
Perehdytä 
taidolla ja tunteella



Selkokieltä työelämän tilanteissa

Katsotaan 

a) selkokielen piirteitä ja b) miten viestiä selkokielellä.

Harjoitellaan 

a) selkoviestimistä puheessa ja b) vertaillaan ja muokataan tekstiä. 



…siis mitä selkokieli ylipäätään on?



Kuka selkokieltä tarvitsee?
 Selkokielen kohderyhmiin kuuluu Suomessa noin  650 
000–750 000 henkilöä (11–14 % väestöstä). Lisäystä vuoden 
2014 tarvearvioon on noin 100 000 henkilöä.

 Tarvearvion pohjana ovat olleet erilaiset tilastotiedot mm. 
erityisoppilaiden ja eri vammaisryhmien koosta. Myös 
kansainväliset vertailutiedot ja lukutaitotutkimukset on 
huomioitu.

 Lähde: https://selkokeskus.fi/ 

https://selkokeskus.fi/


Selkokielen tarve vaihtelee eri ikäkausina:

 - lapset ja nuoret 8–12 %

 - työikäiset 6–10 %

 - yli 65-vuotiaat yli 15–20 %



Ote kunnan tiedotteesta
Yleiskielinen teksti:

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

Sama teksti selkokielellä:

Kotihoitokeskuksen hoitajat 
auttavat asiakasta kotitöissä.
He huolehtivat myös asiakkaan hoidosta.
He auttavat häntä pitämään huolta 
terveydestään myös silloin, kun elämäntilanne 
muuttuu.

(Selkokeskus)



Selkokielen piirteitä

 Selkokielen piirteet

 Sisältö on sama, mutta teksti lyhyempi.

 Rakenteet ovat helpommat.

 Sanavalinnat ovat konkreettisia.

 Ulkoasu on helppolukuinen.

 Huom.! Selkokielen mittari, jolla asiantuntijat voivat arvioida, onko jokin 
teksti selkokieltä vai ei. 

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

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


Miten tulla ymmärretyksi?



laaja 🡪 iso, suuri
tavoite 🡪 me haluamme
vinkki 🡪 idea sinulle





Ammattialan kieli ja sanasto 
– puhekielen ilmaisut?
toimintaterapeutti = tote puheterapeutti = pute

potilastapaus = keissi gynekologi = gyne

rintaliivit = rintsikat lääkäri = lekuri

fysioterapeutti = fyssari sosiaalityöntekijä = sossu  

Selkosilta:

https://sites.google.com/site/selkosiltavakk/muu-selkokielinen-materiaali/
puhdistuspalvelu

https://sites.google.com/site/selkosiltavakk/muu-selkokielinen-materiaali/puhdistuspalvelu
https://sites.google.com/site/selkosiltavakk/muu-selkokielinen-materiaali/puhdistuspalvelu


Miten siis tulla ymmärretyksi?

Puhutulle kielelle on tyypillistä, että siinä on keskenjääviä 
lauseita, taukoja ja kieliopillisesti jopa virheellisiä ilmauksia. 
Kun puhetta näkee paperille litteroituna, se näyttää sekavalta. 

Siitä huolimatta puhekielen rakenteet ovat muotoutuneet 
sellaisiksi, että keskustelussa niitä on helppo ymmärtää. 
Ihmisen korva on tottunut puhekieleen. Sen sijaan kirjakieli 
puhuttuna (=yleiskieli) tuottaa usein keskustelijoille 
vaikeuksia.





Tehtävä 

 Ohjeistakaa vasta-alkaja tekemään jokin yksinkertainen asia!

 Miten siis oikeasti sanoisitte asian?

 Esim. 

Yleensä meillä on nuo luokat ollu 
tapana varata ite. Siihen tarvii 

tunnukset, jotka saa 
it-vastaavalta, se on paikalla 

yheksästä kahteentoista ma-to, 
pe sit iltapäivästä. Tarvittaessa 

voit tietty pyytää apua 
vaksiltakin, niillä on yleensä ollu 

joitain väliaikasia tunnuksia.  

Voit varata luokan itse. 
Tarvitset tunnukset, ja ne 
saa Juhalta. Tiedätkö Juhan? 

Juha on paikalla klo 9–12 
joka päivä. Perjantaina vasta  
iltapäivällä. 

Vahtimestari voi auttaa 
myös.



Korostaminen

- Eleet, ilmeet, käsimerkit, liioittelu

- Esimerkit, laajasta yksityiskohtaisempaan:

 Missä päin asut? Missä kaupungissa asut? Asutko Helsingissä vai Vantaalla?

 Mitä tykkäät tehdä vapaa-aikanasi? Luetko vai käveletkö ulkona?

- Toisto! 

- Rytmitys ja intonaatio



Miten viestiä teksteissä selkokielellä?
Esimerkki: http://www.satshp.fi/potilaille/potilasturvallisuus/Sivut/default.aspx 

http://www.satshp.fi/potilaille/potilasturvallisuus/Sivut/default.aspx


Rakenteet
Lauseenvastikkeet:
Aamuisin ajaessani kuuntelen yleensä radiota. Hän kertoi tulleensa eilen 
aikaisemmin.
Otamme uusia asiakkaita harkiten. Ville kertoi Johannan valmistelevan listaa.

Partisiipit:
lähetettävä, lähetetty, lähettämä, lähtevä, lähtenyt

Passiivi:
Täällä ei saa polttaa. Asia hoidetaan pian. Asia hoituu!

Intransitiivi ja transitiiviverbit:
Sähkökatkos aiheutti vikoja moneen laitteeseen.
Vika aiheutui sähkökatkoksesta. (aiheuttaa – aiheutua) 
Asia hoidetaan pian. Asia hoituu! (hoitaa – hoitua)



Sanasto

 - vuorovaikutus, oma-aloitteisuus, yhdistelmäpalvelut, 
ryhmäperhepäiväkoti, toimenkuva, lähtökohta

 - yhteiskunta, hallitus, kansalaisopisto, päihteet

 - toimintasuunnitelma, järjestelmävastaava, työsuojeluvaltuutettu, 
erityisruokavaliokoontilomake

 mutta:

 - oleskelulupa, kotouttamissuunnitelma, huoltoyhtiö, 
arviointikeskustelu, lastenvalvoja



Miten kirjoittaisit 
helpommin?

Ole hyvä ja 
sammuta 

valot 
poistuessasi!







Tehtävä

 Miettikää, mitä sanoja voi jättää pois, mitä täytyy selittää enemmän.

 Miettikää sanavalintoja, lauserakenteita ja sitä, mikä on kaikkein 
tärkeintä. 



Lähteitä, luettavaa, tutustuttavaa

Selkokeskus

https://selkokeskus.fi/ 

https://www.ll-center.fi/svenska/start/ 

Mitä selkokieli on? 
https://www.youtube.com/watch?v=wRs5D0w9
Dik 

Selkosanomat

https://selkosanomat.fi/ 

Selkouutiset 
https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/ 

Selkokirjaesite 
http://selkokeskus.fi/selkokirjallisuus/selkokirjat
/selkokirjaesite-2016-2017/ 

Kotisuomessa.fi 

https://kotisuomessa.fi/web/site-155213/state-jurdkm
brei/front-page 

Suomi taskussa http://suomitaskussa.eu/ 

Yle Oppiminen - Asiointisuomea 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/asiointisuomea 

Quizlet https://quizlet.com/subject/suomi/ 

Kahoot https://kahoot.it/ 

Puhutaan suomea  -verkkolehti

https://www.puhutaan-suomea.net/ 

Uusi kielemme – Finnish for busy people  (myös 
espanjaksi!)

http://www.uusikielemme.fi/vocabulary.html    
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