
Selkokieli ja selkoilmaisu
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Selkokeskus tekee,
arvioi ja kehittää 
selkojulkaisuja.



Selkotunnus



Pohdintaa 

• Mihin huomiosi kiinnittyy? 

• Minkälaiset asiat tekevät julkaisusta helpon lukea?



Yleiskielinen esimerkki Kehitysvammaliiton toimintakertomuksesta





Mitä on selkokieli 
ja kuka siitä hyötyy?



Selkokielen taustaa

• Selkokieli on osa kongnitiivista saavutettavuutta
• Suomessa periaatteita kehitetty 1980-luvulta lähtien
• Taustalla YK:n alaisen kirjastojärjestö IFLA:n Guidelines for Easy-to-

Read Material ja European Association of Inclusion International -
järjestön selkokieliohjeet

• Kansainvälisiä ohjeita muokattu selkosuomeen sopiviksi
• Ensimmäinen selkosuomen opaskirja 1986
• Ensimmäiset selkokirjat 1990 aikuisille
• Selkouutislehdet 1990, Yle uutiset selkosuomeksi 1992
• Selkokeskus perustettiin vuonna 2000, selkokielen mittari 2014 alkaen



Selkokielen määritelmä

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

• Selkokieli on suunnattu ihmisille,
joilla on vaikeuksia lukea ja ymmärtää yleiskieltä.

• Selkokielessä myös ulkoasua muokataan helpommaksi.



• selkeä yleiskieli, selkeä kieli = Plain Language
• selkokieli = Easy Language, Easy-to-Read

Erikoiskielet Yleiskieli Selkokieli



Kuka tarvitsee selkokieltä?

• Neurobiologiset ja synnynnäiset syyt
Esimerkiksi kehitysvammaisuus, kehityksellinen kielihäiriö, ADHD 
tai lukivaikeus
• Kielellisten taitojen heikentyminen
Esimerkiksi muistisairaus tai afasia
• Suomi ei ole äidinkieli



Selkokielen tarve kasvaa 

Ikääntyviä ihmisiä on yhä enemmän

• 2015: 19,9 prosenttia väestöstä yli 65-vuotiaita
• 2030: 26 prosenttia väestöstä yli 65-vuotiaita

Maahanmuuttajien määrä kasvaa

• 2010: 224 388 vieraskielistä henkilöä
• 2017: 373 325 vieraskielistä henkilöä

Heikosti lukevien määrä lisääntyy



Yleiskielinen teksti

Leikki-ikäisen lapsen luontaisen 
vilkkauden ja lyhytjänteisyyden 
vuoksi päiväkoti-
iässä aktiivisuuden ja 
tarkkaavuuden pulmiin liittyvien 
poikkeavien oireiden erottaminen 
voi olla vaikeaa.

www.adhd-liitto.fi

Selkokielinen teksti

On tavallista, 
että pienet lapset ovat
vilkkaita ja vauhdikkaita.
He eivät yleensä jaksa keskittyä
yhteen asiaan pitkää. 

Joillakin lapsilla voi olla 
erityisiä ongelmia keskittymisessä.
Erityisiä ongelmia 
on joskus vaikea erottaa
lapsen tavallisesta vilkkaudesta.



Selkokielinen teksti
Helpompaa sisältöä

• Karsi turha tieto, keskity olennaiseen.
• Lähesty aihetta lukijan kannalta tärkeästä näkökulmasta. 
Helpompia sanoja

• lyhytjänteisyys -> vaikeus keskittyä, vilkkaus, vauhdikkuus
• varhaiskasvatus ->päivähoito, päiväkoti tai esikoulu
Helpompia rakenteita
• …tarkkaavuuden pulmiin liittyvien poikkeavien oireiden erottaminen -> 

Erityisiä ongelmia on joskus vaikea erottaa lapsen tavallisesta vilkkaudesta.
• tekee lapselle hoidon tarpeen arvioinnin -> xx arvioi, tarvitseeko lapsi hoitoa



Mitä on selkoilmaisu?



Ulkoasu on portti sisältöihin

Selkeä ulkoasu tukee viestin ymmärtämistä

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

• Selkoperiaatteiden mukainen ulkoasu ja kuvitus helpottavat 
ymmärtämistä ja lukemista. 

• Kaikella kirjoitetulla tekstillä on jokin ulkoasu. 
• taitto ohjaa lukijaa tunnistamaan tekstin lajityypin jo ennen 

lukemista.



Selkotaitto helpottaa lukemista

• Teksti on vasemmalta tasattu ja oikealta liehua.
• Tekstin rivitykseen kiinnitetään erityistä huomiota.
• Tavujakoa vältetään.
• Suositeltava merkkimäärä on 50–60 merkkiä rivillä. Liian leveä palsta hankaloittaa 

lukemista. Myös liian kapea palsta hankaloittaa lukemista. 
Minimi normaalitekstissä noin 30 merkkiä rivillä. 

• Rivien välit ovat ilmavia. 
• Taitossa eri elementtien välinen hierarkia on selkeä: pääotsikko, väliotsikko, 

leipäteksti ja kuvateksti erottuvat riittävästi toisistaan.



Selkotaiton periaatteita

Keneltä saat apua?

Vaalivirkailijat neuvovat sinua äänestyspaikalla 
ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä.

Äänestyspaikalla on myös vaaliavustaja. 
Voit pyytää hänet avuksi äänestyskoppiin, 
jos et itse pysty täyttämään äänestyslippua.

Vaaliavustajana voi toimia myös henkilö, 
jonka olet itse valinnut, 
esimerkiksi omainen tai läheinen. 
Vaaliavustaja ei saa kuitenkaan olla
ehdokas tai ehdokkaan läheinen. 
Vaaliavustaja ei saa kertoa kenellekään, 
ketä äänestit.

Vaalisalaisuus

Jokainen päättää itse, 
haluaako äänestää ja ketä äänestää.
Vaalisalaisuus tarkoittaa sitä, 
että sinun ei tarvitse kertoa kenellekään, 
ketä äänestät.

• Selkoteksti rivitetään kapeaan 
palstaan.

• Verkkotekstissä ei käytetä rivitystä, 
mutta rivittäminen on silti hyvä tapa 
työstää selkotekstiä. 

• Väliotsikot ja rivinvaihto kappaleiden 
välissä auttavat hahmottamaan 
tekstiä.

• Myös laatikoiden ja väripohjien käyttö 
auttaa hahmottamaan 
kokonaisuuksia.



Lukujärjestyksestä

• Eri elementtien pitää olla 
loogisessa järjestyksessä.

• Sarjallinen taitto toimii yleensä 
paremmin selkojulkaisussa 
kuin säteittäinen. 

• Esimerkiksi numeroinnilla ja 
väreillä voi myös tukea lukijaa. 

Lähde: Koponen & al. : Tieto näkyväksi



Lähde: Koponen & al. : Tieto näkyväksi



Älä käytä turhia visuaalisia elementtejä





Kiinnitä huomiota typografiaan

• Valitse kirjaintyyppi, jonka luettavuus on hyvä. 
• Kirjainkoko on tavallista suurempi, vähintään 11 pistettä.
• Suuraakkoset, kursiivi ja lihavoinnit vaikeuttavat lukemista. 

Käytä näitä vain tehokeinoina. 
• Ota huomioon julkaisumuoto. Suosi verkossa päätteetöntä fonttia.



Luettavuutta heikentää

• Geometrisyys
• Umpinainen muoto
• Suuri viivakontrasti
• Liian kapea tai leveä viiva
• Muodon kapeus, leveys
• Liian kireä, tiivis välistys

Garamond



Luettavuutta tukee

• Riittävä viivan paksuus
• Kirjainten erottuminen hyvin toisistaan
• Riittävä merkkivälistys
• Riittävä pistekoko 
• Suurehko x-korkeus
• Avoimet kirjaimen muodot 



Kiinnitä huomiota väreihin

Muista taustan ja tekstin välinen riittävä tummuuskontrasti

• Käytä kontrastin tarkastukseen apuna esimerkiksi: 
https://webaim.org/resources/contrastchecker/
Tarvitset tarkistamiseen värin koodin. 

• Normaalikokoisessa tekstissä kontrastisuhteen pitäisi olla vähintään 
4,5:1. Isossa tekstissä (18 pt tai 14 pt lihavoituna) riittää 3:1.

• Paras yhdistelmä luettavuuden kannalta on musta teksti valkoisella tai 
vaalealla taustalla. Negatekstejä voi käyttää harkiten. 

• Kirjava tausta vaikeuttaa yleensä lukemista.



Muokkaa ots. perustyyl. napsautt.



Kuva houkuttelee lukemaan

• Emotionaalinen kiinnostus herää nopeammin kuin tietokiinnostus.
• Kuva orientoi tekstin aiheeseen.
• Kuvat auttavat mielikuvien muodostamisessa. Mielikuvien 

muodostaminen on välttämätöntä työmuistin toiminnalle.
• Kuvalla voi ilmaista asioita, 

joita voi olla sanallisesti vaikea kuvata. 







Selkokuvan kriteerit

• Kuvan pääkohde erottuu selkeästi.
• Kuva liittyy tekstiin ja tukee sitä. Myös tunnelman välittäminen voi toimia.
• Kuvan tunneviesti ei saa poiketa tekstin pääviestistä.
• Vältä erikoisia kuvakulmia.
• Vältä symbolisia kuvia.
• Vältä turhia yksityiskohtia, jotka vievät huomion pois aiheesta.
• Tarkkaile kuvien suhdetta toisiinsa.
• (Kriteerit koskevat informoivia kuvia.)  



Pyöräily on vauhdikas laji



Pyöräily on vauhdikas laji



Mitä kuvassa on? 





Huomio erityisesti

• Kuka on lukija? 
• Missä tilanteessa hän tarvitsee tietoa 

ja miten hän voi sitä parhaiten käyttää?
• Ilman tuntumaa lukijoiden maailmaan on vaikea

suunnitella selkojulkaisua. 
• Pyydä lukijoilta palautetta julkaisusta. Kutsu 

lukijoita keskustelemaan ja ideoimaan, 
jos mahdollista. 



Lisää tietoa

• Selkokielen mittari: https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokielen-
mittari/

• Selkokieleen liittyviä tutkimuksia:
Mm. Easy Language, Easy-to-Read, cognitive disabilities -hakusanoilla 

• Klaara-verkosto: https://blogs.helsinki.fi/klaara-network/artikkeleita-
ja-opinnnaytteita-selkosuomesta/

• Selkokieli – saavutettavan kielen opas (Leealaura Leskelä, Opike 
2019)

• Handbook of Easy Languages in Europe 
(ed. Camilla Lindholm, Ulla Vanhatalo)

https://selkokeskus.fi/selkokieli/selkokielen-mittari/
https://blogs.helsinki.fi/klaara-network/artikkeleita-ja-opinnnaytteita-selkosuomesta/


Lisää tietoa

• saavutettavuusvaatimukset.fi-sivusto: 
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/tietoa-
saavutettavuudesta/ohjeita-suunnittelun-tueksi/

• Selkokielen käsikirja (Hannu Virtanen, Opike 2009)

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/tietoa-saavutettavuudesta/ohjeita-suunnittelun-tueksi/


Kiitos!

Kaisa.Kaatra@kvl.fi
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