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Onko selkeästi ilmaistu?

Kela maksaa suoraan koulutuksen järjestäjälle 
sen osan koulumatkatuesta, joka on myönnetty 
koulukuljetuksen perusteella. Koulutuksen 
järjestäjälle korvataan koulukuljetuksesta 
aiheutuneet kustannukset, joista on vähennetty 
kuukausittainen matkaosuutenne 43 euroa. 
Koulutuksen järjestäjälle suoraan maksettava 
osuus on koulumatkatukeanne. 

Lähde: Kielikello 4/2011, Kaino Laaksonen



Selkokeskuksen versio

Kun käytät koulukuljetusta, 

Kela maksaa koulumatkatuen

suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Koulukuljetus maksaa sinulle itsellesi

enintään 43 euroa kuukaudessa.

Lähde: Kielikello 4/2011, Kaino Laaksonen



Mitä on 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.



Selkokieli on suomen kielen muoto



Kuka voi tarvita selkokieltä?

Kielellisiin vaikeuksiin on monia syitä: 

1. neurobiologiset syyt (esim. lukivaikeus,
kielellinen oppimisvaikeus, ADHD, kehitysvamma)

2. kielitaidon heikentyminen

(esim. muistisairaus tai afasia)

3. suomi tai ruotsi ei ole äidinkieli



Yli puoli miljoonaa tarvitsee selkokieltä



Selkokielen tarve kasvaa Suomessa
– miksi?

Suomalaiset ovat huippulukijoita 
(vrt. PISA 2018, PIAAC 2012). 
Miksi selkokielen tarve silti kasvaa?

• Ikääntyviä ihmisiä on yhä enemmän.

• Maahanmuuttajien määrä kasvaa.

• Erityisoppilaiden määrä kasvaa.

• Nuorten lukutaito on heikentynyt.



Kirjoitusohjeet



Suunnittele teksti lukijan
näkökulmasta

• Lähde liikkeelle lukijan maailmasta.

o lukijan tiedot

o lukijan kielelliset valmiudet

o lukijan tiedontarpeet

• Miten lisäät lukijan motivaatiota lukea teksti?

• Mikä on tekstisi
tarkoitus ja pääviestisi?



Tekstin näkökulma ja tyyli

• Käsittele aihetta konkreettisella ja
havainnollisella tavalla.

• Tavoitteena lukijan huomioiva ja kohtelias kieli.

• Suosi sinä-muotoa eli puhuttelua:

o selkeyttää tekstiä ja sen tulkintaa

o ilmaisee selkeästi, kenelle teksti on tehty.

Lue, tee! Voit lähettää…



Informaation määrä

Vähennä informaatiota.

• Keskity olennaiseen, karsi lukijaa turhaan
rasittava tieto.

• Lyhennä tekstiä rohkeasti. Poista virkkeistä
turhat sanat.

• Älä kuitenkaan tee tekstistä liian tiivistä,
yhteen lauseeseen ei voi tiivistää liikaa asiaa.

Lisää informaatiota.

• Usein pitää lisätä yleistietoa (maantieto, historia jne.)

• Usein pitää selittää sanoja, asioita ja asioiden
välisiä suhteita.

• Jos aihe on abstrakti, anna siitä konkreettisia
esimerkkejä.



Looginen ja helposti avautuva 
rakenne

• Käytä ingressiä tai aloituslausetta,
johon on koottu tekstin pääajatus.

• Kerro tärkein asia alussa.

• Käytä kuvaavia otsikoita.

• Käytä väliotsikoita runsaasti.

• Jaa aiheesi sopivankokoisiin osiin.
Pidä kappaleet lyhyinä.

• Listat tekevät tekstistä silmäiltävää.

• Käytä kuvitusta keventämään tekstiä ja
tukemaan viestiä.

• Lisää tietolaatikko tai koonti pidemmän tekstin loppuun.



Suosi tuttuja sanoja

• toimi > työ

• käsittää > olla, ymmärtää

• toteuttaa, suorittaa > tehdä

• ajoneuvo > auto

• varhaiskasvatusyksikkö > päiväkoti

• muistiinpanovälineet > kynät ja paperit

• huoltajat > vanhemmat, isä ja äiti

• omaehtoisesti > tehdä itse



Suosi helppoja sanoja

• lyhyet sanat

o työ, hyvä, koulu, asua

• konkreettiset sanat

o kaupunki, ihminen, sinä, rivitalo

• kotoperäiset sanat

o tapaus, talous, esitys

• vakiintuneet lainasanat

o blogi, bussi

• Kirjoita tavallisetkin lyhenteet auki:

o 2 h > 2 tuntia, 30 km > 30 kilometriä,
esim. > esimerkiksi



Esimerkkejä vaikeista muodoista

• luvatta

• hakemus
palkkatoiveineen

• jos jätät ilmoituksen
tekemättä

• ota yhteyttä
puhelimitse

• on tehtävä

• on lähtemäisillään

• hypähdellä



Lyhyet peruslauseet ja -virkkeet 

• Kerro vain yksi tärkeä asia lauseessa.

• Suosi suoraa sanajärjestystä.

• Virkkeessä olisi hyvä olla korkeintaan kaksi lausetta
eli tyypillisesti päälause ja sillä yksi sivulause.

Saat arvosanan, kun palautat tehtävän. 

• Muista tärkeät sidossanat:

Haluaisin asua omassa kodissa.
Nyt asun asuntolassa, mutta se ei tunnu kodilta.
Joskus näen unta, että muutan täältä pois.



Lauseenvastike voi hämärtää 
merkityksen 

• Lauseenvastikkeet tekevät lauseesta vaikeasti
hahmottuvan.
huomioiden, tarvittaessa, halutessasi…

• Pura lauseenvastikkeet sivulauseiksi, jotka
helpottavat ymmärtämistä.

o Joki muuttuu vanhetessaan.

> Joki muuttuu, kun se vanhenee.

o Lääkäri totesi miehen olevan terve.

> Lääkäri totesi, että mies on terve.



Suosi verbejä

Verbit ovat lauseen ydinsanoja. Ne ilmaisevat, 
mitä tehdään tai tapahtuu. 

Käytä tavallisia ja mahdollisimman 
konkreettisia verbejä:

katsoa, kertoa, nähdä, valita, nousta, tulla…

Sijoita verbi lauseessa mieluummin alkuun 
kuin loppuun:

Eduskunta päätti hylätä aloitteen dieselautojen 
verotuksesta.

Aloitteen dieselautojen verotuksesta eduskunta 
päätti hylätä.



Aktiivinen kieli

Suosi verbien aktiivisia muotoja (teemme, puhun), 
kerro kuka tekee.

• AKTIIVI: Palauta lomake ajoissa.

• PASSIIVI: Lomake palautetaan ajoissa.

Käytä passiivimuotoja vain silloin, jos tekijä ei ole 
tiedossa tai tekijää ei ole syytä nimetä. 

• PASSIIVI: Talo on rakennettu 1920-luvulla.

• AKTIIVI: Talon rakentajat ovat rakentaneet
talon 1920-luvulla.



Ilmava taitto helpottaa lukemista 
ja hahmottamista

•Marginaalit ovat leveät.

•Kappaleiden välissä on tyhjä rivi.

• Palstojen välissä on riittävästi tilaa.

• Tekstin, kuvien, taulukoiden jne. välissä
on riittävästi tilaa.



Rytmitys tukee ymmärtämistä

• Lukija erottaa selkeästi,

miten tekstissä edetään.

• Pääotsikko, väliotsikko,

leipäteksti ja kuvateksti

erottuvat toisistaan.

• Yhdessä kappaleessa on

yksi kokonaisuus.

Kappaleet erotetaan

tyhjällä rivillä.

• Laatikoiden ja

väripohjien käyttö

auttaa hahmottamaan

kokonaisuuksia.

Kuva: Verneri.net

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


Fontti

• Kirjaimet tunnistaa helposti, ja ne erottuvat
selvästi toisistaan.

• Hyviä ovat esimerkiksi Arial, Verdana ja
Helvetica.

o Monotype Corsivaa on vaikea lukea.

o Courier New on liian laiha kirjaintyyppi.

o Franklin Gothic Condensed on liian kapea ja lihava.

• Käytä riittävän suurta fonttikokoa
(yleensä 12–16 pistettä).

• Riviväli on väljä.



Värit ja tausta

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

• Paras yhdistelmä on musta teksti vaalealla taustalla.

• Vältä kuviollisia taustoja ja kuvia tekstin alla.

• Negatiivitekstejä on vain vähän.

• Älä välitä tietoa vain värin avulla.

Tämä on 

erittäin hyvä 

yhdistelmä.

Tämä on

huono

yhdistelmä.

Onko tämä

hyvä yhdistelmä? Entä tämä?

negatiiviteksti



Miten tausta vaikuttaa luettavuuteen?



Käytä harkiten tehokeinoja

• lihavointi

• SUURAAKKOSET

• kursiivi

• alleviivaus

Mitä enemmän korostaa, sitä vähemmän 
korostuu. 



Kuvat ja taitto tukevat ymmärtämistä



Selko-oppikirjan taitto 1

Otava: Titaani Fysiikka 1 E



Riikka Tuohimetsä: 

Päivänselvää Kotitalous, 

Opike 2021

Selko-oppikirjan taitto 2

• Taitto on selkeä
ja rauhallinen.



Selkokuva

Selkokuva auttaa ymmärtämään tekstiä. 
Kuvituksella on iso merkitys, panosta kuviin!

• Valitse kuva, joka liittyy tekstiin ja tukee sitä.

• Huomioi kuvan tunneviesti.

• Kuva on riittävän suuri.

• Kuva on hyvälaatuinen ja selkeä.

• Kuvan pääkohde erottuu selkeästi.

• Rajaa turhia yksityiskohtia pois.

• Vältä erikoisia kuvakulmia ja symbolisia kuvia.



Kuvia ja työkaluja

• AMMe ammatillisen erityisopetuksen kuvapankki
www11.edu.fi/amme2/

• Papunet ja Papunetin kuvatyökalu
papunet.net/materiaalia/kuvatyökalu

• Papuri-työkalu verkkokirjojen
tekemiseen papuri.papunet.net/#/

www11.edu.fi/amme2/
https://papunet.net/
https://papuri.papunet.net/#/


Selkokielinen puhe



Yksi asia kerrallaan

• Puhu lyhyesti ja selkeästi.

• Puhu yhdestä asiasta kerrallaan.
Kysy yksi kysymys kerrallaan.

• Jäsennä keskustelua.

• Vaihda selkeästi aiheesta toiseen.

o ”Nyt siirrymme aiheeseen X…”

o Älä vaihda puheenaihetta liian usein.



Yleiset, puhekieliset sanat

• Käytä puhekumppanille tuttuja sanoja.

o Puhu esimerkiksi kaupasta ja autosta,
älä puhu liikkeestä tai kulkuneuvosta.

• Suosi lyhyitä sanoja.

• Vältä murresanoja ja slangia.

• Selitä vaikeat sanat, esim. ammattisanat.

• Suosi konkreettista kieltä ja esimerkkejä.



Vältä vaikeita rakenteita

• Käytä luonnollista puhekieltä.

• Käytä yksinkertaisia lauserakenteita
ja sanojen perusmuotoja, jos mahdollista.

o Sano mieluummin ”koe, jonka teit”
kuin ”tekemäsi koe”.

o Sano mieluummin ”sopimus, jonka
työnantaja allekirjoittaa” kuin
”työnantajan allekirjoittama sopimus”.



Käytä kuvia, visualisoi 

• Käytä puheesi tukena kaikkia mahdollisia
keinoja.

• Kirjoita avainsanoja, käytä kuvia ja esineitä,
viito, piirrä, esitä, osoita, mallinna, näytä.

• Sanallista: esimerkiksi liimaa koneen
kylkeen tarra, jossa lukee koneen nimi.

• Vahvista viestiä kehonkielellä: ilmeet,
äänensävyt, liikkeet.



Puheen rytmi ja äänenkäyttö

• Puhu hitaasti, mutta älä luonnottomasti.

• Painota tärkeitä asioita.

• Puhu kuuluvalla äänellä.

• Äännä sanat selkeästi ja huolellisesti,
lausu sanat loppuun asti.

• Älä peitä suutasi. Puhu kuulijaan päin.



Selkokirjat



Miten selkokirja eroaa 
tavallisesta kirjasta?

Selkokirjassa on

• lyhyet rivit, kappaleet ja luvut

• helpommat sanat ja lauseet

• selkeä juoni

• vähemmän hahmoja, yksityiskohtia, kuvailua

→ ohuempi kirja

• selkeä ulkoasu: helppolukuinen myös visuaalisesti

Usein on myös

• luettelo kirjan hahmoista

• sisällysluettelo



Selkokirjoja eri-ikäisille lukijoille

• Lista eri-ikäisille lukijoille sopivista
selkokirjoista: www.bit.ly/selkokirjat

• Mukana myös kysymyksiä kirjoihin ja muita
hyödyllisiä linkkejä.

http://www.bit.ly/selkokirjat


Moniin selkokirjoihin on valmiita 
tehtäviä



Esimerkki selkomukautuksesta
Nadja Sumanen: Rambo

Alkuperäinen versio:

Tajusin hikinauhasta huolimatta 
näyttäväni aasilta itsekin. Riston 
ehtiessä luoksemme Nopsan 
jalka petti, ja se kaatui 
rämähtäen maahan herättäen 
tarpeetonta huomiota. Liina peitti 
kasvonsa kämmenillään.

Selkokielinen versio:

Tajusin, että näytin aasilta itsekin.
Kun Risto ehti luoksemme, 
pyörän jalka petti, 
ja se kaatui maahan.
Räminä aiheutti huomiota, 
jota emme toivoneet.
Liina peitti kasvonsa kämmenillään. 
Sitä hävetti.



Kenelle selkokirjat sopivat?

Selkokirjat ovat hyvä vaihtoehto, jos 

• tavallisten kirjojen lukeminen on vaikeaa

• ei jaksa tai ehdi lukea pitkiä kirjoja

• lukeminen on vastenmielistä.

Selkokirjojen hyödyt

• madaltavat kynnystä lukemiseen

• ovat hyvä ”kestävyysharjoittelun” väline

• antavat onnistumisen iloa

• sisäänpääsy suomalaiseen kulttuuriin

• mukava tapa oppia suomea



Oppikirjoja selkokielellä

Opike: Päivänselvää-sarjaOtava:Titaani E, 
fysiikka ja kemia

https://oppimisenpalvelut.otava.fi/wp-content/uploads/2018/11/titaani-fysiikka-1-e-luku7.pdf


Lisää oppimateriaaleja



Tietokirjoja selkokielellä 1



Tietokirjoja selkokielellä 2



Alakoululaisille sopivia selkokirjoja



Lisää vinkkejä



Yläkouluun sopivia selkokirjoja



Päähenkilö on lukioikäinen 
tai nuori aikuinen



Klassikoita



Lyhyitä tekstejä

https://www.edu.fi/panttivanki

https://www.edu.fi/panttivanki


Selkokielisiä materiaaleja

• Kirjoja, oppimateriaalia

• Ajankohtaistietoa

• Verkkosivuja

• Esitteitä ja oppaita

• Videoita

• Selkokielisiä materiaaleja
koottuna Selkokeskuksen sivuilla

https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokieliset-julkaisut/

https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokieliset-julkaisut/


Teoriatietoa selkokielestä

• Selkokieli, Leealaura Leskelä 2019

• Selkokirjoittajan tekstilajit,
Leealaura Leskelä &
Auli Kulkki-Nieminen 2015

• Selkokielen käsikirja,
Hannu Virtanen 2009

• Selkokieli ja vuorovaikutus,
toim. Johanna Kartio 2009



Yhteystiedot

Selkokeskus 
Linnoitustie 2 B
02600 Espoo
puhelin (09) 3480 9240 
selkokeskus@kvl.fi 
www.selkokeskus.fi

Facebook ja Twitter 
@Selkokeskus

Tilaa Selkokeskuksen 
uutiskirje sähköpostiisi:
https://kehitysvammaliitto.creamailer.fi
/subscribe/Ce9BiXiQ3GHc2

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

