pulmakohta: luetelmat

• hyvä tapa jäsentää esimerkiksi toiminnan 
vaiheita tai selkeästi luetelmaksi 
hahmottuvaa kokonaisuutta (esim. 
vaihtoehdot).  

• lisäävät silmäiltävyyttä

Luetelmat eivät kuitenkaan ole ratkaisu 
sidoksisuuden puutteeseen. Eli jos teksti ei 
sisällöllisesti muodosta luetteloa, älä tee siitä 
luetteloa luetelmamerkeillä. 
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Selkojulkaisun ulkoasu
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Lukemisen perusedellytys on se, että tekstistä 
saa selvää. Jos kirjaimet eivät erotu taustasta 
tai riviväli on liian tiuha, sisällöllä ei ole väliä, 
koska se ei ole luettavissa. Jos tekstiin liittyvä 
kuva on ristiriidassa tekstin kanssa, lukija ei 
tiedä, kumpaa uskoa. Siksi selkojulkaisussa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota hyvään taittoon 
ja kuviin, jos julkaisussa on kuvitusta.

Leealaura Leskelä, Selkokieli – Saavutettavan kielen opas 
(Opike 2019)



Tuumataan

• Miten selkokieliset materiaalit eroavat 
ulkoasultaan muista materiaaleista? Nosta 
chattiin kaksi asiaa.

• Linkit sähköisiin selkojulkaisuihin 
Selkokeskuksen verkkosivulla 
https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokieliset
-julkaisut/
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https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokieliset-julkaisut/


Selkeän ulkoasun periaatteita

• Kaikella kirjoitetulla tekstillä on jokin 
ulkoasu, olipa kyseessä verkkosivu, painettu 
esite tai kirja, tiedote tai moniste, 
PowerPoint-dia.

• Kaikki yleiset, luettavuutta lisäävät ohjeet 
pätevät myös selkojulkaisuihin. 
Selkoperiaatteiden mukainen ulkoasu ja 
kuvitus helpottavat ymmärtämistä.

• Ulkoasu ja kuvitus kannattaa ottaa 
huomioon jo silloin, kun tekstiä ja sen 
julkaisua suunnitellaan, jotta ulkoasusta 
tulee mahdollisimman onnistunut ja 
houkutteleva.



Rytmitys tukee ymmärtämistä

• Lukija erottaa selkeästi, 

miten tekstissä edetään.

• Pääotsikko, väliotsikko, 

leipäteksti ja kuvateksti 

erottuvat toisistaan.

• Yhdessä kappaleessa on 

yksi kokonaisuus. 

Kappaleet on erotettu 

välilyönnillä.

• Laatikoiden ja 

väripohjien käyttö 

auttaa hahmottamaan 

kokonaisuuksia.

Kuva: Verneri.net

https://verneri.net/selko/terveys-ja-liikunta/koronavirus/


Sakari Kilkki: 
Päivänselvää –
Terveystieto
(Opike 2020)



Markus Hotakainen: Avaruus. Tähtitaivaan ihmeitä selkokielellä. (Opike 2015)



Fontti selkomateriaaleissa

• Kirjaimet tunnistaa helposti, ja ne erottuvat 
selvästi toisistaan. 

• Peruskirjain on tavallista suurempi, yleensä 
12–16 pistettä.

• Riviväli on väljä.

• Antiikvat ovat päätteellisiä kirjaimia ja 
groteskit päätteettömiä. Verkkotekstissä 
kannattaa käyttää groteskeja. 



Fontti selkomateriaaleissa

Groteskeja eli 
päätteettomiä
ovat esimerkiksi

Calibri

Arial

Gill Sans

Antiikvoja eli päätteellisiä 

ovat esimerkiksi

Cambria

Georgia

Times New Roman



• Geometrinen ja leveä kirjaintyyppi, 
umpinainen muoto
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• Kirjaintyypin suuri viivakontrasti

• Kapea ja lihava kirjaintyyppi

• Laiha kirjaintyyppi

Esimerkkejä fonteista, joiden muoto 
vaikeuttaa luettavuutta



Rivit selkoteksteissä

• Sisältö ohjaa rivitystä:

• yhdellä rivillä yksi ajatuskokonaisuus

• kiinteästi toisiinsa liittyvät sanat samalla rivillä.

• Uusi lause alkaa useimmiten uudelta riviltä.

• Vasen reuna tasataan, oikea reuna on liehu. 

• Tavujakoja ei juuri käytetä.

• Suositeltava merkkimäärä on 50–60 merkkiä rivillä.   

• Verkkosivuilla ei yleensä käytetä selkorivitystä, 
koska selkorivitetty teksti ei välttämättä näy oikein 
eri laitteilla. Selkosivuilla palsta on kuitenkin kapea.

Jos painetulle tekstille hakee selkotunnusta, sen 
täytyy olla selkorivitetty. 



Esimerkki rivityksestä

Oikeusministeriö 2019: Europarlamenttivaalit 2019

https://selkokeskus.fi/wp-content/uploads/2019/04/LOW_IP1707443_2019_EPvaali_selko_FI-2.pdf


Esimerkki palstoituksesta selkokielisellä 
verkkosivulla

Lähde: Kirkon selkosivut

https://selko.evl.fi/tietoa-kirkosta/kirkon-jasenyys/


Käytä harkiten tehokeinoja 

• lihavointi

• SUURAAKKOSET

• kursiivi

• alleviivaus

Mitä enemmän korostaa, 

sitä vähemmän korostuu.



Lihavoinnilla voi rytmittää tekstiä tai 
korostaa tärkeitä sanoja

Lähde: Kelan selkokieliset verkkosivut.

https://www.kela.fi/web/selkosuomi/asuminen


Vertaa tekstejä. Miten suuraakkoset 
vaikuttavat luettavuuteen?

Aidosti mukana

Me Kehitysvammaliitossa

teemme töitä sen eteen,

että jokaisella on mahdollisuus

vaikuttaa omiin asioihinsa

ja toimia osana yhteiskuntaa.

Kehitysvammaliitto haluaa,

että jokaisella on mahdollisuus

vuorovaikutukseen

toisten ihmisten kanssa.

AIDOSTI MUKANA

ME KEHITYSVAMMALIITOSSA
TEEMME TÖITÄ SEN ETEEN,
ETTÄ JOKAISELLA ON MAHDOLLISUUS
VAIKUTTAA OMIIN ASIOIHINSA
JA TOIMIA OSANA YHTEISKUNTAA.

KEHITYSVAMMALIITTO HALUAA,
ETTÄ JOKAISELLA ON MAHDOLLISUUS
VUOROVAIKUTUKSEEN
TOISTEN IHMISTEN KANSSA.
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(Muokattu ote kehitysvammaliiton vuoden 2019 vuosikertomuksesta)



Kursiivia voi käyttää esimerkiksi nimissä, 
jos on vaara, ettei niitä muuten hahmota 
tekstissä.
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Lähde: Selkosanomat 14/2020 



Verkkotekstissä alleviivaus tarkoittaa 
linkkiä, joten muita alleviivauksia 
kannattaa välttää.

Lähde: www.satasairaala.fi/paivystys

https://www.satasairaala.fi/paivystys


Kiinnitä huomiota väreihin

• Tekstin ja taustan välisen tummuuseron täytyy olla 
riittävä, jotta teksti erottuu taustasta.

• Paras yhdistelmä on musta teksti valkoisella taustalla.

• Myös fontin koko vaikuttaa – pienikokoisessa tekstissä 
riittävä kontrasti on erityisen tärkeää.

Tämä on 

erittäin hyvä 

yhdistelmä.

Tämä on

huono

yhdistelmä.

Onko tämä

hyvä yhdistelmä? Entä tämä?



Kiinnitä huomiota taustaan

• Valitse mieluiten yksivärinen tausta.

• Kuviollinen tausta heikentää luettavuutta.

• Älä sijoita tekstiä osittain tai kokonaan 
kuvan päälle.

• Verkkosivuilla ja somepäivityksissä 
huomioi myös saavutettavuus: ei tekstiä 
pelkästään kuvassa.



Vertaile kuvia: miten tausta vaikuttaa 
luettavuuteen
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Linkkien merkitseminen 
verkkotekstiin

• Linkitä harkiten: mieti, mikä lisätieto on 
käyttäjän kannalta oleellista.

• Sijoita linkit kappaleen tai koko tekstin loppuun.

• Valitse linkkiteksti niin, että se kuvaa, mihin 
sivulle linkki vie tai mitä linkistä tapahtuu.

• Jos linkität selkokieliseltä sivulta yleiskieliselle, 
merkitse tämä näkyviin. (Esim. sivu ei ole 
selkokielinen, lisää tietoa yleiskielellä.)



Linkin tulee erottua muusta tekstistä 
myös visuaalisesti

Lähde: www.satasairaala.fi/paivystys

https://www.lut.fi/


Selkojulkaisun kuvitus
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Kuvia valitsemaan

• Mikä on kuvan päätehtävä

o välittää tietoa

o täydentää tekstiä

o herättää kiinnostus ja tunteita

• Millainen kuva on tehtävään paras

o valokuva, piirroskuva, infografiikka, 
kuvakaappaus

o värillinen, mustavalkoinen

• Mikä on mahdollista

o ottaa tai tehdä itse kuvia

o palkata kuvaaja tai kuvittaja

o käyttää kuvapankkeja 



Selkokuva

• Valitse kuva, joka liittyy tekstiin ja tukee sitä.

• Vältä erikoisia kuvakulmia ja rajauksia.

• Vältä symbolisia kuvia.

• Rajaa turhia yksityiskohtia pois.

• Jos kuvia on useita, mieti kuvien valinnassa 
myös kokonaisuutta. Miten lähekkäin 
asettuvat kuvat suhteutuvat toisiinsa? 

• Tarkista kuvan selkeys siinä koossa ja niissä 
väreissä, joissa aiot käyttää kuvaa. 



Millaisia kuvia aukeamalle on valittu, 
miten ne tukevat toisiaan?
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Leija 4/2020
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Petri Ilmonen ja Anneli Haapaharju: iPad tutuksi selkokielellä (Opike 2017)



Verrataan: kuvakulma ja kuvan aihe

Lähde: www.satasairaala.fi/potilaille

https://www.satasairaala.fi/potilaille


Verrataan: kuvakulma ja kuvan aihe

Lähde: www.hus.fi/potilaalle/Sivut/default.aspx (kuvakaappaus ennen verkkosivu-uudistusta)

http://www.hus.fi/potilaalle/Sivut/default.aspx


HUSin nykyisen sivun ulkoasu

41 Lähde: https://www.hus.fi/potilaalle

https://www.hus.fi/potilaalle


Yhteystiedot

Selkokeskus 
Linnoitustie 2 B
02600 Espoo
puhelin (09) 34809 240 
selkokeskus@kvl.fi 
www.selkokeskus.fi

Ruotsinkieliset palvelut: 

LL-center 
Nordenskiöldsgatan 18 A 
00250 Helsingfors 
(09) 4342 3621 
ll-center@fduv.fi

Selkokeskus 
Facebookissa  ja 
Twitterissä

@Selkokeskus 

Tilaa uutiskirje. 

https://kehitysvammaliitto.creamailer.fi/subscribe/Ce9BiXiQ3GHc2

