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Mikä selkokieli?



Selkokielen 
määritelmä

Selkokieli on suomen kielen muoto,

joka on mukautettu sisällöltään, 

sanastoltaan ja rakenteeltaan

yleiskieltä luettavammaksi ja 

ymmärrettävämmäksi.

Se on suunnattu ihmisille, joilla on 

vaikeuksia lukea ja ymmärtää 

yleiskieltä.



Selkokieli on suomen kielen muoto

Erikoiskieli             Yleiskieli Selkokieli

Selkeä 
yleiskieli



Mikä tässä on 
vaikeaa?

Jos testi otetaan, mutta tuloksen 

saaminen viivästyy, voi kouluun tai 

varhaiskasvatukseen palata yhden 

oireettoman päivän jälkeen, jos lapsi 

ei tiettävästi ole altistunut 

varmistetulle koronavirustapaukselle 

eikä perheestä kukaan ole matkaillut 

ulkomailla edeltävän 14 vrk aikana.

(THL)

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus


Mitä tehdä 
tekstille?

Jos testi otetaan, mutta tuloksen saaminen 
viivästyy, voi kouluun tai varhaiskasvatukseen 
palata yhden oireettoman päivän jälkeen, jos 
lapsi ei tiettävästi ole altistunut varmistetulle 
koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole 
matkaillut ulkomailla edeltävän 14 vrk aikana.

Joskus voi kestää kauan,
ennen kuin testin tulos on valmis.
Lapsi voi palata kouluun tai päivähoitoon, 
jos hänellä ei ole ollut oireita edellisenä päivänä. 

Lapsi ei saa palata kouluun tai päivähoitoon, jos 
• hän on altistunut koronavirukselle,

eli hän on voinut saada viruksen jostakin
• joku hänen perheestään on matkustanut 

ulkomailla viimeisen 14 päivän aikana.



Kenelle selkokieltä?



Kuka tarvitsee selkokieltä?

• Selkokieltä voivat tarvita henkilöt

• joiden kielelliset vaikeudet johtuvat 
pysyvästä neurobiologisesta 
poikkeavuudesta (taustalla esim. 
kehitysvamma, kehityksellinen kielihäiriö, 
lukivaikeus, ADHD)

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

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



Selkokielestä voivat hyötyä 
myös esimerkiksi

• mielenterveyskuntoutujat

• pitkäaikaissairaat henkilöt

• päihdekuntoutujat

• lukemaan tottumattomat henkilöt

Jokainen 
joissakin 

tilanteissa!



Selkokielen 
tarvearvio 2019

• selkokieltä tarvitsee Suomessa 

650 000–750 000 henkilöä 

(11–14 % väestöstä)

• perustuu eri kohderyhmiä 

koskeviin tilastotietoihin (esim. 

Tilastokeskus, Kelan tiedot Suomen 

väestöstä) ja lukutaitotutkimuksiin 

(PISA 2009 ja 2012 sekä PIAAC 

2012)



Lukija on 
tärkein!



Miksi selkokieltä?



Miksi käyttää 
selkokieltä?

”Minun mielestäni, selkokieli ei ole yhtä 
pelottavaa kuin yleiskieltä, siis se on antanut 
minulle kannustusta jatkaa minun suomen 
kielen oppimista. Ymmärrän selkokielellä 
kirjoitettu ja sanottu ohjeita, ilmauksia, 
uutisia, kirjoja, mutta en ymmärrä 
viranomaisten kirjeiden sisällöstä koska ne 
ovat yleiskielellä. Toivon, että 
lähitulevaisuudessa, myös virallisia asiakirjoja 
saa selkokielellä.”

– Mohor Banerjee, suomen kielen oppija



Miksi käyttää 
selkokieltä?

”Selkokieliset potilasohjeet ovat auttaneet 
potilaita hoitamaan itseään oikein. Selkokielisiltä 
verkkosivuilta he löytävät tiedot nopeammin ja 
tehokkaammin kuin ennen yleiskielisiltä. Jos 
viestimme näistä asioista vaikealla kielellä, 
ihmiset eivät ymmärrä ohjeita ja hoitavat itseään 
väärin. Silloin tuhlataan kaikkien aikaa, potilaan, 
hoitajan, lääkärin, sairaalan ja yhteiskunnan. Eikä 
vain aikaa, vaan myös rahaa.”

– Riikka Törnroos, Satasairaalan 
selkokielikoordinaattori



Selkokieli ja 
saavutettavuus

• Selkokieli on osa 
saavutettavuutta!

selkokieli



Selkokieli tukee 
lukutaidon kehittymistä

• lukemisen mahdollistaja

• oppiminen ja tiedon 

omaksuminen

• väylä yleiskielen käyttöön

• osallistuminen ja 

arkielämästä selviytyminen

Kuva: Shutterstock



Miten selkokieltä?



Lukija
Yleiskielellä:

Koulutusmahdollisuuksia osaamisen 

kehittämiseksi työpaikalla on runsain 

mitoin.

Selkokielellä:

Koulutus työssä

Saat koulutusta,

kun sinun täytyy oppia 

uusi asia työpaikalla.

Kirjoita lukijan näkökulmasta.
Suuntaa sanasi lukijalle. 
Suosi sinä-muotoa. 

Mieti, mitä tietoja lukija 
tarvitsee.

Osoita selvästi, mikä on 
tekstisi tarkoitus.

Valitse sopiva ja kohtelias 
sävy.



Kokonaisuus ja sisältö

Yleiskielellä:

Koulutusmahdollisuuksia osaamisen 

kehittämiseksi työpaikalla on runsain 

mitoin.

Selkokielellä:

Koulutus työssä

Saat koulutusta,

kun sinun täytyy oppia 

uusi asia työpaikalla.

Rajaa ja karsi tekstin 
sisältöjä, mutta varo aukkoja.

Tue lukemista otsikoilla.

Jäsennä tekstiä ja rakenna 
siihen kokonaisuuksia.

Kirjoita tärkein asia ja 
lukijalle uusi tieto ensin.



Sanasto

Yleiskielellä:

Koulutusmahdollisuuksia 

osaamisen kehittämiseksi 

työpaikalla on runsain mitoin.

Selkokielellä:

Koulutus työssä

Saat koulutusta,

kun sinun täytyy oppia 

uusi asia työpaikalla.

Suosi lyhyitä, konkreettisia ja 
kotoperäisiä sanoja.

Käytä tuttuja ja helppoja 
arkipäivän sanoja.

Vältä pitkiä, abstrakteja, 
kuvallisia ja vanhoja sanoja.

Selitä tai korvaa vaikeat 
sanat ja käsitteet.



Rakenteet

Yleiskielellä:

Koulutusmahdollisuuksia 

osaamisen kehittämiseksi 

työpaikalla on runsain mitoin.

Selkokielellä:

Koulutus työssä

Saat koulutusta,

kun sinun täytyy oppia 

uusi asia työpaikalla.

Suosi lyhyitä lauseita ja 
virkkeitä. Kerro yhdessä 
lauseessa yksi tärkeä asia.

Käytä yleisiä kielen 
rakenteita: joku tekee jotakin.

Muista sidosteisuus: 
pikkusanat kun, ja, mutta, 
koska, kuitenkin…

Karsi pois vaikeat rakenteet: 
harvinaiset sijamuodot ja 
verbimuodot.



Miten sanoisit helpommin?

Yleiskieli

• Asiakaspalvelun toimipisteeseen 

otetaan yhteyttä puhelimitse (09 

454545) informaatiota tuotteen 

palautusmahdollisuuksista 

saamiseksi.

Selkokieli

• Soita asiakaspalveluun,

jos haluat palauttaa tuotteen.

Asiakaspalvelun numero on 

09 454545.



Yleiskielestä selkokieleen

THL

Toimintakyvyn arviointi

Toimintakyvyn arviointi on tärkeä osa muun muassa 
sosiaali- ja terveysalan ja työvoimahallinnon 
ammattilaisten työtä. He arvioivat erilaisten 
menetelmien avulla asiakkaidensa toimintakykyä.

Toimintakyvyn arvioinnissa kerätään, yhdistetään ja 
tulkitaan sekä kuvailevaa tietoa että mittaus- ja 
arviointituloksia. Kokonaiskuva henkilön toimintakyvystä 
muodostuu asiakkaan oman, hänen läheisen ja 
ammattilaisen arvioista.

Tulosten perusteella
• tehdään päätöksiä etuuksista ja palveluista
• suunnitellaan toimenpiteitä 
• arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia.

THL

Toimintakyvyn arviointi selkokielellä

Tällä sivulla kerrotaan toimintakyvyn arvioinnista 
asiakkaalle ja hänen läheisilleen.

Mitä toimintakyky on?

Toimintakyky kertoo siitä, miten selviät arjessa. Pystytkö 
nousemaan portaita? Kuuletko muiden puhetta? Oletko 
tyytyväinen elämääsi?

Toimintakyvyssä on monia eri osa-alueita. Niitä ovat 
esimerkiksi
• liikkuminen
• ajattelu ja ymmärtäminen
• ihmissuhteet
• mielen hyvinvointi

https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/toimintakyvyn-arviointi
https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla


Mitä selkokielellä?



Selkotunnus ilmaisee, että jokin julkaisu on selkokieltä



Selkokielisiä materiaaleja

• Kirjoja

• Ajankohtaistietoa

• Verkkosivuja

• Esitteitä ja oppaita

• Videoita

• Selkokielisiä materiaaleja 

koottuna Selkokeskuksen 

sivuilla

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


Selkokirjat

• Suomessa ilmestynyt yli 400 selkokirjaa

• Vuosittain ilmestyy 20–30 uutta selkokirjaa

• Kaikki suomenkieliset selkokirjat selkokirjatietokannassa

http://selkokeskus.fi/selkokirjallisuus/selkokirjat/selkokirjatietokanta/


Ajankohtaistietoa selkokielellä

• Selkosanomat 

• LL-Bladet

• Yle Uutiset selkosuomeksi

• Leija 

https://selkosanomat.fi/
https://ll-bladet.fi/
http://www.yle.fi/selkouutiset
https://issuu.com/jaanateravainen


https://www.sak.fi/serve/tyoelaman-pelisaannot-2020-pdf
https://oppaat.finfami.fi/wp-content/uploads/sites/36/finfami_omaisen-opas_final-selkotunnus-aukeama-pakattu.pdf
https://suomenash.fi/tupakkapolitiikka/kehitys-suomessa/
https://www.valli.fi/wp-content/uploads/2019/11/Sinae_voit_olla_vapaaehtoinen_NETTIIN.pdf
https://www.suh.fi/files/2698/Tule_uimahalliin_Selkokielinen_opas_asiakkaille_paivitetty2019.pdf


https://www.valli.fi/wp-content/uploads/2019/11/Sinae_voit_olla_vapaaehtoinen_NETTIIN.pdf


Selkokeskus

• selkokielen asiantuntijakeskus Suomessa

• selkokielen ja selkokielisen 

tiedonvälityksen ja kulttuurin 

edistäminen

• selkokirjallisuuden valtionavustus

• Selkosanomat-lehti

• selkokielen koulutukset ja tekstipalvelut

• selkotunnuksen myöntäminen

• www.selkokeskus.fi, 

www.selkosanomat.fi

Suomi on maa, 
jossa kukaan ei 

ole vaarassa 
syrjäytyä kielen 

vuoksi.

http://www.selkokeskus.fi/
http://www.selkosanomat.fi/


Lukemista ja lukutaitoa 
edistäviä kampanjoita

• Nyt käynnissä Selkokirjojen sankarit -

kampanja

• Kampanjassa tehty

• selkokirjasankareiden videoterveisiä

• virtuaalisia kouluvierailuita

• vinkkilista selkokirjoista

https://selkokeskus.fi/selkokirjallisuus/selkokirjojen-sankarit-kampanja/


Sinä ♥ selkokieli

• selkokielinen puhe ja kirjoitus

• selkokielinen viestintä

• selkomateriaalien vinkkaaminen

→ lukeminen ja ymmärtäminen 

mahdolliseksi mahdollisimman 

monelle

Käytä selkokieltä!



https://selkokeskus.fi/selkokieli/materiaaleja/pikaopas-selkokieliseen-kommunikointiin/

https://selkokeskus.fi/selkokieli/materiaaleja/pikaopas-selkokieliseen-kommunikointiin/


Lisää tietoa selkokielestä
Selkokieli. Saavutettavan kielen opas

(Leealaura Leskelä 2019)

Selkokirjoittajan tekstilajit 

(Leealaura Leskelä & Auli Kulkki-Nieminen 2015)

Haavoittuva keskustelu 

(Leealaura Leskelä & Camilla Lindholm, toim. 2012)



Koulutuksia 
syksyllä 2020

• 25.11.2020 Puhu selkokieltä!

• 10.12.2020 Selkokielen 

tekstityöpaja

• https://selkokeskus.fi/koulutuks

et/tulevat-koulutukset/

https://selkokeskus.fi/koulutukset/tulevat-koulutukset/


Selkokieli

suomen kielen 
yksinkertaistettu 
muoto

perustuu ohjeisiin ja 
suosituksiin

tarkoitettu henkilöille, 
joille yleiskielen 
ymmärtäminen vaikeaa 
tai mahdotonta

hyödyttää noin 650 
000–750 000 ihmistä 
Suomessa

mahdollistaa 
yhteiskunnan 
toimintaan 
osallistumisen ja 
kirjallisuudesta 
nauttimisen

osa saavutettavuutta



Yhteystiedot

Selkokeskus 
Linnoitustie 2 B, 02600 Espoo
puhelin (09) 34809 240 

selkokeskus@kvl.fi
www.selkokeskus.fi

Facebook ja Twitter @selkokeskus

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

mailto:selkokeskus@kvl.fi
http://www.selkokeskus.fi/
https://kehitysvammaliitto.creamailer.fi/subscribe/Ce9BiXiQ3GHc2


Kiitos! ☺

Kysymyksiä, 
kommentteja?

ella.airaksinen@kvl.fi

mailto:ella.airaksinen@kvl.fi

