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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

ja ymmärtää yleiskieltä.
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Mikä tässä on vaikeaa? 

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

3



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
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Yli puoli miljoonaa tarvitsee selkokieltä
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Kuka tarvitsee selkokieltä?

Kielellisiin vaikeuksiin on 

monia syitä: 

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

2. kielitaidon heikentyminen 
(esim. muistisairaus tai 
afasia)

3. suomi tai ruotsi ei ole 
äidinkieli



Selkokielestä voivat hyötyä 
myös ihmiset, joilla on   

- vaikea elämäntilanne

- mielenterveyden ongelmia

- päihdeongelmia

- oppimisen tai lukemisen 
vaikeuksia
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Suomalaiset ovat huippulukijoita 
(vrt. PISA 2018, PIAAC 2012). 
Miksi selkokielen tarve silti kasvaa?

• Maahanmuuttajien määrä kasvaa.

• Erityisoppilaiden määrä kasvaa.

• Nuorten lukutaito on heikentynyt.

• Ikääntyviä ihmisiä on 
yhä enemmän.

Selkokielen tarve 
kasvaa Suomessa 
– miksi?



Miksi selkokieltä?   

- lukemisen mahdollistaja

- oppiminen ja 
tiedon omaksuminen

- osallistuminen ja 
arkielämästä selviytyminen

- silta yleiskielen käyttöön



Miksi panostaa 
ymmärrettävään kieleen?

• selkeys on hyvää kohtaamista 
ja asiakaspalvelua

• hyödyttää kaikkia: nuoret ja valmentautujat 
osaavat toimia toivotulla tavalla, 
tekstit luetaan useammin

• ajan ja rahan säästö

• lisää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

• selkokieli on osa saavutettavuutta 
(uusi lainsäädäntö velvoittaa)

10



Kielelliset vaikeudet 
lisäävät syrjäytymistä

• Kielellinen syrjäytyminen voi johtaa muunlaiseen 
syrjäytymiseen, jos ihminen ei pysty hoitamaan 
asioitaan tai selviydy arjestaan. 

• Tiedon siirtyminen verkkoon aiheuttaa monille 
ongelmia. 

• Kaikkien kansalaisten tiedonsaamiseen on 
kiinnitettävä huomiota, jos tavoitteena on 
saada heidät 

• kantamaan itsenäisesti vastuuta arjestaan 
ja hyvinvoinnistaan

• asumaan itsenäisesti omissa kodeissaan 
mahdollisimman pitkään.
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Selkokielen visio: Suomi on maa, jossa kukaan 
ei ole vaarassa syrjäytyä kielen vuoksi. 



Käytä selkokieltä!   

• selkokielinen puhe ja kirjoitus

• selkokielinen viestintä

• selkomateriaalien hyödyntäminen työssä

→ ymmärtäminen, lukeminen 

→ omien asioiden hoitaminen

Sinä  selkokieli



Miten sanoisit helpommin?   

• Suljethan ikkunat ja ovet lähtiessäsi. 

→ Sulje ikkunat ja ovet, kun lähdet.

• Nuorten sosiaalinen vahvistaminen on 
keskeisten elämäntaitojen kartuttamista.

→ Sosiaalinen vahvistaminen tarkoittaa,

että nuori oppii tärkeitä elämäntaitoja.

Hän oppii esimerkiksi 

• toimimaan muiden kanssa 
• hoitamaan omia asioitaan.  
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Yleiskielestä selkokieleen

Mitä on etsivä nuorisotyö?

Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa sinua juuri 

niissä asioissa mihin apua kaipaat, mutta ennen 

kaikkea hän auttaa sinua löytämään oman 

juttusi. Mikäli et oikein tiedä keneltä kysyä, 

kysy etsivältä nuorisotyöntekijältä! Palvelu on 

tarkoitettu kaikille alle 29v nuorille ja löydät sen 

lähes jokaisesta Suomen kunnasta. Etsivä 

nuorisotyö on aina maksutonta ja sinulle täysin 

vapaaehtoista.



16

Ehdotus selkotekstiksi

Mitä on etsivä nuorisotyö?

Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa sinua asioissa, 

joihin tarvitset apua.

Lisäksi hän auttaa sinua löytämään oman juttusi. 

Ota yhteyttä, jos olet alle 29-vuotias. 

Etsivä nuorisotyö on ilmaista ja vapaaehtoista. 
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Mikä muuttui?

Mitä on etsivä nuorisotyö?

Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa sinua asioissa, 

joihin tarvitset apua.

Hän myös auttaa sinua löytämään oman juttusi. 

Ota yhteyttä, jos olet alle 29-vuotias. 

Etsivä nuorisotyö on ilmaista ja vapaaehtoista. 

-----------------------------------------------------------

Mitä on etsivä nuorisotyö?

Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa sinua juuri niissä asioissa mihin 
apua kaipaat, mutta ennen kaikkea hän auttaa sinua löytämään 
oman juttusi. Mikäli et oikein tiedä keneltä kysyä, kysy etsivältä 
nuorisotyöntekijältä! Palvelu on tarkoitettu kaikille alle 29v 
nuorille ja löydät sen lähes jokaisesta Suomen kunnasta. Etsivä 
nuorisotyö on aina maksutonta ja sinulle täysin vapaaehtoista.
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Selkokielisiä materiaaleja

• Kirjoja, oppimateriaalia

• Ajankohtaistietoa

• Verkkosivuja

• Esitteitä ja oppaita

• Videoita

• Selkokielisiä materiaaleja 
koottuna Selkokeskuksen 
sivuilla
selkokeskus.fi/selkokieli/selkokieliset
-julkaisut/

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

te-palvelujen selkokieliset aineistot

http://www.te-palvelut.fi/nain-asioit-kanssamme/te-palvelut/aineistot/selkokieli?inheritRedirect=true


Selkotunnukset

• Selkotunnus on merkki siitä, 
että julkaisu on selkokielinen.

• Tunnuksen myöntää 
Selkokeskus.

• Tunnus on ilmainen.
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Selkokirjoja



Selkosanomat

• Painetun lehden sisällöstä 
noin 80 % ilmestyy 
ilmaiseksi verkkolehtenä. 

• https://selkosanomat.fi/
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https://selkosanomat.fi/


Yle Uutiset selkosuomeksi

• Lähetysten äänet, tekstit, uutistermiselitykset, 
sisältökysymykset sekä arkisto internetissä 

• www.yle.fi/selkouutiset

(audiot ja videot myös Yle Areenassa)

• Verkkosivuilla myös haastatteluja ja juttusarjoja

• Radiolähetys Yle Radio Suomessa klo 21.30

• Selkouutiset Yle TV1 arkisin klo 16.40

• Selkouutiset on myös podcast-palveluna ja 
Ylen mobiiliuutisissa.
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http://www.yle.fi/selkouutiset


Vero.fi selkokieliset sivut
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www.vero.fi/other_language/selkokieliset-sivut/

https://www.vero.fi/other_language/selkokieliset-sivut/


Kelan selkokieliset sivut

25 www.kela.fi/web/selkosuomi

https://www.kela.fi/web/selkosuomi
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Satakunnan sairaanhoitopiirin 
selkokieliset potilassivut 

www.satshp.fi/potilaille/Sivut/default.aspx

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


Kuluttajaliitto: Pieni rahaopas
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www.kuluttajaliitto.fi/fis/materiaalit/pieni-
rahaopas/

https://www.kuluttajaliitto.fi/fis/materiaalit/pieni-rahaopas/


Työelämäsanastoa selkokielellä
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selkokeskus.fi/selkojulkaisut/tyoelamasanastoa-selkokielella/

https://selkokeskus.fi/selkojulkaisut/tyoelamasanastoa-selkokielella/


Oppivelvollisuus selkokielellä

29 minedu.fi/oppivelvollisuudesta-selkokielella

minedu.fi/oppivelvollisuudesta-selkokielella


Pikaopas avuksi

30 selkokeskus.fi/wp-content/uploads/2019/11/selkokielen_pikaopas_printattava_vari_verkkoon.pdf

https://selkokeskus.fi/wp-content/uploads/2019/11/selkokielen_pikaopas_printattava_vari_verkkoon.pdf


Selkokeskus auttaa ja neuvoo

• selkokielen 
asiantuntijakeskus Suomessa 

• edistää selkokielistä 
tiedotusta ja kulttuuria

• selkokielen koulutukset ja 
tekstipalvelut 

• Selkosanomat-lehti 

• selkokirjallisuuden valtiontuki

• www.selkokeskus.fi

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


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:   
kehitysvammaliitto.creamailer.fi/subscribe/Ce
9BiXiQ3GHc2

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

