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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vaikeiden sanojen selittämistä ja käyttöä selkokielisillä 

verkkosivuilla. Tarkempana tarkastelun kohteena ovat informoivat selkotekstit. Aineisto 

koostuu 47 tekstistä, jotka on kerätty 12 eri selkotunnuksen saaneelta verkkosivulta. 

Tutkimuskysymyksiä on kolme: millaisia piirteitä vaikeiden sanojen käytöstä ilmenee 

selkokielisissä informoivissa verkkoteksteissä suhteessa selkokielen ohjeistukseen, millaisia 

piirteitä vaikeiden sanojen selittämisestä ilmenee selkokielisissä informoivissa 

verkkoteksteissä suhteessa selkokielen ohjeistukseen sekä toteutuuko selkokielen ohjeistus 

selkokielisissä informoivissa verkkoteksteissä vaikeiden sanojen käytön ja selittämisen osalta. 

Tutkimus kuuluu pääasiassa laadullisen tutkimuksen alaan, mutta siinä käytetään myös 

määrällistä otetta, jotta aineistosta saadaan kattava kokonaiskuva.  

Teoreettisessa viitekehyksessä esitellään selkokieltä ja siihen liittyviä seikkoja, kuten 

selkokielen käyttäjäryhmiä ja alustavia vaikeustasoja. Toisena ylälukuna ovat tekstit ja 

verkkosisällöt. Tässä osiossa tarkastellaan digitaalisia tekstejä, saavutettavaa tietoa, 

ymmärrettävää tekstiä ja sanastoa sekä informoivan selkotekstin käsitettä. Teoriaosuuden 

lopussa esitellään selkokielen ohjeistusta vaikeista sanoista ja niiden selittämisestä. 

Ohjeistuksessa lähtökohtana ovat Selkokeskuksen luoma Selkomittari (2018) ja selkokielen 

tutkijan Leealaura Leskelän Saavutettavan kielen opas (2019).   

 

Tutkimustulokset osoittavat, että vaikeita sanoja käytetään selkoteksteissä, eikä niitä aina 

selitetä. Kaiken kaikkiaan aineistossa ilmenee 275 vaikeaa sanaa. Aineiston vaikeista sanoista 

65 prosenttia esiintyy ilman selitystä ja 35 prosenttia selityksen kanssa. Yhdessä tekstissä 

ilmenee toisinaan useita vaikeita sanoja, jolloin selittäminen ei ole aina vaihtoehto, sillä tällöin 

selityksiä esiintyisi tekstissä liian runsaasti. Vaikeiden sanojen selitykset voidaan jakaa 

kolmeen eri ryhmään: eksplisiittiset selitykset, heikosti havaittavat selitykset ja ainoastaan 

esimerkkien kautta selitetyt selitykset. Vaikeista sanoista osa on korvattavissa. Korvattavia 

sanoja ovat usein yhdyssanat. Merkitykseltään tarkat sanat, kuten monet virkakielen ja 

erikoiskielen sanat, ovat tämän tutkimuksen perusteella haastava korvata. Lisäksi aineistossa 

ilmenee runsaasti pitkiä sanoja. Tulokset myös osoittavat, että selityksen sijainti on usein 

ohjeistuksen mukainen. Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että selkokielen ohjeistus toteutuu 

osittain selkokielisissä informoivissa verkkoteksteissä. 
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1 Johdanto 

Selkokieli on yleiskieltä helpommaksi mukautettua kieltä (Selkokeskus 2020b). Siinä ei käytetä 

kaikkia suomen kielen aineksia vaan ainoastaan sellaisia elementtejä, jotka ovat yleiskieltä 

helpompia. Selkokieli on keinotekoisesti luotu, eli sitä ei puhu kukaan äidinkielenään. 

Selkokieltä kuvataan myös supistetuksi suomen kielen muodoksi ja apukieleksi ihmisille, joilla 

on haasteita yleiskielen ymmärtämisessä. Selkokielen taustalla vaikuttaa ajatus, että kaikilla on 

yhtäläiset kielelliset oikeudet. (Leskelä 2019: 95–97)  Juusolan (2019: 3) mukaan selkokieltä 

tarvitsee 650 000–750 000 ihmistä eli 11–14 % väestöstä, ja selkokielen tarve kasvaa 

tulevaisuudessa. 

Leskelän (2019: 39) mukaan kielellisten oikeuksien yksi tavoite on ehkäistä kielellistä syrjintää. 

Kielen ymmärrettävyys tai oikeus saada tietoa ymmärrettävässä muodossa ei ole tällä hetkellä 

kovin keskeinen asia kielilainsäädännössämme. Lisäksi kielellinen valta on usein piilossa ja 

näkyy tilanteissa, joissa käytetään kieltä, jota vastaanottaja ei käsitä. Kielellistä eriarvoisuutta 

voi aiheuttaa myös tekstualisoitunut työelämä ja koko yhteiskunta. Tekstien määrä on kasvanut 

valtavasti yhteiskunnassamme viime vuosikymmenten aikana. (Riuttanen & Suur-Askola 

2018) Virtasen (2009: 9–10) mukaan tekstimassat ovat hankala asia heikkojen lukijoiden 

näkökulmasta. Yhden tekstin ymmärtäminen vaatii sen hahmottamisen muiden tekstien 

joukossa. Tavalliselta työntekijältä tällainen voi onnistua, mutta esimerkiksi 

kehitysvammaisille tuetun työn tekijöille tilanne voi olla haastava. Tekstimäärien lisääntyessä 

myös vaikeasti ymmärrettävät erikoiskielet lisääntyvät, ja tulevaisuuden yhteiskunta edellyttää 

yhä parempaa lukutaitoa. 

Lisääntyneiden tekstimassojen lisäksi digitaalisesti julkaistujen tekstien kirjo on laajentunut 

merkittävästi viime vuosina (Leskelä 2019: 37). Yksi digitalisaation aiheuttama vaikutus on 

kasvokkaisen asioinnin väheneminen, jolloin myös suullisten ohjeiden saaminen vähenee. 

Verkossa täytettävät lomakkeet ovatkin arkipäivää. (Riuttanen & Suur-Askola 2018) 

Digitalisaatio on vaikuttanut myös siihen, että selkokielisten verkkosivujen määrä on kasvussa, 

ja monet selkotekstit on julkaistu sähköisenä verkossa tai sekä verkkojulkaisuna että painettuna. 

Erityisesti monet informoivat selkotekstit eli tietoa jakavat tekstit julkaistaan yhä useammin 

verkossa. (Leskelä & Kulkki-Nieminen 2015: 99) 

Sanat ovat keskeinen osa niin puhuttua, kirjoitettua kuin viitottua kieltä – onpa 

kommunikoinnin tai tiedon jakamisen paikkana internet tai kasvokkainen keskustelu. Leskelän 

(2019: 12) mukaan lapset oppivat keskimäärin ennen kouluikää äidinkielensä perustavan 

sanaston ja rakenteen missä tahansa kielessä. Nuo kielen pienimmät ja itsenäiset yhdeksi 
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kirjainjaksoksi kirjoitettavat merkityssisältöiset rakenneosat muodostavat peräkkäisinä 

lauseita, lauseet kokonaisia tekstejä (Kielitoimiston sanakirja 2020a). Kielten täsmällistä 

sanamäärää on vaikea arvioida, mutta useimmat arviot osoittavat sanoja olevan 200 000–350 

000. Lisäksi uusia sanoja syntyy ja poistuu käytöstä jatkuvasti. Sanavaraston laajuus vaihtelee 

yksilökohtaisesti, ja siihen vaikuttavat monet tekijät. (Leskelä 2019: 128) Tekstin 

ymmärtämisen kannalta yhtenä haasteena ovat vaikeat tai vieraat sanat, sillä ne voivat katkaista 

koko lukuprosessin, jos lukija ei ymmärrä niiden merkitystä (Merisuo-Storm 2011: 55). 

Suomessa selkokielen ohjeistuksia on laadittu 1980-luvulta alkaen (Kulkki-Nieminen 2010: 

32). Selkokielen ohjeistuksen toteutumisen tutkiminen on eittämättä yhtä tärkeää kuin itse 

ohjeistusten laatiminen, jotta voidaan varmistua, että selkolukijat saavat todella lukea 

ymmärrettävää ja heille sopivaa kieltä. Tutkimuksessani tarkastelen, millaisia piirteitä vaikeista 

sanoista ja niiden selittämisestä ilmenee informoivissa selkoteksteissä selkokielisillä 

verkkosivuilla suhteessa selkokielen ohjeistukseen. Vastaan myös kysymykseen, vastaako 

informoivien selkotekstien kieli selkokielen ohjeistusta vaikeiden sanojen ja niiden selittämisen 

osalta. Tarkastelemani tekstit ovat saaneet selkotunnuksen, eli ne voidaan katsoa 

hyväksyttäväksi ja viralliseksi selkokieleksi. Tutkimusaihetta motivoi selkokielisten 

verkkosivujen kasvu viime vuosina, sanojen tärkeys kielessä sekä tämänkaltaisen tutkimuksen 

puuttuminen. 

Tutkimusidea sai alkunsa selkokielen tutkijoiden ja asiantuntijoiden Klaara-verkoston eräässä 

työpajassa kootusta listasta, jossa esitellään selkokieleen liittyviä tutkimusaiheita, joille olisi 

tarvetta. Kyseinen työpaja järjestettiin keväällä 2019, eli ehdotettu tutkimusaihe on tuore ja 

ajankohtainen. Tarkalleen ottaen työpajassa ehdotettiin tutkimusaiheeksi selkokielen piirteiden 

ja variaation tarkastelua ja ohjeistuksen toteutumista ylipäänsä, ei nimenomaan sanojen osalta. 

(Klaara-verkosto 2019) Sanat valikoituivat tutkimukseni tarkastelun kohteeksi, sillä ne ovat 

suurin yksittäinen ymmärrettävyyttä ennustava tekijä, ja näin ollen varsin keskeinen seikka 

teksteissä (Alderson 2000: 35). 

Vaikka erittelen tutkimusaineistossani tarkastelemani verkkosivut ja tekstit, pyydän lukijaa 

huomioimaan, että tarkoituksenani ei ole tuottaa määrällistä tietoa siitä, missä määrin selkokieli 

vastaa ohjeistusta yksittäisellä verkkosivulla tai yksittäisessä tekstissä vaikeiden sanojen ja 

niiden selittämisen osalta. On myös muistettava, että onnistunut selkoteksti on monen tekijän 

summa, ja tässä tutkimuksessa tarkastelemani tekstit ovat saaneet selkotunnuksen. Vaikka 

teksteistä siis löytyykin selkokielen ohjeistuksen vastaisia piirteitä, yksittäistä tekstiä ei ole 

syytä leimata huonoksi tai selkokielen vastaiseksi tekemieni havaintojen vuoksi. Tavoitteenani 
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on edistää selkokielen tutkimusta ja tuottaa suuntaa antavaa tietoa selkokielen ohjeistuksen 

toteutumisesta isossa kuvassa vaikeiden sanojen ja niiden selittämisen osalta. 

Tutkimustulosteni kautta voidaan parantaa selkokielen käyttäjien lukukokemusta ja tuottaa 

jatkossa entistä ymmärrettävämpää selkokieltä. Lisäksi tutkimustulokseni osaltaan valottaa 

niitä piirteitä, joita eri selkokielen vaikeustasoilta voitaneen jatkossa odottaa. Kaiken kaikkiaan 

selkokieltä tarvitsevien kielellisten oikeuksien parantamisen näkökulmasta selkokielen 

tutkimusta tarvitaan ja tietoisuutta selkokielestä on hyvä lisätä kaikin tavoin. 

Esittelen tutkielmassani seuraavaksi tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Pohdin ensin kielen 

merkitystä ihmiselle ylipäänsä. Tämän jälkeen tarkastelen selkokieltä eri näkökulmista: mitä 

selkokieli ensinnäkin tarkoittaa, miten se asettuu muiden suomen kielten muotojen joukkoon, 

mitä selkokielen vaikeustasoista todetaan ja ketkä selkokieltä tarvitsevat. Seuraavaksi 

tarkastelun kohteena ovat tekstit ja verkkosisällöt. Tämä osio kattaa tutkimustietoa digitaalisista 

teksteistä, saavutettavuudesta, ymmärrettävyydestä sekä informoivista selkoteksteistä. 

Teoriaosuuden päätteeksi tarkastelen selkokielen ohjeistusta erityisesti vaikeiden sanojen 

käytön ja selittämisen osalta. Kolmas luku koostuu tutkimuksen toteutuksesta. Esittelen 

tutkimusongelman, -aineiston ja -menetelmän sekä pohdin tutkimuksen eettisyyttä. Neljännessä 

luvussa analysoin tutkimusaineistoa. Luku jakautuu alalukuihin havaitsemieni 

aineistokategorioiden mukaisesti, ja osassa näistä luvuista on myös omia alalukujaan. 

Viidennessä luvussa kokoan tutkimustulokset yhteen ja esittelen tuloksista johdettavia 

päätelmiä. Pohdin myös tuloksia suhteessa aiempaan selkokielen tutkimukseen ja tarkastelen 

tutkimuksen onnistumista. Kuudennessa luvussa summaan tutkimukseni ja esittelen 

jatkotutkimusaiheita. Lopuksi ovat lähteet ja liitteet. 
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2 Teoreettinen viitekehys 

Tässä osiossa tarkastelen tutkimukseni teoreettista taustaa. Esittelen ensin kielen merkitystä 

ihmiselle yleisesti, minkä jälkeen syvennyn selkokieleen ja muihin suomen kielen 

kielimuotoihin. Tarkastelen myös selkokielen vaikeustasoja ja esittelen selkokielen 

kohderyhmät. Sen jälkeen kerron digitaalisista teksteistä, saavutettavuudesta ja 

ymmärrettävyydestä sekä esittelen informoivan selkotekstin käsitteen. Lopuksi tuon ilmi 

tutkimukseni kannalta oleelliset selkokielen ohjeistukset. 

2.1 Kielestä ja selkokielestä 

Tässä osiossa tarkastelen kielen merkitystä ihmiselle. Esittelen myös selkokielen ja muita 

suomen kielen muotoja. Tarkastelun kohteena ovat myös selkokielen vaikeustasot ja 

käyttäjäryhmät.  

2.1.1 Kielen merkitys ihmiselle 

Ihminen on siitä erityinen laji, että meillä on kyky puhua ja viestiä sanallisesti. Kielen kehitys 

voidaan nähdä alkavaksi jo raskauden aikana, sillä sikiö oppii tunnistamaan äitinsä sanoista 

esimerkiksi äänenpainoja, minkä ansiosta vauva tunnistaa syntyessään äidinkielensä. Äidin 

puhuma äidinkieli antaa vauvalle jo vatsassa merkkejä siitä kielellisestä ympäristöstä, jossa 

vauva tulee myöhemmin elämään. Siitä huolimatta, että sikiön aivokuori ei ole vielä kehittynyt, 

sikiöaikana kuultu puhe nostattaa vauvan mielenkiinnon puhuttua kieltä kohtaan. Tällä on 

suuria vaikutuksia myöhemmän puheen oppimisen kannalta. (Huotilainen & Partanen 2010: 

176–177) Sanojen ymmärtäminen alkaa lapsella 7–12 kuukauden iässä. Usein tätä ennen ja 

tämän vaiheen kanssa samanaikaisesti lapsi huomioi ympäristöään ja ääntelee, jolloin ympärillä 

olevat ihmiset kiinnittävät samoihin asioihin huomioita kuin lapsi. Kun ihmiset sanovat jotakin 

heitä ympäröivistä kohteista, lapsi oppii vähitellen tunnistamaan sanoja ja alkaa käsittää, että 

asioilla on nimiä ja niistä on mahdollista puhua. (Paavola 2011: 49–51) Kielenoppimisen aikana 

lapselle rakentuu myös perustavimmat kokemukset itsestä ja ympäristöstä (Leskelä 2019: 12). 

Äidinkieli ja kirjallisuus -käsikirjassa (Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi, Julin, Kauppinen, 

Nuolijärvi & Valkonen 2008: 59) määritetään seuraavia tehtäviä kielelle:  

“Kieli on ihmisen lajityyppinen ominaisuus. Kieli on sosiaalisen vuorovaikutuksen väline. Kieli 

on ajattelun väline. Kieli on ajatusten, kokemusten ja tunteiden ilmaisemisen väline. Kieli on 

elämänhallinnan väline. Kieli on valtaa. Tiede, taide, koko inhimillinen kulttuuri lepää kielen 

varassa. Tieto kielestä auttaa ihmistä ymmärtämään ja jäsentämään kokemuksiaan. Kieli on osa 

identiteettiä.” 
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Myös Leskelän (2019: 10, 12) mukaan kielellä on valtava merkitys inhimilliselle elämälle. Se 

vaikuttaa yksilön lisäksi myös yhteisöön: se voi yhdistää ihmisjoukon yhteen tiiviimmin kuin 

kansalaisuus tai yhteiskuntaluokka. Kieli voi toimia myös esimerkiksi vallankumousten 

kantavana voimana tai olla syrjinnän väline. Yksilölle äidinkieli on vahva osa identiteettiä, ja 

kielellisten ajatusten merkitys painottuu etenkin silloin, kun haluamme kertoa ajatuksistamme 

muille ihmisille. Yhteiset sanat ja kielen rakenteet ovat perustana yhteisymmärrykselle. Myös 

Tiililä (2018) toteaa, että informaation välittämisen lisäksi kielellä toimitaan, rakennetaan 

ihmissuhteita ja ilmaistaan asenteita.  

Kielellä voidaan vaikuttaa, sillä nimittämällä jotakin asiaa joksikin rakennetaan maailma, jossa 

tällainen asia voi olla olemassa. Sanoilla on mahdollisuus olla vaarallisia, ja niillä voidaan 

nostaa esille toinen tapa tarkastella ympäröivää todellisuutta. Kuitenkaan pelkkä nimittäminen 

jotakin joksikin ei suoraan pakota meitä näkemään asiaa sellaisena. Voimme tiedostaa nimen 

ongelmat ja nimetä asian uudelleen. Uusia vaihtoehtoja syntyykin usein nopeasti. Kielen luoma 

todellisuus on siis muuttuva ja muutettavissa: esimerkiksi 1800-luvun sanasto ei ole kaikilta 

osin enää tämän päivän ajattelua kuvaava, joten joidenkin tuon ajan ilmaisuista on luovuttu, ja 

uusia on luotu vanhojen tilalle. (Leskelä 2019: 14) 

Lauranto (2019: 37, 39) toteaa, että kirjoittaminen on elävien luonnollisten kielten toissijainen 

tuottamiskanava, mutta kirjoittamisen asema on viime vuosisatojen aikana voimistunut sekä 

Suomessa että muualla maailmassa. Suomalaisessa yhteiskunnassa kirjoituksen ja kirjakielen 

ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta ihminen selviää arkipäivän elämästään. Kieli toimii 

merkityksenteon potentiaalina, eli ihmiset “luovat” merkityksiä kielenkäyttötilanteissa. 

Merkitykset eivät siis ole valmiita paketteja. Virtanen (2009: 8) huomauttaa, että kieli on 

vahvasti sidoksissa siihen kulttuuriin, jonka ympäröimänä kielenkäyttäjä elää. Lisäksi tekstit 

ovat useiden tekstien kohtauspaikkoja, ja esimerkiksi kaunokirjallisten tekstien syvempi 

ymmärtäminen vaatii lukijaltaan usein tietoa myös kulttuurista. 

2.1.2 Selkokieli ja muut suomen kielen muodot 

Suomen kielessä on useita erilaisia muotoja, sillä myös kielenkäyttötapoja ja -tarpeita on monia. 

Virtasen (2009: 11) mukaan kielen muodot voivat vaihdella yhdenkin keskustelun aikana. 

Leskelä (2019: 10) toteaa, että kielimuotojen avulla yhteisöihin on mahdollista rakentaa 

alaryhmiä. Esittelen tässä osiossa muutamia yleisimpiä suomen kielen muotoja: yleiskielen, 

selkokielen, erikoiskielen, virkakielen ja EU-kielen. Aloitan selkokielestä, sillä siinä on tämän 

tutkimuksen päähuomio.  

Selkokeskus (2020b) määrittelee verkkosivuillaan selkokielen seuraavasti: 
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“Selkokieli on yleiskieltä helpompaa suomea. Selkokieli on suomen kielen muoto, jossa kieltä 

on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja 

ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää 

yleiskieltä.” 

Uotila (2020: 308) toteaa, että määritelmässä huomioidaan kolme seikkaa: suhde Kotimaisten 

kielten keskuksen määrittelemään yleiskieleen, siinä määritellään muutoksia, joita 

selkokielisyys aiheuttaa, ja lisäksi tuotettu kieli liitetään kohderyhmäajatteluun. Selkokieli-sana 

otettiin Suomessa käyttöön, kun syntyi tarve korvata sana helppolukuinen. Suomen kielen 

lautakunta oli tämän suosituksen takana jo vuonna 1978, ja sana osoittautui käyttökelpoiseksi. 

(Virtanen 2009: 18–19) Kulkki-Niemisen (2010: 50–51) mukaan selkotekstien tarpeellisuuden 

ja oikeutuksen taustalla ovat muun muassa ideologiset lähtökohdat itsensä ilmaisemisen 

mahdollisuudesta, tasa-arvosta ja yhteisöllisestä osallisuudesta. Lisäksi vaikuttavina tekijöinä 

ovat erilaiset tieteenalat ja ajatusmallit, kuten luettavuustutkimukset ja psykologian työmuistiin 

liittyvät tutkimukset. Tarkastelen seuraavassa luvussa erikseen selkokielen tasoja.  Koska 

selkokieli määritellään suhteessa yleiskieleen, esittelen seuraavaksi yleiskielen käsitteen. 

Lisäksi myöhemmin tutkimuksessani tarvitaan erikoiskielen ja virkakielen käsitteitä, joten 

avaan myös niiden merkityksen. 

Toinen varsin keskeinen käsite on yleiskieli. Virtasen teoksessa (2009: 11) yleiskieli 

määritellään kielimuodoksi, joka on yhteinen kieliyhteisölle iästä ja ammattiryhmistä 

riippumatta. Se mukailee kirjakielen normeja ja käyttää yleisesti tunnetuksi tiedettyä sanastoa 

(tai ainakin selittää käyttämänsä erikoistermit). Lisäksi yleiskielessä suositaan yksinkertaista 

virkerakennetta. Kielitoimiston sanakirja (2020c) määrittelee yleiskielen seuraavasti: 

1. ”erikoiskielten sanastoa sisältämätön suositusten mukainen kirjoitettu ja puhuttu kieli; 

kirjakieli.” 
2. ”(monikielisellä t. -murteisella alueella) yleisesti puhuttava yhteinen kieli.” 

 

Virtanen (2009: 11–15) kuitenkin tunnustaa, että yleiskielinen viestintä ei ole aina selkeästi 

ymmärrettävää. Hakulinen (2009: 9) toteaa, että yleiskielen käyttökelpoisuus horjuu, sillä 

kielenkäyttötilanteissa ja tekstimaisemissa tapahtuu nopealla tahdilla paljon muutoksia. 

Erikoiskielet taas ovat erilaisten ammattiryhmien, harrastajien tai muiden ihmisryhmien kesken 

puhuttavaa kieltä. Niiden ongelmana on yleensä, että ne nimeävät maailmaa omista 

lähtökohdistaan. Erikoiskielet ovat ajautuneet yhä kauemmas yleiskielestä 1900-luvulla, ja sitä 

kautta on syntynyt muun muassa tarve yleistajuistaa tieteellisiä tekstejä. (Virtanen 2009: 11–

15) Suomalaisen (2002) mukaan erikoissanaston termit ovat olennaisia viestinnän välineitä. 
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Erikoiskielen termien merkitys on erikseen sovittu (Kotimaisten kielten keskus 2020b). 

Yleiskielessä erikoiskielisiin ilmauksiin voi törmätä usein, ja näitä ilmauksia käytetään ikään 

kuin niiden merkitysten ymmärtäminen olisi itsestään selvää. Tavallisilla kielenkäyttäjillä ei 

ole kuitenkaan yhtäläisiä mahdollisuuksia ymmärtää termiä suhteessa kyseisen alan 

asiantuntijoihin. Yleiskielen ja erikoiskielen suhde olisi tarpeen huomioida jo silloin, kun uusia 

termejä luodaan. Jos arvellaan, että nimettävä käsite tulee todennäköisesti siirtymään myös 

yleiskieliseen käyttöön, kannattaa termin nimeä pohtia myös maallikon näkökulmasta. 

(Suomalainen 2002) Kuvassa 1. on Selkokeskuksen koonti selkokielen, yleiskielen ja 

erikoiskielten määritelmistä. 

 

Kuva 1. Selkokielen, yleiskielen ja erikoiskielten määritelmiä. (Selkokeskus 2020b) 

Virkakieli on “viranomaisten ja julkisten palvelujen tarjoajien työtehtävissään käyttämää 

kieltä.”. Käytännössä virkakieli on erilaisista kielenkäyttötilanteista, tekstilajeista ja teksteistä 

koostuva kielimuoto, joka ei ole kovin yhtenäinen. Virkakieltä käytetään niin ministeriöissä 

kuin päiväkodeissa, ja kielenkäytössä on otettava huomioon hallinnossa ja julkisissa palveluissa 

tavoiteltavat arvot. Kun virkakieltä huolletaan, on muistettava, että kielellä on monia tehtäviä. 

Tähän myös hallintolaki ohjaa. (Tiililä 2018) Toisinaan virkakieltä moititaan vaikeaselkoiseksi 

ja kapulakieliseksi. Hyvärinen (2002: 240) toteaa, että virkakielen vaikeaselkoisuudella on 

moninaisia syitä: virkahenkilöiden työtavat, asenteet ja työpaikan henki. Hän myös muistuttaa, 

että syyt voivat olla syvällä virkakulttuurissa. Lisäksi kielityötä tekevät eivät aina välttämättä 

ymmärrä, että he tekevät kielityötä, eivätkä he ole saaneet kirjoittamiseen koulutusta. Virtanen 

(2009: 13) toteaa, että kapulakielen kitkeminen voi vaatia koko organisaation kielenkäyttötavan 

muutoksen lisäksi muutoksia jopa lainsäädäntöön. 
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Virtanen (2009: 15) mainitsee erikseen EU-kielen, joka kuitenkin on myös virkakieltä 

(Kotimaisten kielten keskus 2020c). Se voidaan siis katsoa virkakielen alamuodoksi. EU:lla on 

tavoite, että tekstien olisi oltava saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Unionin 

lakiteksteissä pyritään täsmällisyyteen ja siihen, että tekstit ovat kielenhuollon normien 

mukaisia – jopa virkkeiden määrän täytyy olla sama lähtötekstissä ja käännetyssä tekstissä. EU-

käännökset saattavatkin osoittautui vaikealukuisiksi. (Virtanen 2009: 15) 

2.1.3 Selkokielen vaikeustasot 

Leskelän (2020: 367) mukaan Suomessa on aina tehty selkokielisiä tekstejä, jotka eivät ole 

vaikeustasoltaan samanlaisia. Näitä tasoja ei ole kuitenkaan vielä määritelty. Määritellyille 

vaikeustasoille on Suomessa tarve, koska selkokieltä tarvitsevien vaikeudet kielessä ja 

lukemisessa vaihtelevat: toisilla vaikeudet ovat merkittäviä, toisilla pienempiä. Leskelän (2020: 

372) mukaan esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa vaikeustasoja on jo määritelty. Ruotsissa tasoja 

on kolme: lätt, lättare ja lättast. Tasojen kriteereissä on huomioitu sekä kielellisyys että 

visuaalisuus (Leskelä 2019: 162). Norjassa vaikeustasoja on selkokirjallisuudessa kaksi: 

sisällöllisesti yksinkertaistettu (enkelt innhold) ja kielellisesti yksinkertaistettu (litt å lese).  

Leskelän (2020) mukaan Suomessa selkokielen vaikeustasojen tulisi huomioida kaikki 

selkotekstit ja kohderyhmät ja olla lingvistisesti perusteltavissa. Lisäksi vaikeustasojen 

mukaista selkokieltä tulisi olla helppo luoda. Leskelä (2020: 373) toteaa, että vaikeustasoja 

täytyy miettiä tarkasti, sillä tasot saatetaan esimerkiksi kokea arvojärjestyksenä, vaikkei niitä 

olisi sellaisiksi tarkoitettukaan. Tasot eivät saa koitua lukijoille taakaksi. On myös huomioitava, 

että kaikissa kielimuodoissa voi olla vaikeustasojen vaihtelua. Esimerkiksi tieteellisten tekstien 

kielen vaikeustaso voi vaihdella sen mukaan, millaisille lukijoille teksti osoitetaan. Kaikkein 

helpointa yleiskieltä käytetään opasteissa ja hätätiedotteissa. (Leskelä 2019: 162) 

Leskelä (2020: 373) hahmottelee artikkelissaan kolmea eri vaikeustasoa Suomeen. Alustavat 

tasomääritelmät pohjautuvat Selkomittarin kehittämistyöhön ja Selkokeskuksen 

asiantuntijoiden tekstianalyyseihin. Leskelän tasot jakautuisivat perusselkokieleen, helppoon 

selkokieleen ja vaativaan selkokieleen. Perusselkokieli on suunnattu laajasti selkokieltä 

tarvitseville, ja kielelliseltä vaikeudeltaan se on keskitasoista. Taso on Selkomittarin mukainen. 

Helpossa selkokielessä ilmaisussa kieli on yksinkertaista, ja se sopii heikoimmillekin lukijoille. 

Vaativassa selkokielessä kielellinen ilmaisu on monimuotoisempaa ja vaativampaa, ja se sopii 

lukijoille, joilla ei ole suuria kielen ja lukemisen vaikeuksia. 

Tekstin vaikeustasoa säädeltäessä on huomioitava sekä absoluuttinen kompleksisuus että 

relatiivinen vaikeus. Absoluuttisella kompleksisuudella tarkoitetaan objektiivista 



13 

 

monimutkaisuutta, jonka keskeisenä ideana on, että järjestelmä on sitä monimutkaisempi, mitä 

enemmän siinä on osia. Relatiivisella vaikeudella tarkoitetaan kielenkäyttäjän vaikeutta oppia 

ja käsitellä kieltä. (Miestamo 2008: 3–5) Käsitteitä voidaan soveltaa myös selkokielen 

ohjeistukseen. Selkotekstien absoluuttista kompleksisuutta voidaan muunnella esimerkiksi 

siten, että ohjeistetaan rajoittamaan jonkin kielen rakenteen käyttöä selkotekstin tuottamisessa. 

Relatiivista vaikeutta voidaan taas vähentää niin, että selitetään vaikeita termejä. (Mikkonen 

2020: 17) Tutkimusaineistostani on havaittavissa, että relatiivista vaikeutta säädellään toisinaan 

sanoja selittämällä.  

2.1.4 Selkokielen käyttäjät 

Selkokielen käyttäjät eivät ole yksi homogeeninen ryhmä, vaan selkokielen tarve voi syntyä eri 

syistä. Suomessa selkokieltä suunnattiin ensimmäisenä kehitysvammaisille ihmisille. (Sainio 

2000: 46–48; Virtanen 2006: 87) Selkolukijoiden ydinryhmänä pidetään heitä, joille selkokieli 

on ainoa lukemisen ja kielenkäytön mahdollistava kielimuoto (Leskelä & Kulkki-Nieminen 

2015: 25–26). Leskelä (2019: 97–99) määrittelee selkokielen käyttäjät kolmen eri tarveryhmän 

mukaan. 

Ensimmäinen tarveryhmä on Leskelän (2019: 97–99) mukaan henkilöt, joilla on synnynnäisiä 

ja pysyviä kielellisiä vaikeuksia. Tällaisilla henkilöillä voi olla taustalla jokin neurobiologinen 

syy, kuten kehitysvamma, kehityksellinen kielihäiriö (ent. kielellinen erityisvaikeus), 

autismikirjo, puhevammaisuus tai lukivaikeus eli dysleksia tai ADHD. Taustalla on usein 

sikiöaikana syntyneet kehityshäiriöt, synnytyksenaikainen hapenpuute tai varhaislapsuudessa 

koetut sairaudet tai tapaturmat, jotka ovat vaikuttaneet aivoja kielenkäsittelyn alueella. Juusolan 

(2019: 9) mukaan noin 6–10 prosentilla eli 330 000–550 000 suomalaisella on haasteita 

lukemisessa ja kirjoittamisessa. Lukihairio.fi-verkkosivuston (2015) mukaan lukivaikeuden 

keskeisin ominaisuus on vaikeus hahmottaa ja käsitellä äänteitä, ja lukeminen voi olla haastavaa 

ja hidasta. Kehitysvamma on noin prosentilla väestöstä, ja ADHD:ta noin 2,5 prosentilla 

aikuisista sekä 6–18-vuotiailla 3,6–7,2 prosentilla (Juusola 2019: 9). Aivoliiton (2020b, 2020c) 

mukaan kehityksellistä kielihäiriötä on noin seitsemällä prosentilla ikäluokasta.  

Toisekseen Leskelän (2019: 100) mukaan selkokielen tarve voi syntyä ihmisen elinaikana 

kielellisten kykyjen heiketessä. Ihmiselle saattaa tulla etenevä muistisairaus tai afasia eli 

aivovaurion aiheuttama kielellinen häiriö. Tyypillisesti muistisairauteen liittyvät kielelliset 

häiriöt ovat sanojen muistamisen, löytämisen ja ymmärtämisen vaikeudet. Muistisairaalla voi 

olla myös ongelmia puheen tuottamisessa ja ymmärtämisessä. Afasia voi taas ilmetä puheen 

tuottamisen, ymmärtämisen sekä lukemisen tai kirjoittamisen vaikeutena (Aivoliitto 2020a). 
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Leskelän (2019: 101) mukaan etenkin pidempien tekstien lukeminen tuottaa afaattisille 

henkilöille vaikeuksia.  

Selkokielen tarve voi olla myös väliaikaista. Suomessa esimerkiksi maahanmuuttajat, 

ruotsinkieliset puhujat, vähemmistökielten puhujat sekä viittomakieliset henkilöt voivat tarvita 

selkokieltä väliaikaisesti. Maahanmuuttajilla selkokielen tarve vaihtelee sen mukaan, miten 

pian he oppivat ja omaksuvat suomen kielen. Selkokielessä S2-oppijoita auttavat muun muassa 

supistettu sanaston käyttö, sanojen selittäminen ja yleisimpien taivutusmuotojen käyttäminen. 

Lisäksi sisältöä on hyvä yksinkertaistaa, mikäli lukijalla on vähäistä kokemusta omalla 

äidinkielellä lukemisesta tai hän tulee kulttuurista, joka poikkeaa huomattavasti suomalaisesta. 

On kuitenkin muistettava, että joissakin tilanteissa selkokielestä voi olla hyötyä kenelle tahansa. 

Esimerkiksi jos tieto pitää omaksua nopeasti tai hankalassa paikassa, selkokieli helpottaisi 

tekstin ymmärtämistä. (Leskelä 2019: 101–103) 

Leskelä ja Kulkki-Nieminen (2015: 25) toteavat, että Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa 

selkojulkaisuilla pyritään useimmiten saavuttamaan useampia selkolukijaryhmiä, sillä saman 

tekstin julkaiseminen useille eri ryhmille on vaikeaa. Taustalla on usein taloudelliset syyt: 

yksittäisten selkolukijaryhmien lukumäärä on pieni, jolloin julkaisuja vain tietyille ryhmille ei 

nähdä kannattavana. Jo nyt esimerkiksi monet kustantajat pitävät selkokirjallisuuden 

julkaisemista riskinä, vaikka laskettaisiin yhteen kaikki selkokieltä tarvitsevat lukijat. 

Juusolan (2019: 20) koostaman selkokielen tarvearvion mukaan sekä maahanmuuttajien että 

vanhusten määrä on kasvanut Suomessa. Suomessa asuu lähes 400 000 vieraskielistä ihmistä. 

Vanhusten määrän kasvaessa muistisairaiden määrä sekä ymmärtämiseen että oppimiseen 

liittyvien haasteiden määrä lisääntyy. Yli 65-vuotiaista arviolta 180 000–240 000 henkilölle 

selkokieli voi olla tarpeen. Myös nuorissa voi olla selkokieltä tarvitsevia. Keskimäärin 100 000 

peruskoululaista eli 17,5 % saa tehostettua ja erityistä tukea. Määrä on noussut. Vuoden 2015 

PISA-tutkimuksen mukaan suomalaisnuorista noin 11 prosentilla on heikko lukutaito. PIAAC-

tutkimus taas osoittaa, että työikäisistä samalla prosenttimäärällä (363 000 työikäistä) lukutaito 

on niin ikään heikko.  

 

2.2 Teksteistä ja verkkosisällöistä 

Tässä osiossa näkökulmana ovat tekstit ja verkkosisällöt. Aluksi tarkastelen digitaalisia 

tekstejä: mitä ne ovat ja mitä ominaisuuksia niillä on. Seuraavaksi esittelen saavutettavuutta 

erityisesti verkkosisältöjen näkökulmasta. Sen jälkeen huomion kohteena ovat tekijät, jotka 
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rakentavat tekstissä ymmärrettävyyttä. Lopussa esittelen informoivan tekstin lajin. Nämä kaikki 

taustoittavat tutkimustani, sillä tarkastelun kohteena ovat nimenomaan verkkosivut ja 

digitaalisessa muodossa olevat informoivat tekstit. Tutkimukseni tarkoitus on osaltaan parantaa 

selkokielen käyttäjien lukukokemuksia, joten myös käsitys ymmärrettävästä tekstistä ja 

sanastosta on paikallaan.   

2.2.1 Digitaaliset tekstit 

Kuten johdannossa totesin, digitalisaation myötä tekstejä esiintyy yhä enemmän sähköisissä 

ympäristöissä (Leskelä 2019: 37). Digitaalisten tekstien luonteeseen kuuluu interaktiivisia 

ominaisuuksia, jotka voivat säädellä, millä tavoin lukija käsittelee ja tallentaa materiaalia, 

navigoi ja osallistuu yhteiseen toimintaan. Digitaalisia tekstejä voidaankin kuvailla 

multilineaariseen lukemiseen perustuviksi hyperteksteiksi, jossa lineaarinen lukeminen voi 

katketa, kun lukija vaihtaa tekstiä yhdellä linkin klikkauksella. Lisäksi digitaalista viestintää ja 

vuorovaikutusta lähestytään usein genrejen näkökulmasta. Digitaalisissa medioissa 

teknologiset ulottuvuudet vaikuttavat genreihin: vuorovaikutusta voidaan muun muassa rajata, 

ja sen voi tehdä eri tavoin mahdolliseksi kussakin verkkopalvelussa. Tutkijat ovat myös 

pohtineet, onko genrejen mahdollista siirtyä verkkoympäristöön alkuperäisestä kontekstistaan 

ilman, että ne muuttuvat. (Helasvuo, Johansson & Tanskanen 2014: 15–17) 

Digimuodossa olevat tekstit ovat tuoneet mukanaan uusia mahdollisuuksia mutta myös 

haasteita. Vaaralan ja Jalkasen (2011: 123) mukaan perinteisen tekstin ohella videot, musiikki, 

sosiaalinen media ja moniulotteiset hypertekstit ovat paikkoja, joissa lukija rakentaa aktiivisesti 

merkityksiä. Nyky-yhteiskunnassa tekstit ovat monimediaisia, ja ne yhdistävät erilaisia 

merkityksen luomisen tapoja. Sosiaalisessa mediassa yhdestä tekstistä voidaan käydä laajaa 

keskustelua eri osallistujien välillä. Uudet median muodot mahdollistavat dialogia, joiden 

kautta muodostuu uusia toiminnan kulttuureja ja joissa kieli ja kulttuuri voivat sulautua ja 

yhdistyä. On myös huomioitava, että globaali internet luo uusia kielenoppimisen 

mahdollisuuksia. Vaarala ja Jalkanen (2011: 124, 137) toteavat, että verkossa kielenoppija voi 

halutessaan olla jatkuvasti kohdekielisessä ympäristössä fyysisestä sijainnistaan huolimatta. 

Lisäksi nykylukija on tekstin äärellä harvoin yksin, ja lukeminen koostuu usein useamman 

tekstin välillä liikkumisesta. 

Digiympäristössä lukijalla on mahdollisuus olla aktiivinen toimija. Digitalisaatio mahdollistaa 

myös sellaisia henkilöitä, joilla on kielellisesti heikommat taidot, julkaisemaan ja kirjoittamaan 

omia tekstejä, sillä osallistuminen ei vaadi samankaltaista kirjoittamisen professionaalisuutta 

verrattuna perinteiseen julkaisemiseen. Verkkosivuilla saavutettavuutta voidaan lisätä muun 
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muassa kuvien avulla, mikä voi tukea ja helpottaa tekstin ymmärtämistä.  Kaiken kaikkiaan on 

huomattu, että ihmisten digilukutaito on parantunut sen myötä, kun verkossa olevien aineistojen 

ja tekstien määrä on kasvanut. (Leskelä 2019: 37–38, 196) Tarkastelen saavutettavuutta 

tarkemmin seuraavassa luvussa. 

Hyötyjen lisäksi digitalisaatio aiheuttaa tiettyjä haasteita. On havaittu, että erityisesti pitkän 

tekstin lukeminen digimuodossa ei ole monille helppoa. Mikäli lukijan täytyy omaksua laaja 

kokonaisuus ja yhdistää sisältämää tietoa, tekstikokonaisuus halutaan lukea painetulta paperilta. 

Digitekstit olisikin syytä jakaa pienempiin osiin. Lisäksi äänen ja kuvan käyttäminen tekstin 

ohessa lisää tekstin silmäiltävyyttä. Jotkut myös kokevat mahdollisuuden tekstin 

muokkaamiseen jälkeenpäin tekstin luotettavuutta heikentävänä tekijänä. Luotettavuuden 

lisäämiseksi pyritäänkin tekemään todennäköisesti sekä kansallisia että kansainvälisiä 

ratkaisuja tulevien vuosien aikana. (Leskelä 2019: 37–28) 

2.2.2 Saavutettava tieto 

Hallintolain toisen luvun yhdeksännessä pykälässä (Finlex 2020a) sanotaan hyvän kielenkäytön 

vaatimuksesta seuraavasti: ”Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää 

kieltä.” Kansalaisilla on siis oikeus saada viranomaispalvelua kielellä, jota on helppo 

ymmärtää. Digipalvelulaissa (Finlex 2020b) todetaan, että palveluntarjoajan täytyy varmistaa, 

että heidän digitaaliset palvelunsa ovat ymmärrettäviä ja havaittavia. Lakia sovelletaan 

viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten digitaalisiin palveluihin sekä sellaisten yritysten, 

säätiöiden, yhdistysten ja muiden yhteisöjen digitaalisiin palveluihin, joiden kehittämisessä tai 

rahoittamisessa on mukana digipalvelulaissa tarkoitettu viranomainen niin, että viranomaisen 

osuus on vähintään puolet kehittämiskustannuksista tai vuotuisista ylläpitokustannuksista. 

Jo siis lait edellyttävät saavutettavaa kieltä tietyiltä tahoilta. Leskelä (2019: 47) määrittelee 

teoksessaan saavutettavuuden seuraavasti: “Saavutettavuus tarkoittaa ympäristön, toimintojen, 

palveluiden ja tuotteiden toteuttamista siten, että ne ovat mahdollisimman monen ihmisen 

saavutettavissa ja käytettävissä.” Lisäksi Leskelä (2019: 47) kuvaa, että saavutettavuus 

mahdollistaa yhteiskunnan toimintaan osallistumisen kaikille ihmisille. Kielen 

saavutettavuudessa on otettava huomioon kognitiiviset prosessit, joiden kautta ihmiset 

käsittelevät tietoa. Tämä voi olla toisinaan mutkikasta, sillä prosessit ovat yksilöllisiä.  Osalla 

ihmisistä kielelliset vaikeudet aiheuttavat sen, että myös kommunikoinnissa tarvitaan 

tukikeinoja. Jos kommunikoinnissa tukeudutaan kieleen vain vähän, muiden läsnäoloa ja 

vastavuoroisuutta ilmaisevien keinojen merkitys on suurempi. (Leskelä 2019: 47) 
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Leskelän (2019: 68) mukaan verkkopalveluissa voi olla toisinaan ongelmallista erottaa, mitä on 

tekninen ja mitä sisällöllinen saavutettavuus. Tekniset ratkaisut ovat yhteydessä siihen, millä 

tavoin palvelun sisällöt näkyvät ja toimivat. Sisältö, kuten palvelun kieli, vaikuttaa siihen, missä 

määrin käyttäjä ymmärtää jonkin toiminnon. Kokonaisvaltainen saavutettavuus on kognitiivista 

saavutettavuutta. Tällöin verkkosivujen sisällöt ovat loogisia ja helposti hahmottuvia, sisältöä 

on tarjolla monessa muodossa, kieli on ymmärrettävää ja informaatiota on jäsennelty. Leskelä 

(2019: 65) toteaa, että hyvä digitaalinen saavutettavuus parantaa kansalaisten 

yhdenvertaisuutta. 

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1 – WCAG 

2.1) pohjautuvat World Wide Web Consortiumin (W3C) tekemään ohjeistukseen. W3C on 

kansainvälinen yhteisö, joka antaa suosituksia, kuinka verkkosivujen sisältöä olisi hyvä laatia. 

WCAG 2.1:tä on käytössä laajasti, ja sitä käytetään myös usein pohjana saavutettavuutta 

koskevissa lainsäädännöissä. WCAG 2.1:n suosituksia noudattamalla verkkosisällöstä on 

mahdollista tehdä saavutettavampaa henkilölle, joilla on vammoja tai rajoitteita. Ohjeet sopivat 

joiltakin osin myös vanhemmille ihmisille suunnatulle sisällölle. Suosituksia hyödynnetään 

asiantuntijoiden tekemässä saavutettavuusarvioinnissa ja verkkosivustojen kehittämistyössä 

(Papu.net 2020) 

Papu.netin (2020) mukaan WCAG 2.1. -ohjeistuksessa on neljä keskeistä osa-aluetta. 

Ensinnäkin verkkosivuston täytyy olla havaittava. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi tekstikentät 

ja painonapit on esitettävä tavalla, jotka käyttäjän on helppo havaita. Toisena osa-alueena on 

hallittavuus: käyttöliittymäkomponenttien ja navigoinnin on oltava hallittavia. Kolmantena 

ohjeistuksena on ymmärrettävyys, eli verkkosivuilla olevan tiedon täytyy olla kielellisesti 

ymmärrettävää ja toiminnan loogista. Neljäntenä ohjeena on lujatekoisuus. Tällöin sisällöltä 

vaaditaan lujatekoisuutta, käyttövarmuutta, jotta sisältöä on mahdollista tulkita luotettavasti eri 

laitteilla ja ohjelmilla. 

2.2.3 Ymmärrettävä teksti ja sanasto 

Leskelän ja Kulkki-Niemisen (2015: 21–22) mukaan ymmärrettävyys on keskeinen käsite 

selkokielistämisessä. Selkolukijan odotetaan havainnoivan toimintaansa tulkitsijana ja 

vastaanottajana, kun ymmärrettävyyttä testataan. Selkotekstiä pyritään osoittamaan lukijalle 

siten, että teksteissä on nähtävillä merkkejä kirjoittajan läsnäolosta ja yhteyden 

muodostamisesta lukijaan. Ymmärtäminen voi liittyä myös viestinnälliseen aspektiin. Tällöin 

lukija kokee, että hän ymmärtää asioiden järjestyksen ja syy-seuraussuhteita, ja esimerkiksi 

informatiivisen tekstin odotetaan täyttävän viestinnällisen tarkoituksensa. Selkomukautusta 
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tehdessä mukauttajan täytyy ottaa vastaanottajistaan tarkemmin selvää kuin tekstiä 

selkeyttäessä. Ymmärrettävyyden parantamisen taustalla on ajatus, että samaa asiaa voi ilmaista 

kielellisesti vaikeammin tai helpommin. (Leskelä & Kulkki-Nieminen 2015: 22) Esimerkiksi 

Vaarala ja Jalkanen (2014: 124) näkevät ristiriidan siinä, että toisen ja vieraan kielen oppijoille 

tarjotaan helpompia tekstejä, vaikka he kohtaavat päivittäin kompleksisia tekstejä. On kuitenkin 

selvää, että selkoteksteille on tarvetta. 

Ymmärrettävyyteen vaikuttavat muun muassa rakenne, joka on johdonmukainen ja 

yksinkertainen, tekstin kiinnostavuus ja lähestyttävyys sekä kielen rakenteiden ja sanaston 

helppous. Lisäksi konkretialla ja havainnollisuudella voidaan lisätä tekstin luettavuutta. On 

myös huomioitava, että julkaisumuodolla, tekstin ulkoasulla, kuvituksella ja taitolla on osansa 

tekstin ymmärrettävyydessä. On viitteitä, että joillekin selkolukijoille esimerkiksi ääni ja video 

voivat toimia ymmärrettävyyden apuna. (Leskelä ja Kulkki-Nieminen 2015: 40) 

Kun arvioidaan tekstin ymmärrettävyyttä, on huomioitava, ettei tekstin kirjoittajalla ole 

mahdollisuutta vaikuttaa lukijasta riippuviin tekijöihin, kuten lukijan taustatietoihin, 

lukumotivaatioon, lukutilanteeseen tai aikaisempaan kokemukseen aiheesta (Virtanen 2012: 

67). Myös Laurisen (1994: 33–35) mukaan tekstin selkeys ja ymmärrettävyys eivät ole 

ainoastaan tekstin sisäisiä ominaisuuksia, vaan lukijalla on vaikutuksensa tekstin tulkitsijana.  

Savolainen (2007: 53–55, 83) toteaa, että ymmärtämistä helpottaa, jos lukija onnistuu 

siirtämään luettavan asian konkreettiselle tasolle ja liittämään sen aiemmin kokemaansa. 

Lisäksi Aldersonin (2000: 35) mukaan sanaston tuntemus vaikuttaa merkittävästi luetun 

ymmärtämiseen. Laaja sanavarasto on paras yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa luetun 

ymmärtämiseen positiivisesti. On myös havaittu, että jos sana esiintyy tekstissä useammin kuin 

kerran, tekstin luettavuus paranee. Keskimäärin kerran esiintynyt sana heikentää tekstin 

sidoksisuutta, ja useasti toistuvaa sanaa pidetään tekstissä merkityksellisenä. (Honko 2013: 88, 

103) 

Aldersonin (2000: 32–84) mukaan tekstin lukemisen kannalta oleellisia seikkoja ovat 

tekstimuuttujat (text variables) ja lukijamuuttujat (reader variables). Tekstimuuttujia ovat 

muun muassa tekstin genre (kaunokirjallinen vai ei-kaunokirjallinen), sisältö, aihe, tekstin 

tyyppi, järjestys, sanasto, syntaksi ja konteksti. Myös typografiset seikat ja tekstin kielellisyys 

tai ei-kielellisyys ovat tekstimuuttujia. Lukijamuuttujiin lukeutuvat tekijät, jotka kumpuavat 

lukijasta. Tällaisia ovat esimerkiksi lukijan aiemmat kokemukset ja tieto sanastosta, tekstin 

aiheesta ja kielestä, lukustrategiat, lukumotivaatio ja silmänliikkeet. Kun tekstiä luetaan, näiden 

tekijöiden vuorovaikutus on merkittävää. Näiden lisäksi lukemiseen voi vaikuttaa lukijan 
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emotionaalisuus. Lukemisen aikana tekstimuuttujien ja lukijamuuttujien vuorovaikutus on 

keskeistä. On kuitenkin huomioitava, että ymmärtämisen ja lukemisen taidon eri osa-alueet 

eivät ole keskenään täysin erilaisia, ja lukijan ja tekstin muuttujien keskinäinen suhde on niin 

ikään häilyvä. 

Koda (2005: 48–49, 51) toteaa, että sanaston käsittely lukuprosessin aikana vaatii muun muassa 

kontekstin muodostamista, olennaisen merkityksen valitsemista sen tiedon perusteella, mitä 

lukija kontekstista saa irti ja valitun merkityksen tarkoituksenmukaisuuden arviointia. Sanaston 

tuntemus ja ymmärtäminen ovat vastavuoroisia ja riippuvaisia toisistaan. On myös muistettava, 

että sanojen merkitys on usein sanakirjamääritelmää laajempi: merkityksen ymmärtäminen on 

kompleksista, käsitteellistä ja rakenteellista. Konteksti luo usein sanan tarkan merkityksen. 

Penttinen (2010: 12) huomauttaa, että pitkäkin sana voi olla lukijalle toisinaan helpompi oppia 

kuin jokin lyhyt sana, mikäli se on oppijalle tutumpi ja helpommin hahmotettava. Merisuo-

Storm (2011: 55) tuo ilmi, että nuorten on vaikea ymmärtää erityisesti abstraktien sanojen 

merkitys, ja sana saattaa olla vaikea käsitteenä. 

Varmuudella selkolukijoille tuttua sanastoa ei ole vielä pystytty määrittelemään. Alkusanoja 

voidaan kuvata tietynlaisiksi kaikista kielistä löytyviksi ydinkäsitteiksi, jotka eivät ole 

korvattavissa muilla sanoilla, mutta niillä voidaan selittää kaikki muut kielen sanat (Vanhatalo 

& Tissari 2017: 244–260). Leskelä (2019: 129–130) toteaa, että alkusanat eivät yksistään riitä 

selkokielen sanastoksi. Sen sijaan Goddardin ja Wierzbickan (2018) näkemys 200–300 

semanttisesta sanamolekyylistä voisi mahdollisesti käsittää selkokielen sanastollisen ytimen. 

Nämä sanamolekyylit ovat edustettuina lähes kaikissa kielissä, ja ne voidaan muodostaa tai 

selittää alkusanojen kautta. Tästä kuitenkin tarvitaan tutkimusta. 

Vaikka täysin aukotonta totuutta selkolukijoille tutusta sanastosta ei ole, aiheesta tiedetään 

jotakin. Esimerkiksi prototyyppiset sanat vaikuttavat selkotekstin sanaston ymmärrettävyyteen. 

Prototyyppisessä sanassa sen merkitys on pelkistetympi kuin muilla samaan merkityskenttään 

kuuluvilla sanoilla. Esimerkiksi verbi “sanoa” on hyvin prototyyppinen, kun taas “verbalisoida” 

on paljon vähemmän prototyyppinen sana. (Leskelä 2019: 133) Leskelä (2019: 134) esittelee 

teoksessaan Bredelin ja Maaß’n (2016) ohjeistuksia siitä, että selkokirjoittajan olisi hyvä 

käyttää merkityskentän keskeisimpiä eli prototyyppisimpiä sanoja. Tällaisen sanan tunnistaa 

muun muassa siitä, että sitä voi käyttää niin puheessa kuin kirjoituksessa, sana ei ole kielikuva 

ja kuuluu kielen ydinsanastoon sekä se opitaan kielenoppimisen alkuvaiheessa. Leskelä 

kuitenkin toteaa, että pelkästään prototyyppisten sanojen käyttö pienentää selkotekstin 

ilmaisumahdollisuuksia, jolloin väärinymmärrykset voivat lisääntyä. Ilmaisun tarkkuuteen 
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onkin kiinnitettävä huomiota. Tarkastelen luvussa 2.3.1 selkokielen ohjeistusta sanojen käytön 

osalta. 

2.2.4 Informoivat selkotekstit 

Leskelän ja Kulkki-Niemisen (2015: 98) mukaan informoivilla teksteillä on usein kaksi 

pyrkimystä: jakaa lukijalle tietoa ja saada hänet toimivaan tietyllä tavalla. Tämä näkyy erityisen 

selvästi joissakin hallinnollisissa teksteissä. Esiteteksteissä tai instituutioiden verkkoteksteissä 

tavoite voi olla yleisempi: tekstillä halutaan esimerkiksi saada lukija tiedostamaan ja 

omaksumaan jokin perusinformaatio, kuten liikunnan merkitys terveydelle. Informoivien 

selkotekstien perustehtävä on sama kuin yleiskielisissä teksteissä. Lähtökohtana on lukija, jolla 

ei ole välttämättä ollenkaan tietoa tekstin aihepiiristä tai tietoa on vähän.  

Leskelän ja Kulkki-Niemisen (2015: 100–102) mukaan informoivien tekstien tärkeimpinä 

piirteinä pidetään yleensä tiedon tarkkuutta, ajankohtaisuutta, pätevyyttä ja oikeellisuutta. Kun 

tekstiä selkoistetaan, kirjoittajan täytyy säilyttää nämä ominaisuudet tekstissä. Toisaalta 

selkotekstillä pyritään ytimekkääseen ilmaisuun, joten selkoistaminen ei ole aina helppoa. 

Yhtenä vaarana on, että jos tekstin aihepiiri on selkoistajalle tuttu, hän saattaa kuvitella, että 

tekstissä käytetyt käsitteet ovat lukijoillekin yleisempiä ja tutumpia kuin ne todellisuudessa 

ovat. 

Suomessa informoivia selkotekstejä on ilmestynyt 1980-luvulta alkaen. Säädöstekstien 

selkoistaminen on edelleen vähäistä, ja etenkin kokonaiset lait ovat edelleen pitkälti 

yleiskielisiä. 2010-luvulla informoivat selkotekstit ovat yhä useammin verkkotekstejä, vaikka 

monia selkoesitteitä julkaistaankin edelleen painettuina. (Leskelä & Kulkki-Nieminen 2015: 

99) On tavallista, että organisaatiot selkokielistävät sellaisen aihepiirin perusinformaatiota, joka 

ei vanhene nopeasti. Erityisesti selkoverkkoteksteihin valitaan sisältöjä, joita ei tarvitse 

päivittää kovin usein, sillä selkomateriaalien päivitettävyys koetaan usein ongelmaksi 

resurssien puutteen vuoksi. Selkoverkkosivuilla onkin Leskelän ja Kulkki-Niemisen (2015: 

104–105) mukaan valitettavan usein myös vanhentunutta tietoa.  

Selkotekstin kautta lukija tutustuu johonkin aihepiiriin usein ensimmäistä kertaa. Tämä onkin 

haaste erityisesti niissä selkoteksteissä, jotka ovat suunnattu aikuisille. Selkolukija ei 

välttämättä tiedä tai ole sisäistänyt asiaa, joka esitellään selkotekstissä perusasiana ja yleensä 

aikuisille tuttuna tietona. Vaarana on kuitenkin lukijan aliarvioiminen. (Leskelä & Kulkki-

Nieminen 2015: 102–103) On muistettava, että lukeminen on usein selkokieltä lukevalle jo 

itsessään raskasta, joten selkokieltä tarvitsevaa ei ole syytä kuormittaa tekstillä, joka ei ole 
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hänelle mielekäs. Tämä tarkoittaa, että tekstin on aina annettava selkolukijalleen jotain 

olennaista. (Leskelä 2020: 386) 

Pyöristäminen ja likimääräistäminen voi olla informoivissa selkoteksteissä perusteltua. Monilla 

selkokieltä tarvitsevilla henkilöillä on nimittäin haasteita ymmärtää suuria lukuja ja 

matemaattisia lukujärjestelmiä. On oltava kuitenkin tarkkana, että likimääräistäminen ei muuta 

oikeaa kuvaa sisällöstä, etenkin, jos luvut ovat tekstin olennaista sisältöä. Esimerkiksi 

etuuksista puhuttaessa on syytä esittää tarkkoja euromääräisiä lukuja, jotta tieto ei vääristy. 

(Leskelä & Kulkki-Nieminen 2015: 101) 

2.3 Selkokielen ohjeistuksesta 

Tämä osio koostuu selkokielen ohjeistuksen tarkastelusta. Ensin tarkastelen selkokielen 

ohjeistusta yleisesti: mistä lähtien selkokielen ohjeistuksia on laadittu, ketkä niitä ovat olleet 

laatimassa ja mitä ohjeistuksissa on painotettu. Yleisen katsannon jälkeen esittelen tarkemmin 

selkokielen ohjeistusta sanoista, ja lopuksi kerron ohjeistuksista toisen tutkimukseni kannalta 

keskeisen ohjeistuksen näkökulmasta, vaikeiden sanojen selittämisestä. Keskiössä ovat 

Selkokeskuksen laatima Selkomittari (2018) ja Leskelän (2019) Saavutettavan kielen opas. 

Selkokielestä on laadittu useita ohjeistuksia. Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.1 (Web 

Content Accessibility Guidelines 2.1 – WCAG 2.1) antavat laajat suuntaviivat selkokieliselle 

verkkosisällölle. Kansainvälisesti selkokielen suomalaisiin ohjeisiin ovat vaikuttaneet muun 

muassa European Association of Inclusion International -kansalaisjärjestön selkokielen ohjeet, 

jotka on koottuna Ari Sainion (2000) teoksessa Teksti, joka rakastaa lukijaansa. Nämä ohjeet 

on suunnattu alun perin kehitysvammaisille suunnattujen tekstien selkoistamisohjeiksi, mutta 

niitä on sovellettu myös muille selkokielen tarveryhmille.  

Viime vuosikymmenien aikana on myös julkaistu muutamia selkokielen ohjeistuksia esitteleviä 

teoksia, joista tuoreimpia olen tässäkin tutkielmassa käyttänyt lähteinäni. Suomessa selkokielen 

ohjeistuksia antoivat ensimmäisenä Pertti Rajala ja Hannu Virtanen, kun he julkaisivat vuonna 

1986 teoksen Miten sanoma perille? Ohjeistuksen taustalla olivat Osmo Wiion teoriat ja 

luettavuustutkimukset sekä ohjeiden antajien omat kokemukset. (Kulkki-Nieminen 2010: 32) 

Wiion mukaan ymmärrettävyyteen vaikuttavat neljä asiaa: kiinnostavuus, kieliasu, 

samastuminen ja käsitteellisyys (Wiio 1973: 121–123). Rajalan ja Virtasen teoksen jälkeen 

ilmestyivät Rajalan toimittama Selkokirjoittajan opas (1990), Ari Sainion Teksti, joka rakastaa 

lukijaansa (2000) ja Leealaura Leskelän Toisin sanoen – selkokielen teoriaa ja käytäntöä 

(2006). 
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Vuonna 2009 julkaistiin Hannu Virtasen teos, Selkokielen käsikirja. Virtanen kertoo teoksen 

esipuheessa, että Suomessa ei ole aiemmin julkaistu teosta, jossa tarkasteltaisiin selkokieltä 

yhtä monesta näkökulmasta kuin hänen teoksessaan. Yksittäisiä artikkeleja on julkaistu ja 

teoriakirjojakin, mutta ne ovat koostuneet eri kirjoittajien näkemyksistä. Virtanen kuvaa 

teostaan yhteenvedoksi ja päivitykseksi. (Virtanen 2009: 5) Niin ikään vuonna 2009 ilmestyi 

Johanna Kartion teos Selkokieli ja vuorovaikutus. Julkaisu keskittyy puhuttuun selkokieleen ja 

selkokieliseen vuorovaikutukseen. Leealaura Leskelän ja Camilla Lindholmin Haavoittuva 

keskustelu – Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä 

vuorovaikutuksesta (2012) keskittyy myös selkokieliseen vuorovaikutukseen. Teoksessa 

tarkastellaan vuorovaikutustilanteita, joissa puhujat ovat kielellisesti epäsymmetrisessä 

asemassa, sekä ohjeistetaan selkokieliseen vuorovaikutukseen. Ari Sainion toimittama Viesti 

perille – Selko-opas kunnille ilmestyi vuonna 2013. Kirjassa ohjeistetaan, miten kunta voi 

hyödyntää selkokieltä viestinnässään. 

Vuonna 2015 ilmestyi Auli Kulkki-Niemisen ja Leealaura Leskelän Selkokirjoittajan tekstilajit. 

Teoksessa otetaan uudella tavalla huomioon tekstilajien vaikutus selkotekstin tuottamiseen. 

Aiemmin kaikenlaisia selkotekstejä kirjoitettiin samojen ohjeistusten mukaan. Teoksen 

tekstilajiohjeet täydentävät ja tarkentavat yleisiä selkokirjoitusohjeita. (Kulkki-Nieminen & 

Leskelä 2015: 7) Leealaura Leskelän kokoamassa teoksessa Selkokieli: Saavutettavan kielen 

opas esitellään kattavasti kielellisen saavutettavuuden ja selkokielen uusin tieto. Teos on 

julkaistu vuonna 2019, ja siinä on varsin yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa selkokielen 

tuottamisesta. Teoksessa kerrotaan myös selkokielen edistämisestä ja selkotoimijoista 

Suomessa sekä pohditaan osin periaatteellisia ja filosofisiakin kysymyksiä. (Leskelä 2019: 3) 

Kulkki-Nieminen (2010: 50–51) toteaa, että selkokielen ohjeistuksissa on tapahtunut 

muutoksia. Ensimmäisissä versioissa keskiössä olivat laskennalliset tulokset. Suosituksissa 

muun muassa sidottiin vaikeaselkoisuus tiettyihin sanaluokkiin. Nykyisin keskitytään 

tarkastelemaan tarkemmin niitä ilmaisukeinoja, jotka ylläpitävät monimutkaisuutta ja 

vaikeaselkoisuutta. Suosituksissa teemoitellaan sisältö, sanasto, lauserakenteet ja tekstin 

rakenteet. Lisäksi selkoistamisessa huomioidaan aiempaa enemmän visuaalisia seikkoja.  

Selkokielen ohjeistuksesta puhuttaessa on hyvä muistaa, että kehitystyössä on mukana 

selkokielen käyttäjien näkökulma. Selkotekstejä luetutetaan selkolukijoilla, ja osaltaan 

selkoistamistyötä tehdään yhdessä selkokieltä käyttävien kanssa. (Leskelä & Kulkki-Nieminen 

2015: 35) Voidaan olettaa, että selkokielen ohjeistukset tarkentuvat edelleen tulevaisuudessa. 

Kehityskohteena lienevät etenkin selkokielen eri vaikeustasojen tuottamiseen liittyvät 

ohjeistukset sekä eri kohderyhmien huomiointi vielä laajemmin. (Selkomittari 2018) Tämä 
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tutkimus vastaan myös jossain määrin tähän tarpeeseen etenkin väliaikaisen selkokielen 

käyttäjien näkökulmasta. Suomessa Selkokeskus järjestää säännöllisesti selkokielen 

koulutuksia, joissa on mahdollista oppia muun muassa selkokielen kirjoittamista ja tuottamista. 

Tarkastelen kahdessa seuraavassa alaluvussa tutkimukseni kannalta keskeisiä ohjeistuksia.  

2.3.1 Ohjeistus selkokielessä käytettävistä sanoista 

Leskelä (2019: 132) ohjeistaa selkokirjoittajaa käyttämään pääasiassa jokapäiväisiä, tuttuja ja 

konkreettisia sanoja. Konkreettisen kielen käyttö muuttuu kuitenkin sitä hankalammaksi, mitä 

abstraktimmaksi käsiteltävä asia menee.  On muistettava, että abstrakti sana ei automaattisesti 

tarkoita vaikeaa ja harvinaista sanaa. Esimerkiksi rakkaus ja ystävyys ovat sanoja, joita voidaan 

käyttää selkotekstissä niitä selittämättä. Eri ammattialojen sanastot eivät Kartion (2009: 16) 

mukaan selkokieleen kuulu. Virtanen (2009: 82) toteaa lisäksi, että selkokielessä tulisi välttää 

murresanoja ja erikoiskielten sanoja.  

Kartio (2009: 17) myös kehottaa selittämään vaikeaksi tiedetyt lainasanat. Tällaisia sanoja ovat 

tyypillisesti käsitteelliset ja äänneasultaan hankalat erikoisalan sanat. Sanat esiintyvät usein 

tiettyjen ammattialojen kielessä. Kartio kehottaa käyttämään esimerkiksi sanaa tieto tai tiedot 

informaation sijaan. Leskelä (2019: 132) toteaa, että lainasanojen välttäminen on kuulunut 

selkokirjoitusohjeisiin jo pitkään. Suomen kieleen tulee kuitenkin paljon sanoja ja ilmaisuja 

englannin kielestä, eikä kaikille synny suomenkielistä vastinetta. Esimerkiksi sanat googlata, 

internet ja räppi ovat juurtuneet arkiseen kieleen, joten niitä voi käyttää selkokielisessä 

puheessa. Joissakin yhteyksissä ne täytynee kuitenkin selittää. (Kartio 2009: 17) 

Nimien selkokielistäminen ei ole yksiselitteistä. Virastojen, palvelujen, tuotteiden ja etuuksien 

nimitysten tunnistettavuus heikentyy, jos niitä muutetaan. Siksi hankalilta tuntuviin nimiin voi 

törmätä selkoteksteissä. Hankalaan nimeen voi kuitenkin viitata jollakin yleissanalla 

(parasetamoli > lääkeaine), mutta näiden yhteys täytyy pitää lukijalle selvänä. (Leskelä & 

Kulkki-Nieminen 2015: 102) Leskelä (2019: 128, 132) myös toteaa, että vaikean sanan käyttöä 

ei voi aina välttää, jos se on tekstin aiheen näkökulmasta tärkeä. Lisäksi sanojen lyhyys parantaa 

luettavuutta, joten yhdyssanat olisi hyvä jakaa kahdeksi tai kolmeksi sanaksi, jos se on 

mahdollista.  

Selkokeskuksen laatiman Selkomittarin (2018) avulla on mahdollista arvioida ja mitata, onko 

jokin teksti selkokieltä vai ei. Mittari on kehitetty apuvälineeksi selkokielen asiantuntijoille ja 

kielentutkijoille, ja sen testaajina ovat toimineet asiantuntijat Selkokeskuksesta. Mittari on 

suunnattu perustason selkotekstien tarkasteluun, mutta kuten luvussa 2.1.3 totesin, Suomessa 

ei ole vielä virallisesti määritelty eri selkokielen vaikeustasoja. Osaltaan tutkimukseni antaakin 
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ehdotuksia eri vaikeustasojen piirteille. Sanojen yleiskriteereiksi Selkomittarissa on määritelty 

neljä kohtaa. 

 

Kuva 2. Selkomittari: Sanat. (Selkokeskus 2018) 

Kun summataan Kartion (2009), Leskelän (2019) ja Selkomittarin (2018) ohjeistuksia sanoista, 

yksi keskeinen ohjeistus on, että selkotekstissä tulisi käyttää yleisiä, tuttuja ja jokapäiväisiä 

sanoja sekä välttää vaikeita sanoja, kuten vierassanoja ja erikoiskielen sanoja. Tämä ohjeistus 

onkin ensimmäinen asia, jota aion tutkimuksessani tarkastella. Käytän selkotekstissä 

vältettävistä sanoista yhteiskäsitettä vaikeat sanat. Käsitteellä siis tarkoitan sanoja, jotka eivät 

ole tuttuja, yleisiä ja jokapäiväisiä sanoja, tai sana on erikois- tai vierassana. Pohdin myös sanan 

pituuden ja abstraktiuden vaikutusta ymmärrettävyyteen. Tässä tutkimuksessa tarkastelun 

ulkopuolelle jäävät sanaluokkien, sisältösanojen ja kieliopillisten sanojen vaikutus sanojen 

vaikeuteen.  Analyysin tukena vertaan sanoja Saukkosen (1979) kokoamaan sanalistaan 

suomen kielen tuhannesta yleisimmästä sanasta. 

Cook (2001: 49, 56) toteaa, että toisen kielen opetuksessa sanaston taajuutta on hyödynnetty 

opetuksessa ennen kaikkea opetettavien sanojen valinnassa. Yleiset sanat ovat opiskelijoille 

varmasti hyödyllisiä, mutta sanaston taajuudesta ei ole syytä huolehtia liikaa, sillä yleensä 

tavallisimmat sanat tulee opittua automaattisesti. Martin (1999a: 177) toteaa, että yleisin 

sanasto kannattaa ottaa esille suomen kieltä opiskelevien kanssa esiin kurssin alussa, mutta hän 

myös myöntää, että keskeisimmät sanat tulevat esiin usein itsestään. Cook (2001: 49, 56) kuvaa, 

että ihmisen varhaisimmat sanat ovat perustason sanoja, ja ihmismieli lähtee liikkeelle 

konkreettisista sanoista abstraktien sanojen sijaan. Abstraktin tason sanat ihminen oppii ja 

käsittelee vasta vähitellen. Martin (1999a: 176–177) toteaa, että yleisimpien ilmiöiden hallinta 

parantaa todennäköisyyttä ymmärtää. Niinpä käytän taajuussanastoa yhtenä sanan vaikeutta 
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mittaavana tekijänä muiden tekijöiden joukossa, mutta tässä tutkimuksessa se ei vielä yksin 

riitä määrittämään sanaa vaikeaksi.  

Huomioin analyysiprosessissa myös Selkomittarin kohdan 33.: Tekstissä käytetään yleistä ja 

kohderyhmälle tutuksi arvioitua sanastoa. Tämä tarkoittaa, että pohdin kunkin tekstin kohdalla, 

kenelle teksti on suunnattu. Lisäksi määritän vaikeiksi sanoiksi vain sellaiset, jotka ajattelen 

kohderyhmälle vaikeiksi. Pohdin kohderyhmiä seuraavien lukijapositioiden kautta: 

 Pysyvä/synnynnäinen selkokielen tarve = henkilöt, joilla on pysyviä ja synnynnäisiä 

neurobiologisia syitä selkokielen tarpeelle esimerkiksi kehitysvamman, kielellisen 

erityisvaikeuden tai lukivaikeuden takia 

 Elinaikana syntynyt selkokielen tarve = henkilöt, joilla on elinaikana syntynyt 

selkokielen tarve, eli lukijana on esimerkiksi muistisairaudesta tai afasiasta kärsivä 

henkilö 

 Väliaikainen selkokielen tarve = henkilöt, joilla on väliaikainen selkokielen tarve, eli 

lukija on esimerkiksi maahanmuuttaja tai suomen vähemmistökielen puhuja (Leskelä 

2019: 97–103). 

 

Tutkimuksen rajallisen aikataulun vuoksi pohdintaosuudessa huomioni tekstin kohderyhmissä 

kiinnittyy lähinnä väliaikaiseen selkokielen tarveryhmään, sillä tästä ryhmästä minulla on 

eniten tietoa ja omia kokemuksia suomi toisena kielenä -opintojen myötä. 

Kuten Laine (2014: 57) toteaa tutkimuksessaan, hankalasti hahmotettavia sanoja ei ole 

yksiselitteistä eritellä (selko)tekstistä. Siksi tällaisessa lingvistisessä tutkimuksessa täytyy 

tukeutua yleistyksiin ja tarkastella potentiaalisesti hankalia sanoja kunkin tekstin kohderyhmän 

prototyyppisen edustajan näkökulmasta. Niin ikään tutkimuksen rajallisen aikataulun vuoksi en 

tarkastele muita ohjeistuksia yksistään sanoista. Tutkimukseni toiseksi tarkkailun kohteeksi 

valikoituu ohjeistus vaikeiden sanojen selittämisestä.  

2.3.2 Ohjeistus vaikeiden sanojen selittämisestä 

Jotta voidaan tarkastella selittämistä, on ymmärrettävä selityksen määritelmä. Tieteen 

termipankissa (2020) selitys määritellään “selonteon kaltaiseksi toiminnoksi, jossa tapahtumaa, 

jota selitys koskee, ei käsitellä ei-toivottuna". Kielitoimiston sanakirja (2020c) ja Nurmen 

(2004) Gummeruksen suuri suomen kielen sanakirja esittelevät selityksen lausumana, 

lausuntona, selontekona, tulkintana tai selittävänä tai valaisevana esityksenä. Vapaasti 

muokattavissa oleva Wikisanakirja (2020a) antaa selitykselle seuraavia määritelmiä: 
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”yksinkertainen, ymmärrettävä selvitys jostain tapahtumasta tai tekstistä” 

”prosessi, keinot tai menetelmä, jolla tehdään jokin ymmärrettäväksi” 

”tulkinta jonkin sisällöstä” 

Tieteen termipankin määritelmää lukuun ottamatta käytän tässä tutkimuksessa kaikkia yllä 

mainittuja selityksen määritelmiä, sillä jo nämä useat selityksen määritelmät kertovat, että 

selitysten luonne on monitulkintainen. Niinpä haluan analyysivaiheessa olla avoin eri selitysten 

mahdollisuuksille sen sijaan, että rajaisin selityksen koskemaan vain yhtä määritelmää. Näistä 

määritelmistä selittävän tai valaisevan esityksen määritelmää tulkitsen siten, että selitys on 

ennen kaikkea nimensä mukaisesti selittävä, eikä niinkään aukoton ja erityisen informatiivinen 

selitys. Selityksen määritelmät toimivat tutkimuksessa yläkäsitteenä ja ohjaavana tekijänä, 

mutta jaan selityksiä myöhemmin myös sen mukaan, millaisina ne näyttäytyvät lausetasolla 

(esim. jokin tarkoittaa jotakin -selitys, jokin on jotakin -selitys). Näistä erilaisista selityksistä 

puhun selitystyyppeinä. 

Leskelä (2019: 134–135) toteaa teoksessaan, että hankalia sanoja ei voi aina välttää 

selkotekstissäkään. Onkin olennaista, että selkokirjoittaja tunnistaa nämä vaikeat sanat. Tällöin 

kirjoittaja voi antaa sanalle selityksen, jotta lukijan on mahdollista edetä tekstissä. Ensisijaisesti 

sana tulisi selittää osana lausetta ja tekstikokonaisuutta, jotta lukija ymmärtäisi sanan oikeassa 

kontekstissa ja voisi vaivattomasti jatkaa tekstin lukemista. Sanoja ei siis kannata selittää 

erillisessä sanastossa tai sanalistassa, joihin voi törmätä esimerkiksi oppikirjoissa.  

Selkotekstissä sanoja voidaan selittää joko samassa lauseessa tai seuraavassa lauseessa 

selitettävän sanan kanssa. Jos selitys on muutamaa sanaa pidempi, selitys on sijoitettava 

seuraavaan lauseeseen. Tällöin käytetään usein jokin tarkoittaa jotakin -ilmausta. Tämän 

tyyppisiä selityksiä on syytä käyttää vain tärkeiden sanojen selittämisessä, sillä selitys katkaisee 

tekstin lukemisen. Lauseensisäisissä selityksissä on tyypillistä käyttää eli-lausekkeita. Eli-

lauseke merkitsee selitettävän kohdan tarkasti, mikä helpottaa lukijaa. Vaikea sana voidaan 

selittää myös epäsuorasti: “Vammaisilla ja heidän perheillään on oikeus riittävään elintasoon: 

ruokaan, vaatetukseen, asuntoon ja terveyspalveluihin.” Esimerkissä sanasta elintaso on 

nostettu lukijalle ymmärrettäviä, arkisia tarpeita sen sijaan, että olisi annettu elintason virallinen 

määritelmä. (Leskelä 2019: 135) 

Leskelän (2019: 136) mukaan vaikeiden sanojen selittäminen on myös ongelmallista. 

Ongelmana on, että selityksen aikana lukija saattaa kadottaa punaisen langan. Tämä on vaarana 

etenkin pidemmissä selittävissä tekstiosuuksissa. Lisäksi selitys vie helposti huomion 

selitettävään sanan tai käsitteen merkitykseen tekstikokonaisuudessa. Niinpä tekstin sisällön 

https://fi.wiktionary.org/wiki/selvitys
https://fi.wiktionary.org/wiki/prosessi
https://fi.wiktionary.org/wiki/keino
https://fi.wiktionary.org/wiki/menetelm%C3%A4
https://fi.wiktionary.org/wiki/ymm%C3%A4rrett%C3%A4v%C3%A4
https://fi.wiktionary.org/wiki/tulkinta
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kannalta merkityksettömät sanat on hyvä olla selittämättä. Sisällön kannalta tarpeettomat 

vaikeat sanat voi jättää kokonaan pois tai vaihtaa ne helpommiksi. Myös tekstin kokonaissävy 

on huomioitava: suuri määrä selityksiä voi tehdä tekstin tyylistä vaivalloisen ja vähentää lukijan 

lukumotivaatiota.  

Kielen käsitteellistymisen myötä etenkin informoivat tekstit näyttävät muuttuvan 

abstraktimpaan suuntaan. Konkreettisen sanan käyttö abstraktissa merkityksessä (esim. 

palveluseteli) vaatii selkotekstissä selitystä. Tällaiset sanat eivät ole usein helposti 

ymmärrettäviä, vaan ovat pikemminkin lukijan huijaamista. (Leskelä & Kulkki-Nieminen 

2015: 102) Leskelä (2019: 135) kuitenkin toteaa, että sanat voi selittää kontekstissaan, sillä 

sanan kaikkien käyttömahdollisuuksien avaaminen voi vain kuormittaa lukijaa ja hidastaa 

tekstin lukemista.  

Selkomittarissa sanojen selittämisestä on määritelty neljä eri ohjeistusta (kuva 3.). 

 

Kuva 3. Selkomittari: Sanojen selittäminen. (Selkokeskus 2018) 

Tässä tutkimuksessani keskityn erityisesti kohtiin 37. Selitetään ymmärrettävällä tavalla sanat, 

jotka voidaan olettaa kohderyhmälle vieraaksi. Selitys on siinä kohdassa, missä sanat esiintyvät 

ensimmäistä kertaa ja 40. Tekstissä ei ole liikaa erikoiskielisiä sanoja; erikoiskielisistä 

käsitteistä on valittu olennaiset ja ne on selitetty hyvin.  Nämä piirteet valikoituvat 

tutkimukseeni siksi, että koen lähtökohtaisesti vaikeiden sanojen selittämisen erittäin 

merkittäväksi tekstin ymmärrettävyyden kannalta. Kun vaikean sanan selitys on sanan 

välittömässä läheisyydessä, tekstin lukemista on mahdollista jatkaa. Jos selitystä ei ole tai se 

tulee vasta myöhemmin, tekstin ymmärtäminen kärsii. (Leskelä 2019: 134–135) Lisäksi 

aineiston alustavan tarkkailun jälkeen havaitsen siinä jonkin verran erikoiskielisiä sanoja, joten 

niiden tarkastelu on relevanttia. Lisäksi havainnoin ja tarkastelen eri selitystyyppejä, sillä 

Leskelä (2019: 135) toteaa, että esimerkiksi jokin tarkoittaa jotakin -selityksiä olisi käytettävä 

vain tärkeiden sanojen selittämisessä. 
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On huomioitava, että Selkomittaria käytettäessä tekstin selkokielisyys määräytyy eri osioiden 

(kielen rakenteet, teksti kokonaisuutena, sanat, tekstin visuaalisuus) kokonaispisteistä ja 

pisteiden keskiarvosta. Tässä tutkielmassa keskityn tarkkailemaan sanoja ja niiden selittämistä. 

Tutkimukseni ei siis anna kokonaiskuvaa selkokielisillä verkkosivuilla esiintyvien tekstien 

selkokielisyydestä.  

2.4 Keskeisiä käsitteitä kootusti 

Tutkimuksen keskeisin käsite on selkokieli. Selkokielellä tarkoitetaan yleiskieltä helpompaa 

kieltä, jota on mukautettu sanastoltaan, rakenteeltaan ja sisällöltään ymmärrettävämmäksi 

(Selkokeskus 2020b). Muita keskeisiä käsitteitä ovat saavutettavuus ja ymmärrettävyys. 

Saavutettavuus tarkoittaa palvelujen ja toimintojen toteuttamista niin, että mahdollisimman 

monella ihmisellä on mahdollisuus ymmärtää ja käyttää niitä (Leskelä 2019: 47). 

Viestinnällisestä näkökulmasta katsottuna ymmärrettävyydellä viitataan siihen, että lukija 

ymmärtää tekstin syy-seuraussuhteita ja asiat on esitetty loogisesti. Lisäksi tekstin 

viestinnällinen tarkoitus täyttyy ymmärrettävässä tekstissä (Leskelä & Kulkki-Nieminen 2015: 

22). 

Vaikeat sanat tarkoittavat tässä opinnäytetyössä sanoja, jotka eivät ole tuttuja, yleisiä ja 

jokapäiväisiä sanoja, tai sana on erikois- tai vierassana. Leskelän ja Kulkki-Niemisen (2015: 

98) mukaan informoivilla (selko)teksteillä jaetaan lukijalle tietoa ja pyritään vaikuttamaan 

lukijan toimintaan halutulla tavalla. Selkokielen tarveryhmä viittaa ihmisryhmiin, jotka 

tarvitsevat selkokieltä, tekstin kohderyhmällä tarkoitetaan tekstille ajateltua lukijajoukkoa. 

Selkomittari on Selkokeskuksessa luotu mittari, jolla on mahdollista selvittää, onko jokin teksti 

selkokieltä vai ei (Selkomittari 2018). Selitys taas on ymmärrettävä ja yksinkertainen selvitys 

tai tulkinta jostakin asiasta. Selitys on myös keino, jolla tehdään jokin ymmärrettäväksi, tai se 

voi olla selittävä tai valaiseva esitys. (Tieteen termipankki 2020, Kielitoimiston sanakirja 

2020b, Wikisanakirja 2020a). Digitaaliset tekstit ovat luonteeltaan interaktiivisia, 

multilineaariseen lukemiseen perustuvia hypertekstejä (Helasvuo, Johansson & Tanskanen 

2014: 15–17). Erilaisista selityksistä käytän termiä selitystyyppi. 
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3 Tutkimuksen toteutus 

 
Tässä osiossa kerron tutkimukseni toteutuksesta. Esittelen ensin tutkimusongelmani, minkä 

jälkeen tarkastelen tutkimusaineistoani sekä käyttämääni tutkimusmenetelmää. Havainnollistan 

myös analyysiprosessia. Lopuksi pohdin tutkimukseni eettisyyttä. 

3.1 Tutkimusongelma 

Tutkimuksessani selvitän, missä määrin selkokielen ohjeistus toteutuu vaikeiden sanojen ja 

niiden selittämisen osalta suhteessa selkokielen ohjeistukseen sellaisilla selkokielisillä 

verkkosivuilla, jotka ovat saaneet selkotunnuksen. Tarkempana tarkastelun kohteena ovat 

informoivat selkotekstit, ja tutkimuksen keskeisimpinä lähtökohtina ovat Selkokeskuksen 

laatiman Selkomittarin (2018) sekä Leskelän (2019) ohjeistukset selkokielestä. Esittelin 

ohjeistukset tutkielman luvuissa 2.3.1 ja 2.3.2 

 Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Millaisia piirteitä vaikeiden sanojen käytöstä ilmenee selkokielisissä informoivissa 

verkkoteksteissä suhteessa selkokielen ohjeistukseen? 

2. Millaisia piirteitä vaikeiden sanojen selittämisestä ilmenee selkokielisissä informoivissa 

verkkoteksteissä suhteessa selkokielen ohjeistukseen? 

3. Vastaako selkokielisten informoivien verkkotekstien kieli selkokielen ohjeistusta 

vaikeiden sanojen käytön ja selittämisen osalta? 

 

Tutkimukselleni on sijaa, sillä selkokielen ohjeistuksen toteutumista vaikeiden sanojen ja 

niiden selittämisen osalta ei ole vielä tutkittu valitsemastani näkökulmasta. Etenkin selitysten 

tutkiminen selkoteksteissä on jäänyt vähäiselle huomiolle toistaiseksi. Tutkimusaukkoa 

osaltaan kaventanee Eliisa Uotilan tekeillä oleva väitöskirja, jossa Uotila pohtii, miten 

selittämistä on toteutettu selkoteksteissä ja millainen kuva lukijasta muodostuu näiden 

selittävien tekstinosien kautta (Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunta 2019). Lisäksi 

aiemmissa tutkimuksissa tutkimusaineisto on ollut rajatumpi: on tutkittu esimerkiksi vain 

yhden verkkosivun tekstejä tai aineisto on koostunut pienemmästä tekstimäärästä. Tässä 

tutkimuksessa on edustettuna useita verkkosivuja ja lähes 50 tekstiä.  

Selkokieleen kohdistuvia opinnäytetöitä on tehty, joista nyt esittelen niitä, jotka ovat lähimpänä 

omaa tutkimusaihettani. Mikkonen (2020) tarkastelee pro gradu -tutkielmassaan 

nominitaivutuksen periaatteiden toteutumista informoivissa selkoteksteissä. Tulosten mukaan 

periaatteet toteutuvat aineistoon kuuluvissa teksteissä, ja nominien perusmuotoja esiintyy 
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kaikissa selkokielisissä teksteissä enemmän kuin lähtöteksteissä. Mikkosen tutkimus on oman 

tutkimukseni näkökulmasta mielenkiintoinen, sillä Mikkosella tarkastelun kohteena ovat 

ohjeistuksen toteutumisen lisäksi informoivat selkotekstit, kuten itsellänikin.  

Uotila (2012) on tutkinut Kelan selko- ja yleiskielisiä esitteitä ja tehnyt niistä vertailevan 

tekstianalyysin. Tutkielmassa analysoidaan, millaista selkokielisen tekstin tematiikka ja 

tekstinkulku on. Tulosten mukaan selkoesitteissä teemat viittaavat suoremmin edeltäneeseen 

tekstiin, eikä vaihtelua haeta esimerkiksi käyttämällä eri hierarkiatasoa. Laine (2014) on tehnyt 

lingvistisen analyysin vammaispolitiikan ohjelmasta. Tutkielmassa tarkastellaan informoivan 

esitetekstin selkomukautusta. Laine (2014) osoittaa, että useat käsitteet on onnistuneesti 

muutettu selkokieliseksi. Monet hankalasti hahmotettavat käsitteet ovat kuitenkin jääneet 

selittämättä. Tätä selittänee lähtötekstin luonne: termit, jotka esiintyvät säädöstekstissä tiuhaan, 

saattavat unohtua pois mukautusprosessista. Niinpä säädöskielen konventiot ovat mahdollisesti 

siirtyneet myös selkomukauttajan kielenkäyttöön. 

Hyppönen (2018) on tehnyt S2-oppimateriaaliin kohdistuvan tutkimuksen, jossa tarkastellaan, 

miten selkokieli näkyy S2-oppikirjassa. Tutkimuksesta käy ilmi, että Suomen mestari 1 -

alkeisoppikirja esittää kielen yksinkertaistettuna, ja siinä käytetään pääosin selkokieltä. 

Selkokieliset kielenpiirteet näkyvät siten, että lauseet ovat lyhyitä, sanasto helppoa ja 

harjoitukset liittyvät tekstiaineistoon ja kielenrakenteisiin. Oppikirjan graafiset ratkaisut ja 

kuvitus ovat valtaosin tukena selkokieliselle esitystavalle. Lisäksi Kananen ja Tuisku (2014) 

ovat tutkineet S2-oppijoiden luetun ymmärtämistä, kun kohteena on informoiva teksti. 

Kyseisen tutkimuksen perusteella maahanmuuttajat, joiden kielitaito on alkeistasolla, 

tarvitsevat selkeämpiä, yksinkertaisempia ja lyhempiä tekstejä sekä vaihtoehtoisia keinoja 

tiedonsaantiin, kuten videoita. Niitä olisi hyvä käyttää kirjoitetun tekstin rinnalla 

ymmärtämisen edistämiseksi. Sanasto on yksittäisistä tekijöistä olennaisin ymmärtämiseen 

vaikuttava tekijä. Lisäksi tekstin dialogimuotoisuus ja selkeä rakenne parantavat 

ymmärrettävyyttä. 

Riihimäki (2020) on tarkastellut ekspressiivisiä sanoja Sinikka ja Tiina Nopolan lastenkirjassa. 

Tarkemmin ottaen tutkielmassa käsitellään, mitä ekspressiivisiä sanoja alkuperäisteoksessa 

esiintyy, miten sanoja on mukautettu selkoversioon sekä miten muokkaukset suhteutuvat 

ohjeisiin, joita selkokirjoittajille on tehty. Tutkimus osoittaa, että selkomukautukseen tehdyt 

muutokset ovat pääosin samassa linjassa selkokielen ohjeistuksen kanssa. Sanojen yleisyys ei 

kuitenkaan näytä olevan peruste selkomukautuksen sananvalinnoille, sillä selkomukautuksessa 

käytetään myös harvinaisia sanoja. Sanan yleisyys ei vaikuta olevan keskeisin asia, vaan se, 
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millaisessa tekstiympäristössä ekspressiivinen sana esiintyy: selkeässä ympäristössä 

harvinaisia sanoja voidaan käyttää. 

Heikkinen (2014) on tutkinut selkokielisiä piirteitä ja ymmärrettävyyteen vaikuttavia seikkoja 

radiouutisissa. Tutkimuksessa tarkastellaan Yle Uutiset selkosuomeksi -uutistekstejä. 

Tutkimuksen mukaan selkokielen periaatteet toteutuvat uutisissa lähes poikkeuksetta. 

Uutisteksteissä on kuitenkin melko paljon pitkiä sanoja, jotka ovat valtaosin yhdyssanoja. 

Pääpiirteittäin sanat ovat suomen kielessä yleisiä, mikä parantaa uutisen ymmärrettävyyttä. 

Kyyhkynen (2005) on tarkastellut selkokielisen Papunet-verkkosivuston käytettävyyttä 

selkokielen käyttäjillä käytettävyystutkimuksen keinoin. Tutkimuksessa myös selvitettiin, mitä 

käytettävyysnäkökulmia on erityisesti otettava huomioon, kun suunnitellaan selkokielistä 

internet-sivustoa. Tutkimus osoittaa, että selkokielisellä verkkosivuilla on olennaista olla koko 

sivuston laajuinen hakuominaisuus, sisältö loogisesti jäsenneltynä ja navigaatio vain yhdessä 

paikassa. 

3.2 Tutkimusaineisto ja sen keruu 

Laadullisen tutkimuksen tavallisia aineistonkeruumenetelmiä ovat haastattelu, havainnointi, 

kysely ja erilaisista dokumenteista koottu tieto. Nämä voivat olla yksityisiä dokumentteja, kuten 

kirjeitä, päiväkirjoja tai muistelmia tai joukkotiedotuksen tuotteita, kuten sanoma- ja 

aikakauslehtiä, elokuvia tai tv-ohjelmia. (Tuomi & Sarajärvi 2018: 83, 96) Hirsjärvi, Remes ja 

Sajavaara (2004: 178) toteavat, että dokumentteja voi löytää myös esimerkiksi laitoksista, 

yrityksistä ja järjestöistä. Tässä tutkimuksessa aineisto koostuu laitosten, järjestöjen ja yritysten 

sekä muutaman muun tahon teksteistä. Yhdessä tutkimuksessa on mahdollista käyttää 

useampaa keruumenetelmää, mutta tässä tutkimuksessa pitäydyn yhdessä keruumenetelmässä. 

On myös huomioitava, että laadullisen tutkimuksen menetelmiä on mahdollista käyttää myös 

määrällisessä tutkimuksessa. (Tuomi & Sarajärvi 2018: 83, 96) Tämä on tutkimukseni kannalta 

olennainen huomio, sillä tutkimuksessani hyödynnän myös määrällistä tutkimusotetta. 

Helasvuo, Johansson ja Tanskanen (2014: 22–23) toteavat, että digitaalisen vuorovaikutuksen 

aineistoja on mahdollista jaotella sen mukaan, miten julkisia ja yksityisiä aineistot ovat. 

Tutkimukseni aineisto on täysin julkinen, sillä tekstit ovat vapaasti saatavilla verkossa.  

Aineistonani käytän suomenkielisiä verkkosivuja, jotka ovat saaneet selkotunnuksen (ks. kuva 

4.). Selkotunnuksella osoitetaan, että julkaisu on selkokielen mukaista. Jotta tunnus voidaan 

myöntää, julkaisun täytyy olla selkokielen kriteerien mukainen kielen, ulkoasun ja kuvituksen 

suhteen.  Päätökseen selkotunnuksesta ei kuulu julkaisun laajempaa arviota, mutta siitä voidaan 

antaa joitakin kommentteja, jos teksti pienten muutosten jälkeen saisi selkotunnuksen. 
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Verkkosivuille selkotunnuksen myöntävät Selkokeskus ja Papunet-verkkopalvelu. Yksittäisille 

esitteille ja julkaisuille tunnuksen voi antaa yksin Selkokeskus. Tunnus on ilmainen 

(Selkokeskus 2020a). 

   

Kuva 4. Selkotunnus. (Selkokeskus 2020a) 

Selkokeskuksen verkkosivuilla mainitaan kaiken kaikkiaan 31 organisaation, yhdistyksen, 

valtion, kunnan tai yrityksen verkkosivustoa, jotka ovat kokonaan tai osin selkokielisiä. 

Yhdeksällä verkkosivustolla ei näy olevan selkotunnusta. Selkotunnuksen saaneita 

selkokielisiä verkkosivuja on siis Selkokeskuksen mukaan 22. (Selkokeskus 2020). Näistä 

tutkimukseeni valikoitui 12 sellaista sivustoa, jotka edustavat eri sisältöjä ja tahoja. Yksi sivusto 

edustaa kaupunkia, kaksi laitosta, kolme liittoa, yksi järjestöä, yksi yritystä, yksi kansanliikettä, 

yksi evankelis-luterilaista kirkkoa ja kaksi valtiollista toimijaa. Tutkimuksessa on siis mukana 

kattavasti erilaisia verkkosivuja. Kutakin verkkosivua ylläpitävä taho on eritelty alla olevassa 

listassa, jossa esittelen tutkimukseeni valikoituneet verkkosivustot. Listan jälkeen esittelen 

verkkosivujen sisältöä. Verkkosivuilta keräämäni tekstiaineisto koostuu yhteensä 47 tekstistä. 

Kaikki tekstit täyttävät informoivan selkotekstin määritelmän, eli tekstit jakavat lukijoille 

tietoa, ja niillä pyritään saamaan lukija toimimaan tietyllä tavalla. Tavoitteena voi myös olla, 

että lukija omaksuisi ja tiedostaisi jonkin perusinformaation. (Leskelä & Kulkki-Nieminen 

2015: 98) Verkkosivut ja tekstien määrät kultakin sivulta sekä sivua ylläpitävät tahot ovat 

seuraavat:  

A) Helsingin seutu (https://www.helsinginseutu.fi/hs/selkosivut-fi) 

o Viisi tekstiä 

o Sivustoa ylläpitävä taho kaupunki 

B) Eduskunnan oikeusasiamies (https://www.oikeusasiamies.fi/fi/web/selkosuomi) 

o Viisi tekstiä 

o Sivustoa ylläpitävä taho: valtiollinen toimija 

C) Evantia (https://www.evantia.fi/) 

o Kolme tekstiä 

https://www.helsinginseutu.fi/hs/selkosivut-fi
https://www.oikeusasiamies.fi/fi/web/selkosuomi
https://www.evantia.fi/
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o Sivustoa ylläpitävä taho: yritys 

D) Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL (https://thl.fi/fi/) 

o Kolme tekstiä 

o Sivustoa ylläpitävä taho: laitos 

E) Jos joudut rikoksen uhriksi (https://oikeus.fi/ss/index/josjoudutrikoksenuhriksi.html) 

o Viisi tekstiä 

o Sivustoa ylläpitävä taho: valtiollinen toimija 

F) Suomen evankelis-luterilainen kirkko (https://selko.evl.fi/) 

o Neljä tekstiä 

o Sivustoa ylläpitävä taho: evankelis-luterilainen kirkko 

G) Yhteisvastuu (https://www.yhteisvastuu.fi/selkosuomi/) 

o Kolme tekstiä 

o Sivustoa ylläpitävä taho: kansanjärjestö 

H) Työkykypassi (https://tyokykypassi.fi/selkosuomi/) 

o Neljä tekstiä 

o Sivustoa ylläpitävä taho: liitto 

I) Kansaneläkelaitos KELA (https://www.kela.fi/web/selkosuomi) 

o Viisi tekstiä 

o Sivustoa ylläpitävä taho: laitos 

J) Suomen ASH ry (Action on Smoking and Health) (www.suomenash.fi) 

o Viisi tekstiä 

o Sivustoa ylläpitävä taho: järjestö 

K) Kansalaisopistot (https://kansalaisopistot.fi/kielet/selkokieli/) 

o Yksi teksti 

o Sivustoa ylläpitävä taho: liitto 

L) Verneri.net (https://verneri.net/selko/)  

o Neljä tekstiä 

o Sivustoa ylläpitävä taho: liitto 

 

Helsingin seudun verkkosivut ovat osa Helsingin seudun yhteistyötä. Portaalin ovat tehneet 

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. Sivustoon on koottu tietoa kaupunkien 

yhteisistä, kuntarajoista riippumattomista palveluista sekä alueella toimivista yhteistyöelimistä. 

Eduskunnan oikeusasiamiehen verkkosivuilla kerrotaan oikeusasiamiehen toiminnasta, 

ratkaisuista ja lausunnoista. Sivuilla voi myös itse tehdä kantelun oikeusasiamiehelle. Evantian 

verkkosivuilla tarjotaan muun muassa viittomakielen, kuurosokeiden ja puhevammaisten 

https://thl.fi/fi/
https://oikeus.fi/ss/index/josjoudutrikoksenuhriksi.html
https://selko.evl.fi/
https://www.yhteisvastuu.fi/selkosuomi/
https://tyokykypassi.fi/selkosuomi/
https://www.kela.fi/web/selkosuomi
http://www.suomenash.fi/
https://kansalaisopistot.fi/kielet/selkokieli/
https://verneri.net/selko/
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tulkkauspalveluja, kommunikaatio-opetusta ja ratkaisuja saavutettavuuden toteutumiseen. 

THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla tiedotetaan ajankohtaisista 

terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista sekä tarjotaan luotettavaa tietoa terveys- ja 

hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi.  

Oikeus.fi-verkkosivuston alle lukeutuvalla Jos joudut rikoksen uhriksi -verkkosivulla 

ohjeistetaan, miten toimia tilanteessa, jossa joku on joutunut rikoksen uhriksi. Sivut ovat siis 

käytännön opas rikoksen uhreille. Verkkosivuilta ei suoraan selviä, mikä taho tätä 

nimenomaista sivua ylläpitää, sillä toimijoita on useita: Oikeusministeriö vastaa sivuista, jotka 

käsittelevät oikeusapua, talous- ja velkaneuvontaa sekä yleistä edunvalvontaa. 

Tuomioistuinvirasto vastaa Tuomioistuinlaitos-osiosta ja Valtakunnanvoudinvirasto Ulosotto-

osiosta. Syyttäjälaitoksella ja Rikosseuraamuslaitoksella on omat sivustonsa. Jos joudut 

rikoksen uhriksi -sivulla ei ole nähtävillä ylläpitävää tahoa. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivuilla kerrotaan muun muassa, mitä kirkko 

opettaa Jumalasta ja Jeesuksesta. Lisäksi sivut jakavat tietoa kirkon toiminnasta. 

Yhteisvastuu.fi-verkkosivu antaa tietoa yhteisvastuukeräyksestä ja hyväntekeväisyydestä. 

Työkykypassin verkkosivuilla annetaan vinkkejä, miten voi pitää huolta omasta työkyvystä, 

terveydestä ja hyvinvoinnista. Sivu on suunnattu ammattiin opiskeleville. KELAn eli 

Kansaneläkelaitoksen verkkosivuilla kerrotaan eri etuuksista ja tuista ja miten niitä voi hakea. 

Suomen ASH ry (Action on Smoking and Health) on valtakunnallisesti toimiva 

kansanterveysjärjestö ja tupakkapolitiikan asiantuntija, joka on aloittanut toimintansa vuonna 

1989. ASH ry:n verkkosivuilta saa muun muassa tietoa tupakkatuotteista, tupakka- ja 

nikotiinipolitiikan kehityksestä ja tupakkalaista. Kansalaisopistot.fi-verkkosivuilta löytää tietoa 

opiskelusta kansalaisopistossa. Selkokieliset Verneri.net-verkkosivut ovat kehitysvammaisten 

nuorten ja aikuisten oma verkkopalvelu, johon on koottu tietoa eri osa-alueista, kuten 

asumisesta, opiskelusta ja yhteiskunnasta. 

Aineistotekstit on valittu verkkosivuilta sattumanvaraisesti mutta kuitenkin niin, että kultakin 

sivulta on pyritty valitsemaan tekstejä eri sisällöistä. Joissakin tapauksissa verkkosivuilla olevat 

tekstit ovat varsin pitkiä, ja ne on jaettu väliotsikoihin. Olen tällaisissa tapauksissa katkaissut 

tekstin parhaaksi katsomani väliotsikon kohdalta, ja rajannut näin tekstin lyhyemmäksi. Kuten 

johdannossa totean, tutkimukseni tarkoitus ei ole osoittaa yksittäisiä verkkosivuja tai tekstejä, 

joissa selkokieli on tai ei ole selkokielen ohjeistuksen mukaista, vaan tutkimustuloksia 

tarkastellaan koko aineiston näkökulmasta. Niinpä yksittäisen tekstin pituudella tai 

merkkimäärällä ei ole vaikutusta tutkimustuloksiin, joten en ole näitä tietoja kirjannut teksteistä 
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ylös. Koko aineistossa on noin 9000 sanaa ja noin 72 700 merkkiä ilman välejä. Näihin määriin 

on laskettu mukaan otsikot ja tekstien hyperlinkit. Kultakin verkkosivulta poimittu tekstimäärä 

taas vaihtelee sen mukaan, miten paljon verkkosivuilla on selkokielistä sisältöä. Esimerkiksi 

kansalaisopistojen verkkosivuilla selkokielinen sisältö on melko vähäistä: vain kaikista 

keskeisin tieto on selkokielistetty yhdelle sivulle, ja esimerkiksi kansalaisopistojen historiasta 

ja kansalaisopistoista kuntien voimavarana kerrotaan ainoastaan yleiskielellä. Aineiston 

kokonaismäärään vaikuttaa ennen kaikkea tutkimuksen aikataulu. Tutkimuksen tulosten 

näkökulmasta on huomioitava, että 12 verkkosivun 47 tekstistä ei ole mahdollista tehdä suoria 

yleistyksiä, mutta tulokset antavat suuntaviivoja selkokielen ohjeistuksen toteutumisesta. 

Tutkielman luettavuuden parantamiseksi olen poistanut aineiston teksteissä olevia 

hyperlinkkejä, jotka ohjaavat selkolukijan kannalta muille oleellisille sivuille. Olen kuitenkin 

jättänyt hyperlinkit sellaisissa tapauksissa, joissa linkin poistaminen katkaisisi koko virkkeen. 

Linkkeihin ei sisälly sanojen selittämistä tai muuta tutkimukseni kannalta tärkeää tietoa, joten 

niiden poistaminen ei vaikuta tutkimukseeni. Myös mahdolliset kuvat on jätetty teksteistä pois, 

vaikkakin kuva voi toisinaan selittää tekstiä. Tutkimukseni aikataulun vuoksi minun ei ole 

mahdollista tarkastella kuvien osallisuutta selityksissä.  

3.3 Tutkimusmenetelmä ja menetelmäsuuntaus 

Tässä osiossa tarkastelen menetelmäsuuntausta, joka on pääasiassa laadullinen, mutta osin 

myös määrällinen. Lisäksi esittelen tutkimukseni menetelmää, sisällönanalyysia, ja havainnoin 

analyysiprosessin kulkua. Sisällönanalyysi valikoitui tutkimusmenetelmäksi, sillä sen keinoin 

minun on mahdollista järjestellä tutkimusaineiston piirteitä ja osoittaa yhtäläisyyksiä ja 

eroavaisuuksia niin vaikeiden sanojen kuin selitystenkin välillä. Tällä tavoin minun on 

mahdollista vastata lopulta myös asettamiini tutkimuskysymyksiin. Analyysiprosessi on ollut 

monivaiheinen ja toisteinen, mutta sen vaiheita on kuitenkin mahdollista tehdä näkyväksi. 

Koska tutkimukseni edustaa ensisijaisesti laadullista tutkimusta, tarkastelen sitä kattavammin 

kuin määrällistä tutkimusta. Luku 3.3.1 käsittelee siis laadullista ja määrällistä tutkimusta sekä 

sisällönanalyysia, luku 3.3.2 analyysiprosessia.  

3.3.1 Laadullisesta ja määrällisestä tutkimuksesta sekä sisällönanalyysi 

tutkimusmenetelmänä 

Tämän tutkimuksen menetelmäsuuntaus on pääasiallisesti laadullinen tutkimus, mutta kattavan 

kokonaiskuvan saamiseksi hyödynnän myös määrällistä tutkimusotetta. Laadullisen eli 

kvalitatiivisen tutkimuksen ytimessä ovat monin tavoin ilmenevät merkitykset ja 

elämismaailman tutkiminen.  Tällä tutkimussuuntauksella ei voida koskaan yltää ilmiön 
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kokonaisvaltaiseen ja syvälliseen havainnointiin, mutta kuitenkin esimerkiksi silloin, kun 

tutkittavaa ilmiötä pohditaan useista näkökulmista, voidaan saada monipuolista tietoa. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) 

Tuomen ja Sarajärven (2018: 25) mukaan laadullisen tutkimuksen peruspilareita on havaintojen 

teoriapitoisuus. Tämä tarkoittaa, että tutkittavalle ilmiölle annettavat merkitykset, yksilön 

käsitys ilmiöstä ja tietynlaisten tutkimusvälineiden käyttö tutkimuksessa vaikuttavat 

tutkimustuloksiin. Tutkimustulokset eivät siis ole erillisiä käytetystä havaintomenetelmästä. 

Näin ollen tiedossa on mukana subjektiivinen ulottuvuus, sillä tutkija päättää 

tutkimusasetelmasta sen ymmärryksen varassa, joka hänellä on. Voidaankin summata, että 

laadullinen tutkimus ei voi hylätä, eikä toisaalta omia teoriaa itselleen. Onkin todettava, että 

käsitykseni esimerkiksi vaikeiden sanojen määrittelystä on subjektiivinen. Mikäli 

analyysivaiheen työskentely olisi tapahtunut yhdessä selkokieltä tarvitsevan ja aktiivisesti 

käyttävän henkilön kanssa, vaikeaksi määritelty sanasto voisi olla hieman erilainen. Tukeudun 

analyysissani siis nimenomaan teoriaan, tässä tapauksessa ennen kaikkea selkokielen 

ohjeistukseen.  

Laadulliseen tutkimukseen sisältyy teoreettinen ja empiirinen tutkimustyyppi. Näiden erona on 

ilmiön tarkastelun näkökulma, sillä kummallakin tutkimustyypillä on mahdollista tutkia samaa 

ilmiötä. Empiirisessä analyysissa aineiston keräämis- ja analyysimetodit korostuvat. Näistä 

kertominen auttaa lukijaa arvioimaan tutkimusta, ja se vaikuttaa myös merkittävästi tulosten 

uskottavuuteen. Tutkimukseni edustaa empiiristä analyysia. Teoreettinen analyysi ei sisällä 

varsinaisesti mitään metodia. Useiden asiantuntijoiden mukaan teoreettisessa analyysissa ei 

usein näy merkkejä siitä vuorovaikutuksesta, jolla tutkija etenee analyysissaan. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018: 25–26) 

Määrällisessä eli kvantitatiivisessa tutkimussuuntauksessa vastataan kysymyksiin ”kuinka 

moni”, ”kuinka paljon” tai ”kuinka usein”. Tutkimustuloksia esitellessä käytetään numeerisia 

ilmauksia. Määrällinen tutkimus voi olla selittävä, kuvaileva, kartoittava, vertaileva tai 

ennustava. Tällaiselle tutkimukselle on myös tavallista, että aineisto on suuri. 

Havaintoyksiköiden määräksi suositellaan vähintään sataa yksikköä, mutta esimerkiksi 

kansallisissa ja kansainvälisissä kuluttuja- ja vertailututkimuksissa havaintoyksiköiden määrä 

voi olla jopa 500–1000. (Vilkka 2007: 14–19) Niinpä esimerkiksi aineiston koon puolesta 

voidaan todeta, että tutkimukseni ei saavuta määrällisen tutkimussuuntauksen kriteerejä, minkä 

vuoksi tutkimukseni onkin ensisijaisesti laadullinen. 
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Tutkimusmenetelmänäni käytän sisällönanalyysia. Sisällönanalyysin tarkoituksena on saada 

tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus, järjestää aineisto johtopäätöksiä varten ja kuvata 

aineistoa sanallisesti. Tämä tekstianalyysin keino etsii tekstin merkityksiä. Sisällönanalyysia 

on kritisoitu siitä, että se saattaa jättää johtopäätökset hatariksi, jos tutkimuksen järjestelty 

aineisto esitellään ikään kuin tuloksina. (Tuomi ja Sarajärvi 2018: 117–118) Tutkimukseni 

pohdintaosuudessa (luku 5) on nähtävillä, että tutkimustulokseni yltävät tutkimuksen järjestelyä 

pidemmälle. 

Sisällönanalyysia kuvataan suhteellisen yksinkertaiseksi tutkimusmenetelmäksi. Narratiiviseen 

ja grounded theory -analyysiin verrattuna siihen ei tarvita syvällistä teoreettista tietämystä. 

Sisällönanalyysin kompastuskivenä voi kuitenkin olla, että aineistosta tehdyt pääluokat ovat 

keskenään liian samankaltaisia ja päällekkäisiä. Tutkijan on siis varmistettava, että luokat 

erottuvat toisistaan riittävällä tavalla. Niin ikään pelkkä vastausten järjestely tai toteaminen 

eivät ole sisällönanalyysia. (Tuomi & Sarajärvi 2018: 145–146) Jotkin sisällönanalyysilla 

toteutetut tutkimukset pohjautuvat maailmasuhteeseen, jossa keskeistä on ymmärtää 

näkymätöntä (Tuomi ja Sarajärvi 2018: 117–118). Tämä pätee jossain määrin tutkimukseeni, 

sillä analyysivaiheessa minun on täytynyt tarkkailla esimerkiksi kulttuurisia järjestelmiä ja 

ilmiöitä ymmärtääkseni aineiston tapauksia eri kohderyhmien näkökulmista.  

Tarkemmin ottaen tutkimusmenetelmäni nojaa teorialähtöiseen analyysiin. Siinä analyysi 

pohjautuu tiettyyn teoriaan, malliin tai auktoriteetin esittämään ajatteluun. Tutkimuksessa 

esitellään tämä malli, ja sitä kautta määritellään myös tutkimuksen kannalta olennaiset käsitteet. 

Tarkoituksena on, että tutkittava ilmiö suhteutetaan johonkin jo tunnettuun, ja analyysia 

ohjailee aiemmin luotu teoria tai malli. (Tuomi ja Sarajärvi 2018: 110) Tässä tutkimuksessa 

aikaisempana mallina ovat selkokielestä laaditut ohjeistukset. Analyysissa havaittuja ilmiöitä 

tarkastellaan näiden ohjeistusten valossa. 

3.3.2 Analyysiprosessin tarkastelua 

Sisällönanalyysimenetelmää mukaillen teen aineistosta havaintoja ja järjestän sen 

johtopäätöksiä varten. Erittelen nyt analyysin vaiheita.  

Sanojen ja tekstien kohderyhmän pohdintaa 

1. Tarkkailen ensin tekstejä siitä näkökulmasta, mitkä sanat ovat mielestäni vaikeita. 

Tarkkailun tukena ovat alusta alkaen selkokielen ohjeistukset vaikeista sanoista (ks. 

luku 2.3.1) sekä Saukkosen (1979) Suomen kielen taajuussanaston 1033 yleisintä sanaa, 

sillä kuten aiemmin tässä luvussa totean, teorialähtöisessä analyysissa analyysia 
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ohjailee aiemmin luotu teoria tai malli (Tuomi ja Sarajärvi 2018: 110). Merkitsen sanat 

korostusvärillä teksteihin. Koska suomen kielen sanoissa esiintyy agglutinoivan piirteen 

vuoksi melko paljon pitkiä sanoja, päätän, että tässä tutkimuksessa sanan pituus ei 

yksistään täytä vaikean sanan määritelmää. Niin ikään pelkästään sanan harvinainen 

taajuus ei tee vielä sanasta vaikeaa, sillä Cook (2001: 49, 56) on todennut, että 

esimerkiksi toisen kielen opetuksessa sanojen taajuudesta ei ole syytä huolehtia liikaa. 

Muut selkokielen ohjeistuksen vastaiset kriteerit voivat jo yksistään tehdä sanasta 

vaikean, mutta tutkimuksestani on myöhemmin havaittavissa, että jokainen 

määrittelemäni vaikea sana täyttää vähintään kaksi vaikean sanan kriteeriä.  

2. Pohdin tekstien kohderyhmää tekstin tavoitteen ja sisällön kautta: Mitä tekstillä 

halutaan sanoa? Keitä tekstin sisältö koskee? Arvioin tekstin kohderyhmää kolmen 

yleisimmän selkokielen tarveryhmän kautta: synnynnäisen, pysyvän ja väliaikaisen 

selkokielen tarpeen näkökulmasta. Merkitsen kohderyhmät liitteenä olevien 

aineistotekstien alkuun. Käyn vaikeita sanoja läpi arvioiden, ovatko merkitsemäni sanat 

haastavia tekstin kohderyhmille. Jätän pois sanat, joita en arvele kohderyhmille 

vaikeiksi. 

3. Teen alustavia havaintoja sanojen selittämisestä, sillä huomaan, että minun on vaikea 

jättää selitykset kokonaan huomiotta.  

4. Käyn merkitsemiäni vaikeita sanoja läpi siitä näkökulmasta, voisiko vaikean sanan 

korvata helpommalla. Merkitsen värikoodein sanat, jotka mielestäni voisi tai ei voisi 

korvata. Sanojen korvattavuudessa pohdin seuraavia seikkoja: sanan tuntemisen 

välttämättömyys yhteiskunnassamme, korvaavan ilmaisun järkevyys ja 

ymmärrettävyys sekä sanan tarkkuuden säilyminen. Tutkimuksessani yhdenkin 

kriteerin täyttyminen voi estää korvaamisen (eli esimerkiksi sanan tarkkuus ei säily), 

mutta vaadin kahden kriteerin täyttymistä, jotta sana on korvattavissa.  

5. Pohdin sanoja myös niiden muiden ominaisuuksien ja piirteiden näkökulmista. 

Selitysten pohdintaa 

6. Siirryn tarkkailemaan tarkemmin, ovatko merkitsemäni vaikeat sanat selitetty. 

7. Tarkastelen selityksiä suhteessa selityksen määritelmään. Täyttävätkö ajattelemani 

selitykset selityksen määritelmän?  

8. Tarkastelen selityksiä selkokielen ohjeistusten ja selitysten tyypin näkökulmasta 

tarkemmin: Millaisia selitykset ovat? Ovatko ne sijoitettu vaikean sanan välittömään 

läheisyyteen? Mitä piirteitä selityksistä ilmenee? Merkitsen havaintoni teksteihin. 
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Kategorioiden muodostuminen 

 Yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien kautta aineistosta muodostuu viisi toisistaan 

poikkeavaa kategoriaa, jotka kuvaavat vaikeiden sanojen käyttöä ja selittämistä 

selkoteksteissä. Osasta kategorioista muodostuu myös alaryhmiä.  

9. Kokoan kategorioista taulukot, joihin erittelen havaintojani. Taulukot ovat liitteissä 2–

6. 

a. Tässä vaiheessa käyn vielä jokaisen merkitsemäni vaikean sanan läpi 

selkokielen ohjeistusten, Saukkosen (1979) taajuussanaston näkökulmasta ja 

kohderyhmän näkökulmasta. Teen muutoksia tarpeen mukaan ja varmistan, että 

havaintoni ovat täsmällisiä.  

b. Selitykset käyn läpi selkokielen ohjeistuksen ja selitystyyppien näkökulmasta. . 

Teen muutoksia tarpeen mukaan ja varmistan, että havaintoni ovat täsmällisiä.  

c. Käyn aineistotekstit läpi ja varmistan, että havaintoni ovat yhdenmukaisia ja 

tapaukset on merkitty oikeilla värikoodeilla. 

10. Pohdin kunkin kategorian piirteitä ja esittelen havaintojani analyysiosiossa.  

Pyydän lukijaa huomioimaan muutaman seikan. Käytän vapaasti käytettävissä olevaa 

Wikisanakirjaa (2020b) siksi, että siitä on helppo tarkastaa, kuuluuko sana 1033 yleisimmän 

sanan joukkoon. Painetusta teoksesta sanan hakeminen on työläämpää. Työn onnistumisen ja 

eettisen tarkastelun luvussa (luku 5.4) pohdin vapaan Wikisanakirjan käyttöä tarkemmin. 

Toisekseen osa aineiston vaikeista sanoista on kaksiosaisia käsitteitä, tai sanalla voi olla jokin 

määriteosa. Tällaisissa tapauksissa tarkastelen käsitettä yhtenä tapauksena. Lisäksi näissä 

tapauksissa luokittelen tapauksen harvinaiseksi, mikäli vähintään käsitteen toinen osa on 

harvinainen.  

Tutkimuksessani on myös huomioitava, että mikäli vaikeaksi tulkitsemani sana esiintyy 

yhdessä tekstissä kahteen kertaan, lasken tapauksen yhdeksi. Mikäli sama vaikea sana esiintyy 

saman verkkosivun eri teksteissä, sanat edustavat eri tapauksia, koska voidaan ajatella, että 

selkolukija ei välttämättä lue kaikkia verkkosivun tekstejä. Näin ollen esimerkiksi sanan selitys 

yhdessä tekstissä ei takaa sitä, että selkolukija muistaisi selityksen muissakin teksteissä tai saisi 

selityksen muista teksteistä selville. Poikkeuksena ovat oikeusasiamiehen verkkosivut ja sana 

oikeusasiamies. Verkkosivujen sisältö on rajattu koskemaan vain oikeusasiamiestä, ja 

verkkosivuilla on hyvin saatavilla tieto oikeusasiamiehen toiminnasta ja tehtävästä. Uskon, että 

sivuilla asioivat saavat tämän tiedon selville pian sivuille saavuttuaan, jos sanan merkitys on 



40 

 

ennalta vieras. Niinpä en koe tarkoituksenmukaisena merkitä kyseistä sanaa vaikeaksi kaikissa 

verkkosivun teksteissä, koska se ei sitä todennäköisesti lukijalle ole.  

Luokittelemani kategoriat voivat mennä osittain päällekkäin: esimerkiksi selitysten sisällä voi 

olla muitakin vaikeita sanoja kuin itse selitettävä sana. Analyysiprosessista on mainittava, että 

tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi käyn aineistoa tutkimuksen tekemisen aikana läpi 

useaan kertaan. Erittelemäni analyysiprosessin vaiheet toistuivat siis analyysin tekemisen 

aikana joiltakin osin useasti, sillä rajanvedot ovat olleet toisinaan vaikeita, ja joihinkin 

aineistotapauksiin on täytynyt palata useaan kertaan. Etenkin pohdinta sanojen 

korvattavuudesta on aiheuttanut toisinaan runsaasti ajatustyötä. Esittelen seuraavaksi 

analyysiprosessia muutaman tapauksen kautta (taulukko 1.) 

Pohdittava tapaus Pohdintaa 

– – tekee myös tupakoinnista aiheutuvien 

terveysvaarojen vähentämiseen liittyvää tutkimus-, 

seuranta- ja kehittämistyötä. (Teksti 40.) 

Yhdyssanojen osat eivät ole tuttuja ja jokapäiväisiä. 

Sanat ovat myös osin abstrakteja. Voidaan määritellä 

vaikeaksi ja korvattavaksi. Korvaavuutta puoltaa se, 

että sanoja ei ole tunnistettava yhteiskunnassamme, 

sanan tarkkuus säilyy ja korvaava ilmaisu on järkevä. 

Samoin se on kiellettyä ammatillista koulutusta tai 

lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- ja 

ulkotiloissa (Teksti 39.) 

Yhdyssanojen osat ovat tuttuja, jokapäiväisiä ja 

konkreettisia. En määrittele vaikeaksi.  

 

Viranomaisten täytyy olla puolueettomia. (Teksti 10. 

) 

 

Pohdin korvaavaksi ilmaisuksi ilmaisua ”olla samalla 

puolella”. Päädyin kuitenkin siihen, että korvattava 

ilmaisu ei ole järkevä, sillä sanalla ”puoli” on suomen 

kielessä monia merkityksiä. Sana ”puoli” on yleinen 

taajuudeltaan, mutta suomea toisena kielenä 

opiskeleville se voisi näyttäytyä haasteellisena. Lisäksi 

kontekstissaan ilmaisu kääntyisi kielteiseksi: 

”Viranomaiset eivät saa olla samalla puolella”. 

Kielteisyys voi näyttäytyä joillekin tekstin 

kohderyhmille vaikeana, joten päädyin siihen 

tulokseen, että sana on tässä yhteydessä hyvä jättää 

alkuperäiseen muotoonsa. 

– – keväisin kiertäviin HSY:n keräysautoihin. (Teksti 

1.) 

Pohdin korvaavaksi ilmaisuksi ilmaisua ”autoihin, 

jotka keräävät kierrätettävää tavaraa”. Tämä ilmaisu 

kuitenkin tuo tullessaan uuden vaikean sanan, 
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 ”kierrätettävää”. Korvaaminen ei siis oikeastaan 

tuota sen parempia tuloksia kuin nykyinen sana. 

Nykyinen sana kuvaa kohdettaan täsmällisesti, joten 

on parempi pitäytyä tekstin ilmaisussa. 

– –  oman kotikunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, 

kuten kotiapu – – . (Teksti 3.) 

 
 
 

  

Kotiavusta puhutaan kontekstissa palveluna. Ajattelin 

ensin, että lukijan on vaikea tietää, mitä kotiapu siis 

tarkoittaa tässä yhteydessä. Pohdin myös, että tämä 

voi olla kulttuurisidonnainen ilmiö. Lopulta tulin 

kuitenkin siihen tulokseen, että ymmärrys sanan 

yleisestä merkityksestä kuitenkin avautunee tekstin 

lukijoille, sillä sanan molemmat osat, ”koti” ja ”apu”, 

ovat taajuudeltaan yleisiä. Niinpä en laskenut sanaa 

vaikeaksi. 

Aluehaussa voit valita paikkakunnan tai Kelan 

välitysalueen, jolla työntekijä toimii. (Teksti 13.) 

Aluksi merkitsin sanan vaikeaksi ajatellen, että sana 

on pitkä erikoiskielen sana, eikä se ole tuttu ja 

jokapäiväinen. Myöhemmin sanan merkitystä 

tarkastellessani ymmärsin, että sana on 

kohderyhmälle todennäköisesti tuttu. Sana esiintyy 

verkkosivuilla, joka tarjoaa tulkkauspalveluja muun 

muassa viittomakielisille ja puhevammaisille.  Kelan 

välitysalue liittyy Kelan tarjoamiin 

tulkkauspalveluihin. Sana siis jäi pois vaikeista 

sanoista, koska se on tekstin kohderyhmälle 

todennäköisesti tuttu. 

Työeläkkeen maksaa Kela. (Teksti 34.) 

 

 

Selitys vai ei? Vaikka minulla on selityksen 

määritelmät, joihin peilaan selityksiä, eivät selitykset 

aina näyttäydy yksiselitteisinä. Pohdin aluksi, että 

tätä ei voi lukea selitykseksi. Kuitenkin virkkeen 

merkitystä tarkastellessani koen, että virke on 

työeläkettä selittävä. Siinä kerrotaan, että Kela 

maksaa työeläkkeen. Eläke on luonteeltaan sellainen 

etuus, jonka jokin taho myöntää, ja maksava taho on 

jokseenkin keskeinen – ainakin eläkettä hakiessa. 

Koska virke on informatiivisesti hyvin suppea, 

mielestäni virke täyttää selittävän esityksen 

määritelmän, eikä ole yksioikoisesti selvä selitys. 
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Taulukko 1. Analyysiprosessin havainnointia aineistotapausten kautta. 

Kuten taulukko 1. osoittaa, analyysi on sisältänyt paljon ajatustyötä, eikä kaikkien tapausten 

määrittely ole ollut suoraviivaista. 

3.4 Tutkimuksen eettisyys 

Laadullisessa tutkimuksessa suhtaudutaan tutkimusetiikkaan kahdesta eri näkökulmasta: 

teknisluontoisena normina ja metodologisena seikkana. Teknisluontoisella normilla 

tarkoitetaan, että tutkimusetiikan haasteet kytkeytyvät lähinnä tutkimustoimintaan, kuten 

anonymiteettiongelmaan tai tutkimukseen osallistuvien henkilöiden tiedottamiseen. 

Tutkimuksen metodologia nähdään strategisena tutkimusongelmien ratkaisemisen haasteena. 

Jos taas tutkimusetiikka nähdään metodologisena seikkana, ajatellaan, että jokainen 

tutkimuksessa tehty valinta edustaa moraalista valintaa. Taustalla vaikuttaa ajatus siitä, mitä 

tutkimuksessa pidetään tärkeänä ja millä tavoin tutkimusaiheet valitaan. (Tuomi & Sarajärvi 

2018) 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön (2012: 6) mukaan tieteellinen 

tutkimus on hyväksyttävä ja luotettava, jos sen tekemisessä on noudatettu hyvää tieteellistä 

käytäntöä. Keskeistä on, että tutkimuksessa noudatetaan tarkkuutta, rehellisyyttä ja 

huolellisuutta, kun tutkimusta tehdään, tuloksia tallennetaan, esitetään ja arvioidaan. 

Toisekseen tutkimuksessa on käytettävä avoimia ja eettisesti kestäviä menetelmiä niin 

tiedonhankinnan, tutkimuksen kuin arvioinnin suhteen. On myös olennaista kunnioittaa muita 

tutkijoita, heidän töitään ja saavutuksiaan ja viitata heidän julkaisuihinsa asianmukaisella 

tavalla. 

Lisäksi on tärkeää, että tutkimuksessa syntyneet tietoaineistot tallennetaan oikealla tavalla. 

Tutkijan on myös huolehdittava tutkimusluvista ja eettisestä ennakkoarvioinnista, jos sellainen 

vaaditaan. Tutkimushankkeessa mukana olevien kesken on sovittava yhteisistä tekijyyttä 

koskevista periaatteista sekä vastuista ja velvollisuuksista. Lisäksi sovitaan, miten aineistoja 

säilytetään ja kenellä on niihin käyttöoikeudet. Tutkimukseen liittyvät rahoituslähteet on oltava 

selvillä kaikille tutkimuksen asianosaisille, ja niistä täytyy raportoida tuloksia julkaistaessa. 

Tutkijan on pidättäydyttävä tutkimusta koskevista arviointi ja päätöksentekotilanteista, jos 

hänen arvioidaan olevan esteellinen. Lisäksi tutkimuksessa on huomioitava tietosuojaan 

liittyvät seikat. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012: 6–7) 

Tuomen ja Sarajärven (2018: 27) mukaan empiirisessä tutkimuksessa yksittäisen henkilön 

tunnistettavuus pitää häivyttää. Helasvuo, Johansson ja Tanskanen (2014: 22–23) toteavat, että 
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tietokonevälitteisen vuorovaikutuksen aineistot voidaan asettaa akselille yksityinen–julkinen. 

Mikäli esimerkiksi keskustelupalstan viestit ovat julkisesti luettavissa, eikä niiden lukeminen 

vaadi rekisteröintiä, aineiston tutkimuskäyttö on eettisesti hyväksyttävää. Tutkimuksessani ei 

ole eettisiä epäkohtia, sillä tutkimani verkkosivut ovat julkisia ja kaikkien vapaasti saatavilla.  

Aineistooni poimimissa teksteissä ei ole yksittäisten ihmisten kommentteja, vaan tekstit ovat 

yleisluontoisia, informoivia tekstejä. Aineisto säilytetään asianmukaisesti, ja huolellisuus, 

tarkkuus ja rehellisyys painottuvat tutkimuksen tekemisessä. Aineistotekstejä ei muuteta, vaan 

ne ovat autenttisia lukuun ottamatta joidenkin hyperlinkkien ja kuvien poistamista. 

Hyperlinkkien ja kuvien poistaminen ei vaikuta tutkimuksen tekemiseen, sillä 

kiinnostuksenkohteena ovat vaikeat sanat ja niiden selittäminen. 
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 4 Analyysi 

Tässä osiossa analysoin tutkimusaineistoani. Esittelen ensin yleisiä havaintoja 

tutkimusaineistostani, minkä jälkeen erittelen tarkemmin vaikeiden sanojen käyttöä ja niiden 

selittämistä aineistossani viiden eri kategorian kautta. 

4.1 Havaintoja aineistosta  

Aineistossa on edustettuna 12 eri verkkosivua eri sisällöistä. Yleisenä huomiona havaitsin, että 

teksteissä toistuivat useaan kertaan erilaiset listat, mutta niitä ei kuitenkaan ollut kaikissa 

teksteissä. Lisäksi tekstin asettelussa oli hajontaa: osassa teksteissä rivit olivat lyhyitä, osassa 

taas tekstin asemointi oli samankaltainen kuin yleiskielisissä verkkoteksteissä. Tutkimukseeni 

valikoituneiden verkkosivujen teksteissä ilmeni myös jonkin verran hyperlinkkejä, joiden 

kautta lukija voi saada lisää tietoa jostakin asiasta. Leipätekstiä lihavoitiin harvoin; lihavointia 

tapahtui lähinnä otsikkotasolla. Tekstit ovat siis vaihtelevia ja erilaisia. Näin ollen informoivien 

selkotekstien kirjo yhden tekstityypin sisällä muun muassa asettelun näkökulmasta näyttäytyy 

melko laajana, mutta aiheesta kaivattaisiin lisätutkimusta. 

Kaiken kaikkiaan havaitsin teksteistä 275 vaikeaa sanaa. Kaikissa teksteissä ilmenee vähintään 

yksi vaikea sana, mutta muuten sanojen määrä tekstien välillä vaihtelee. Sanoista on jätetty 

selittämättä 182 sanaa eli 65 prosenttia, ja 93 sanaa eli 35 % on selitetty (ks. kaavio 1.). Tässä 

laskentatavassa ei ole otettu huomioon tarkempia seikkoja, kuten selityksen paikkaa, erilaisia 

selityksiä ja olisivatko sanat korvattavissa mahdollisesti helpommalla ilmaisulla, vaan lukuun 

on laskettu yhteen kaikenlaiset havaitsemani aineistotapaukset.  

  

Kaavio 1. Selitettyjen ja selittämättä jätettyjen sanojen määrä 

35 %

65 %

Selitettyjen ja selittämättä jätettyjen
sanojen määrä (%)

Selitetyt sanat Selittämättä jätetyt sanat
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Tutkimuskysymysteni näkökulmasta vaikeiden sanojen käytön ja niiden selittämisen osalta 

tutkimusaineistostani ilmenee viisi erilaista tapausryhmää, jotka luokittelen seuraavasti: 

1. Vaikea sana esiintyy ilman selitystä. Sanat on haastava korvata helpommalla. 

2. Vaikealla sanalla on selitys, ja se on sanan välittömässä läheisyydessä. 

3. Vaikea sana esiintyy ilman selitystä. Sana olisi korvattavissa helpommalla ilmaisulla. 

4. Vaikea sana on selitetty ainoastaan esimerkin kautta. 

5. Vaikean sanan selitys on, mutta se tulee liian myöhään. 

Kategoriat muodostuivat sen perusteella, että ne olivat teksteissä toistuvia ja ilmeisiä. 

Ensimmäinen eli suurin kategoria käsittää 141 tapausta (51 %), toinen kategoria 64 tapausta 

(24 %), kolmas kategoria 41 tapausta (15 %), neljäs kategoria 22 tapausta (8 %) ja viides 

kategoria seitsemän tapausta (2 %) (ks. kaavio 2.).  Analysoin seuraavissa alaluvuissa jokaista 

kategoriaa yksitellen suuruusjärjestyksessä. 

 

Kaavio 2. Kategorioiden esiintymät prosentuaalisesti 

 

51 %

24 %

15 %

8 %
2 %

Kategoria 1. Vaikea sana esiintyy ilman selitystä. Sanat on haastava korvata helpommalla

Kategoria 2. Vaikealla sanalla on selitys, ja se on sanan välittömässä läheisyydessä.

Kategoria 3. Vaikea sana esiintyy ilman selitystä. Sana olisi korvattavissa helpommalla
ilmaisulla.
Kategoria 4. Vaikea sana on selitetty ainoastaan esimerkin kautta.

Kategoria 5. Vaikean sanan selitys on, mutta se tulee liian myöhään.

Kategorioiden esiintymät (%)
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4.2. Vaikea sana esiintyy ilman selitystä. Sanat on haastava korvata helpommalla. (141 

tapausta) 

Aineistosta on havaittavissa 141 tapausta, joissa vaikea sana esiintyy ilman selitystä. Lisäksi 

näitä sanoja on melko haastava korvata helpommalla ilmaisulla. Kaavio 3. osoittaa kategorian 

suhteessa muihin kategorioihin. 

 

Kaavio 3. Kategorioiden esiintymät prosentuaalisesti 

Tämän kategorian tapauksia yhdistää se, että kaikki sanat ovat taajuudeltaan harvinaisia. 

Lisäksi sanoista ainoastaan kolme on rajatapauksia sen suhteen, ovatko ne tuttuja ja 

jokapäiväisiä. Rajatapaussanat ovat murrosikäinen, verkkoyhteydet ja vakuutukset. Loput 

sanoista on tuttuja ja jokapäiväisiä. 113 sanaa on yli kymmenen merkin pituisia. 94 sanoista 

kuuluu erikoiskielen sanastoon, joskin näissä sanoissa on myös jonkin verran päällekkäisyyksiä 

virkakielen sanojen kanssa. Sanoista 66 on virkakielisiä sanoja. Tapauksista 37 edustaa sanoja, 

jotka eivät ole selvästi konkreettisia. Vierasperäisiä sanoja on 13. Tapaukset on eritelty 

liitteessä 2. Yksi sana voi täyttää useamman vaikean sanan kriteerin, joten toistuvuuden vuoksi 

en koe mielekkääksi tarkastella kutakin ryhmää erikseen. Tarkastelen kuitenkin isoa 

erikoiskielen ja virkakielen joukkoa yhdessä, sillä niiden määrä on hyvin merkittävä. Sen lisäksi 

esittelen tämän kategorian sanastoa kulttuurisidonnaisten sanojen ja konkreettisilta vaikuttavien 

mutta kuitenkin melko abstraktien sanojen kautta, sillä havaitsin, että tämä kategoria pitää 

sisällään useita tällaisia sanoja. Näin pohdin myös vaikeiden sanojen kriteerien ulkopuolelta, 

millaisia vaikeita sanoja on jätetty selittämättä.  

51 %

23 %

15 %

8 % 3 %

Kategorian esiintymät (%)
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4.2.1 Viranomaisten ja erikoiskielen sanasto 

Tarkastelen nyt viranomaisten toimintaan ja erikoiskieleen liittyvää sanastoa. Esittelen ensin 

muutamia esimerkkejä: 

(1) Kyllästysaineet (Teksti 1. Vaarallinen jäte) 

(2) Tähystys (Teksti 3. Vaikeat sairaudet) 

(3) Tilinpäätös (Teksti 5. Kaupungin talous) 

(4) Riskiryhmä (Teksti 15. Koronavirus COVID-19 selkokielellä: apua terveydenhuollosta) 

(5) Hengenahdistus (Teksti 15. Koronavirus COVID-19 selkokielellä: apua 

terveydenhuollosta) 

(6) Esitutkintapöytäkirja (Teksti 17.  Rikosasian käsittelyn vaiheet: esitutkinta) 

(7) Oikeudenkäynti (Teksti 18. Rikosasian käsittelyn vaiheet: Vahingonkorvausvaatimukset) 

(8) Tuomioistuin (Teksti 21. Uhrin suojelu: Suojelutoimet) 

(9) Verkkoyhteydet (Teksti 33. Toimeentulotuki) 

(10) Opintorahan huoltajakorotus (Teksti 36. Asuminen: Miten tulot vaikuttavat 

asumistukeen? 

(11) Osittainen varhennettu vanhuuseläke (Teksti 44. Eläkkeet) 

(12) Työuraeläke (Teksti 44. Eläkkeet) 

(13) Vähittäismyynti (Teksti 38. Tupakkalaki: pakkausmerkinnät ja esillepano)  

Viranomaisten toimintaan liittyvät sanat edustavat pääosin etuuksiin ja oikeuslaitoksen 

sanastoa. Esimerkkejä näistä ovat sanat oikeudenkäynti ja osakyvyttömyyseläke. Erikoisalan 

sanasto on pääasiassa sosiaali- ja terveysalan sanastoa, kuten hengenahdistus ja tähystys, muut 

sanat edustavat vaihtelevasti muita aloja (kyllästysaineet, verkkoyhteydet). Sanat ovat usein 

kaksi- tai kolmiosaisia yhdyssanoja, jolloin sanojen pituus muodostuu melko pitkäksi. 

Selkokielen ohjeistuksen mukaan selkoteksteissä olisi syytä suosia lyhyitä sanoja, mutta kuten 

luvussa 2.3.1 totesin, kaikkia vaikeita sanoja ei voi selkotekstissäkään aina välttää, joten on 

luonnollista, että teksteissä esiintyy myös pitkiä sanoja. Etenkin viranomaisten toiminnan ja 

sosiaali- ja terveysalan sanat ovat pitkälti käsitteellisiä ja suomalaisessa yhteiskunnassa 

elämisen kannalta melko tärkeitä.  

Tutkimukseni pääpaino on sanojen ja selitysten ominaisuuksissa, mutta haluan nostaa esille 

erään asetteluun ja visuaalisuuteen liittyvän seikan, sillä se toistuu aineistossa. Kyse on siitä, 

että selittämättä jätettyä erikoiskielen ja viranomaisten sanastoa esiintyy toisinaan listoissa. 
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(14) Sosiaalityöntekijältä voi kysyä neuvoa taloudelliseen tilanteen liittyvissä kysymyksissä, 

joita voivat olla 

 sairausajan palkka 

 työttömyyskorvaus 

 sairausvakuutuksen päiväraha ja muut korvaukset 

 eläkeasiat 

 toimeentulotuki 

 yksityiset vakuutukset ja niiden korvaukset 

 sairaalan hoitomaksut 

 lapsipotilaiden vanhemmille kuuluvat etuudet. (Teksti 3. Vakavat sairaudet) 

 

(15) Vaarallisia jätteitä ovat muun muassa 

 energiansäästölamput ja loisteputket  

 elohopeakuumemittarit 

 käyttämättä jääneet lääkkeet 

 akut 

 jäteöljyt, öljynsuodattimet ja muut öljyiset jätteet 

 liuottimet, kuten tärpätti, tinneri, asetoni ja liuotinpitoiset pesuaineet 

 maalit, liimat ja lakat 

 puunsuoja- ja kyllästysaineet 

 aerosolipurkit, joissa on vielä ainetta sisällä  

 painekyllästetty puu 

 emäksiset pesu- ja puhdistusaineet 

 torjunta- ja desinfiointiaineet 

 voimakkaat hapot, kuten rikkihappo 

 kaasupullot ja muut painepakkaukset. (Teksti 1. Vaarallinen jäte) 

 

(16) Lisäksi on kolme eläkettä, joita Kela ei maksa. Ne ovat 

 osatyökyvyttömyyseläke 

 osittainen varhennettu vanhuuseläke 

 työuraeläke. (Teksti 34. Eläkkeet) 

 

(17) Toimeentulotuessa on kolme osaa: 

 perustoimeentulotuki 

 täydentävä toimeentulotuki 

 ehkäisevä toimeentulotuki. (Teksti 33. Toimeentulotuki) 
 

Listamuotoinen teksti voi olla sinänsä lukijalle tekstin rakenteen näkökulmasta helpompi 

ymmärtää, mutta listojen sisältö ei välttämättä aukeakaan lukijalle, mikäli siinä esiintyy paljon 

vieraita sanoja. Listaan saattaa itse asiassa pakkautua useita vaikeita sanoja, kuten esimerkeistä 

on havaittavissa. Tällaiset listat palvelevat nähdäkseni hyvin silloin, kun lukija etsii tietoa, 

kuuluuko tai sisältyykö jokin asia johonkin. Esimerkin 14 listasta lukija voi tarkastaa, mitä 
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sosiaalityöntekijältä voi kysyä. Jos lukijalla on mielessään vaikkapa kysymys, voisiko hän 

kysyä sosiaalityöntekijältä asumistuesta, ja hän ei löydä sanaa listasta, lukija ymmärtää etsiä 

tietoa toisaalta. Esimerkissä 16 kerrotaan eläkkeistä, joita Kela ei maksa. Jos lukija ei 

esimerkkiä lukiessaan tiedä, millainen eläke hänelle ylipäänsä kuuluisi, teksti ei antaisi hänelle 

toivottua informaatiota, sillä esimerkin vaikeita sanoja ei ole selitetty. Nähdäkseni siis kaiken 

kaikkiaan tällaiset listat jakavat tietoa rajatusti, joten listat sopivat tilanteisiin, joissa lukija etsii 

tietoa, kuuluuko tai sisältyykö jokin asia johonkin. Selityksille olisi kuitenkin sijaa myös 

listoissa, jolloin niiden käytettävyys laajentuisi.  

 

4.2.2 Kulttuurisidonnaiset sanat 

Toisekseen tässä kategoriassa korostuu sanojen kulttuurisidonnaisuus: teksteissä on jätetty 

selittämättä sellaisia sanoja, jotka kuuluvat vahvasti länsimaiseen ja suomalaiseen kulttuuriin 

ja yhteiskuntaan. 

 

(18) Kaupungin taloutta ohjaavat 

o Kaupunginvaltuusto 

o kaupunginhallitus 

o lautakunnat ja johtokunnat 

o kaupunginjohtajat 

o eri toimialat. (Teksti 6. Kaupungin talous) 

 

Sellaisen henkilön, joka tulee maasta, jossa julkinen sektori ei nauti yhtä suurta luottamusta 

kuin länsimaisissa, voi olla vaikea ymmärtää, mitä tällaiset sanat, kuten kaupunginvaltuusto, 

lautakunta ja johtokunta, tarkoittavat. Vähäisen julkisen sektorin luottamuksen maita voivat 

olla esimerkiksi korruptoituneet, epädemokraattiset ja sodan turmelemat maat. On siis 

huomioitava, että kyseisille sanoille ei välttämättä ole kaikissa kielissä ja kulttuureissa edes 

vastinetta. Muualta kuin länsimaista tulevien voi olla vaikea hahmottaa myös seuraavia sanoja: 

(19) Vakuutuksen omavastuuosuus (Teksti 18. Rikosasian käsittelyn vaiheet: 

vahingonkorvausvaatimukset) 

(20) Työpaikan intranet (Teksti 30. Harrastukset ja ihmissuhteet) 

(21) Työttömyyskassa (Teksti 35. Ansiopäiväraha ja peruspäiväraha) 

(22) Työeläkemaksut (Teksti 34. Eläkkeet) 

 

Länsimaiseen yhteiskuntarakenteeseen ja toimintatapaan liittyvä työttömyyskassajärjestelmä ja 

vakuutuksen omavastuuosuus voivat olla vieraita muualta kuin länsimaista tuleville. Työpaikan 

intranet ja työeläkemaksut kuuluvat niin ikään länsimaiseen yhteiskuntamalliin. Sanoja ei ole 
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kuitenkaan helppo korvata. Taulukossa on nähtävillä esimerkkien 19–22 korvaamista estävät 

tekijät.   

 

 
Tarkkuus ei 
säily 

Tunnistettava 
yhteiskunnassa 

Korvaava 
ilmaisu ei 

järkevä  

Vakuutuksen 
omavastuuosuus 
 

x x  

Intranet x   
Työttömyyskassa  x x 
Työeläkemaksut  x  

 

Taulukko 2. Kulttuurisidonnaisten sanojen korvaamista estävät tekijät 

Selittämättä jättämisen taustasyynä voi olla yksinkertaisesti, että oman kulttuurin ja 

elämäntavan ilmiöille ja sitä kautta sanoille ikään turrutaan, jolloin selkoistamisprosessissa ei 

tule edes ajateltua, että sanat voivat olla vieraita osalle tekstin kohderyhmistä. Itsensä 

ulkopuolelle asettuminen vaatii tietoista ajatustyötä ja maailman tarkastelua 

kokonaisvaltaisesti. Selkoistamisprosessista tarvittaisiin lisätutkimusta, jotta voitaisiin saada 

tietoa niistä syistä, jotka johtavat sanan selittämiseen tai selittämättä jättämiseen. 

 

4.2.3 Konkreettiselta vaikuttavat abstraktit sanat 

Leskelän ja Kulkki-Niemisen (2015: 102) mukaan informoivissa teksteissä on havaittavissa 

muutos kohti abstraktimpaa kielenkäyttöä. Tämä on havaittavissa aineistosta, sillä vaikeista 

sanoista on havaittavissa selvästi abstrakteja sanoja, mutta myös sanoja, jotka vaikuttavat 

konkreettisilta, mutta ovat kuitenkin melko abstrakteja. Tarkastelen nyt erityisesti viimeksi 

mainitsemiani tapauksia muutaman esimerkin kautta. 

 

(23) Kantelu (Teksti 6., teksti 7., teksti 9., teksti 16.) 

(24) Syyte (Teksti 9.)  

(25) Hallinto (Teksti 9., teksti 10.)  

(26) Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustus (Teksti 25.) 

(27) Henkinen kärsimys (Teksti 18.) 

(28) Vakuutukset (Teksti 3., teksti 16.) 

(29) Valtuudet (Teksti 7.) 

 



51 

 

On mahdollista, että sanojen abstraktius on jäänyt huomaamatta selkoistajilta. Voi myös olla, 

että näiden sanojen lyhyys hämää selkoistajaa, ja sanat on jätetty siitä syystä selittämättä. 

Korvaava ilmaisu ei ole mahdollinen muun muassa siitä syystä, että näille on vaikea keksiä yhtä 

tarkkaa ja järkevää ilmaisua. Sanojen selittäminen olisi oleellista. Taulukko kolme osoittaa 

seikkoja, joiden vuoksi sanoja ei ole mahdollista korvata. 

  
Ei mahdollista 
korvata, koska…     

  Tarkkuus ei säily 
Tunnistettava 
yhteiskunnassa 

Korvaava ilmaisu 
ei järkevä  

Kantelu x x x 

Syyte x x  

Hallinto  x x 
Henkisestä 
kärsimyksestä x  x 

Tunnustus   x 

Vakuutukset x x  

Valtuudet   x 
Taulukko 3. Konkreettisilta vaikuttavien mutta kuitenkin abstraktien sanojen korvaamista estäviä 

tekijöitä 

4.2.4 Kategorian tapauksista kootusti 

On selvää, että vaikeiden sanojen käyttöä ei voi kokonaan välttää teksteissä. Ilmiöille tarvitaan 

nimet, jotta niistä voidaan puhua. Esimerkiksi vakiintuneiden sairauksien, toimenpiteiden ja 

etuuksien nimiä on vaikea muuttaa toisiksi, kun viranomaisten kanssa toimiminen edellyttää 

näiden sanojen ymmärtämistä. Toimiva ja kaikille tasavertainen yhteiskunta 

kokonaisuudessaan edellyttää yhteisiä käsitteitä, joten sanojen korvaaminen ei ole aina 

mahdollista. Erikoisalojen sanasto on niin ikään välttämätöntä, jotta voimme puhua asioista 

täsmällisesti ja tarkasti. Sanojen merkitystä tarkasteltaessa on nähtävillä, että sanoilla on usein 

melko tarkka merkitys sen sijaan, että merkitys olisi lavea ja moninainen. Sanojen korvaavuutta 

estää 88 tapauksessa se, että sanaa korvattaessa tarkkuus ei säily. 53 tapauksessa korvaava 

ilmaisu ei ole järkevä ja 47 tapauksessa sana on tunnistettava yhteiskunnassamme. Lisäksi 

etenkin jälkimmäisessä kategoriassa on joitakin rajatapauksia, jotka koskevat lähinnä tarkempia 

etuuksia. Esimerkiksi toimeentulotuki on mielestäni tunnistettava käsitteenä 

yhteiskunnassamme, mutta täydentävän toimeentulotuen käsitettä ei tarvinne tunnistaa yhtä 

laajalti. Osassa tapauksista täyttyy useampikin korvaavuutta estävä kriteeri, mutta nämä 
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tulokset kertonevat kuitenkin, että esimerkiksi virkakielen ja erikoiskielen sanoilla on usein 

tarkka merkitys, jolloin korvaaminen ei ole mahdollista. 

Sanat ovat kuitenkin selitettävissä. Esimerkiksi sana syyte voitaisiin selittää rangaistuksen 

vaatimisena ja riskiryhmään kuuluvat henkilöt voivat sairastua helpommin ja kantelu on 

ilmoitus mahdollisesta virheestä. Selittämisessä on olennaista, että alkuperäinen sana jää 

kuitenkin lukijan tietoon ja saataville mahdollisten väärinymmärrysten ja epäselvyyksien 

poissulkemiseksi, sillä tällä tavoin lukijalla on aina mahdollisuus selvittää esimerkiksi sanan 

muita merkityksiä. Tämän kategorian aineistoesimerkit kuitenkin osoittavat, että yhdessä 

tekstissä on toisinaan useampi vaikea sana. Tällöin kaikkia sanoja ei välttämättä ole järkevä 

selittää, sillä toistuvat selitykset voivat tehdä tekstistä kömpelön. (Leskelä 2019: 136) 

Vaikeiden sanojen lisäksi selitysten määrää onkin hyvä hallita. 

 

4.3 Vaikealla sanalla on selitys, ja se on sanan välittömässä läheisyydessä (64 tapausta) 

Aineistosta ilmenee 64 tapausta, joissa vaikealla sanalla on selitys, ja se on sanan välittömässä 

läheisyydessä. Tapaukset ovat pääpiirteittäin selkokielen ohjeistuksen mukaisia. Kaavio 4. 

havainnoi kategorian osuutta muihin kategorioihin nähden. Selitettävät sanat ovat pitkälti 

erikoiskielen sanoja sekä pitkiä sanoja. Selityksiä on erilaisia: eksplisiittisiä eli läpinäkyviä, 

suoraan ja selvästi ilmaistuja selityksiä ovat jokin tarkoittaa jotakin -selitykset, jokin on jotakin 

-selitykset ja lauseensisäisiä eli-selitykset. Toisekseen on selityksiä, jotka eivät ole niin 

eksplisiittisiä. Kutsun näitä selityksiä heikosti havaittaviksi selityksiksi. Tällaisia ovat muut 

omassa virkkeessään olevat selitykset, joissa ei ole tarkoittaa- tai olla-verbiä, pilkulla erotetut 

selitykset sekä selittävät esitykset. Tarkastelen ensin eksplisiittisiä selityksiä, ja sen jälkeen 

kolmea muuta selitystyyppiä. Lopuksi pohdin vielä sanojen kontekstisidonnaisuutta. Tämän 

kategorian piirteitä erittelevät taulukot on nähtävillä kokonaisuudessaan liitteessä 3. 
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Kaavio 4. Kategorioiden esiintymät prosentuaalisesti 

 

4.3.1 Eksplisiittiset selitykset  

 

Eksplisiittinen selitys on selvästi ilmaistu, läpinäkyvä selitys. Aineistoni tapauksissa selitys 

ilmenee joko olla-verbin, tarkoittaa-verbin tai eli-konjunktion kautta. Kaikkiaan 

eksplisiittiseksi selitykseksi voidaan laskea aineistosta 33 tapausta. Osa tapauksista edustaa 

kuitenkin kahta selitystyyppiä. Lauseensisäisiä eli-selityksiä on 11.  

(30) Pomo eli esimies (Teksti 30. Harrastukset ja ihmissuhteet) 

(31) Ehtoollinen on toinen luterilaisen kirkon sakramentti eli pyhä toimitus. (Teksti 23. 

Kirkkovuosi ja jumalanpalvelus: jumalanpalvelus) 

(32) Keräyksen tuotosta 60 prosenttia eli vähän yli puolet menee ulkomaille (Teksti 26. Mikä 

on yhteisvastuukeräys? 

 
 

Kuten esimerkeistä 30–32 huomaa, eli-selitys on usein lyhyt. Tämä näyttää olevan tyypillistä 

aineistoni tapauksissa. Toista eksplisiittistä selitystä, jokin tarkoittaa jotakin -selitystä (ks. 

esimerkit 33–35), ilmenee koko aineistossa seitsemän. Leskelä (2019: 135) toteaa, että kyseisiä 

selityksiä olisi syytä käyttää vain erityisen tärkeiden sanojen selittämisessä, sillä tällaiset 

selitykset katkaisevat tekstin lukemisen ja vievät lukijan huomion ydinasian viereen. Tällaisten 

selitysten vähäisessä määrässä on siis onnistuttu. 

(33) Oikeusasiamies voi myös tutkia epäkohtaa, 

jonka hän on itse huomannut. 

51 %

24 %

15 %

8 % 2 %

Kategorian esiintymät (%)
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Epäkohta tarkoittaa asiaa, joka on jollakin tavalla 

epäoikeudenmukainen tai väärin. (Teksti 7. Mitä oikeusasiamies tekee?) 

 

(34) Ansiotulovähennys tarkoittaa sitä, että jokaisen ruokakunnan jäsenen 

yhteenlasketuista ansiotuloista vähennetään 300 e/kk. (Teksti 36. Asuminen: Miten 

tulot vaikuttavat asumistukeen?) 

 

(35) Viharikos tarkoittaa rikosta, joka johtuu ennakkoluuloista tai vihamielisyydestä 

ihmisryhmää kohtaan. (Teksti 44. Turvallisesti netissä: näin käytät nettiä turvallisesti.) 

 

Muuten jokin tarkoittaa jotakin -selitykset vaikuttavat olevan tekstin lukemisen kannalta 

tärkeitä, mutta seuraava selitys mietityttää: 

(36) Oikeusasiamies tekee myös tarkastuksia 

 
Oikeusasiamies tekee tarkastuksia 
suljettuihin laitoksiin, varuskuntiin ja virastoihin. 
Suljettu laitos tarkoittaa paikkaa, 
josta ei pääse pois, vaikka haluaisi.  
Sellaisia ovat esimerkiksi vankilat ja lastenkodit. (Teksti 7. Mitä oikeusasiamies tekee?) 

 

Esimerkissä 36 painopisteenä ovat väliotsikon mukaan tarkastukset. Siksi suljettujen laitosten 

merkityksen selittäminen ei nähdäkseni olisi aivan välttämätöntä. Selitys myös sivuuttaa 

tarkastusten selitystä kauemmas, vaikka se näyttäytyy keskeisempänä sanana. Selittämiseltä 

voitaisiin välttyä, mikäli tekstissä todettaisiin suoraan, että “oikeusasiamies tekee tarkastuksia 

vankiloihin, lastenkoteihin, varuskuntiin ja virastoihin”. Vankila ja lastenkoti edustavat 

jokseenkin tuttuja sanoja, joten tämä ilmaisu korvaisi erikoiskielisen termin ”suljettu laitos”. 

Seuraavaksi tarkastelen jokin on jotakin -selityksiä (esimerkit 37–39). Niitä esiintyy aineistossa 

yhteensä 15.  

(37) Yhteisvastuukeräys on suurkeräys, joka järjestetään joka vuosi Suomessa. 

 Yhteisvastuukeräys kerää rahaa ihmisille, jotka tarvitsevat apua.  

 (Teksti 26. Mikä on yhteisvastuukeräys) 

 

(38) Maailman terveysjärjestön mukaan koronavirus on pandemia. Pandemia on tauti, joka 

on levinnyt kaikkialle maailmaan. (Teksti 14. Koronavirus COVID-19 selkokielellä) 

 

(39) Messu on jumalanpalvelus, jossa vietetään ehtoollista. (Teksti 23. Kirkkovuosi ja 

jumalanpalvelus: jumalanpalvelus) 
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Noin puolessa ryhmän tapauksista selityksessä on myös toisessa virkkeessä vähemmän 

eksplisiittinen selitysosuus (ks. esimerkki 37), eli selitys esiintyy toisinaan myös jonkin muun 

selitystyypin kanssa.  

 

4.3.2 Heikosti havaittavat selitykset 

Heikosti havaittaviin selityksiin kuuluvat kolme eri selitystyyppiä: omassa virkkeessään olevat 

selitykset ilman tarkoittaa- tai olla-verbiä, pilkulla erotetut selitykset sekä selittävät esitykset. 

Kaikkiaan heikosti havaittaviksi selityksiksi voidaan laskea aineistosta 41 tapausta, mutta osa 

tapauksista kuuluu kahteen selitystyyppiin. Määrällisesti näitä on siis hieman enemmän kuin 

eksplisiittisiä selityksiä. Omassa virkkeessään olevat selitykset, kuten mitä jokin tekee -

selitykset, ovat melko moninainen ryhmä. Ne voivat kertoa esimerkiksi jotakin käsitteen tai 

sanan luonteesta ja ominaisuudesta, mitä jossakin tapahtuu tai mistä syystä jokin asia 

myönnetään. Näitä tapauksia on aineistossa yhteensä 37, eli joukko on suuri suhteessa kaikkiin 

selitystyyppeihin. Esimerkit 40–43 valottavat selitystyypin ilmentymiä.  

 

(40) Uusi testamentti kertoo Jeesuksen elämästä ja ensimmäisten kristittyjen 

seurakuntien toiminnasta. (Teksti 24. Raamattu) 

 

(41) Monet perheet ovat paenneet sotaa tai luonnon katastrofeja pakolaisleireille. Leireillä 

asuu paljon perheitä, jotka tarvitsevat apua selviytymiseen. (Teksti 28. Miten 

Yhteisvastuukeräys auttaa vanhempia ulkomailla?) 

 

(42) Vammaistuet 

Voit saada vammaistukea pitkäaikaisen sairauden tai vamman takia. (Teksti 37. 
Sairastaminen ja kuntoutus: vammaistuet) 

 

(43) Poliisi kutsuu rikoksen uhrin 

tarvittaessa kuulusteluun.  

Kuulustelussa poliisi selvittää, 
mitä on tapahtunut. (Teksti 17. Rikosasian käsittelyn vaiheet: esitutkinta) 

 
 

Voitaneen pohtia, olisiko näitä selityksiä syytä välttää silloin, kun halutaan varmuudella välittää 

jonkin sanan selitys. Näiden selitysten positiivinen puoli on, että ne eivät ole osoittelevia. 

Tasapainottelu selityksen muodon kanssa voikin olla vaikeaa. Kaksi kategorian tapausta on 

selittäviä lausumia tai esityksiä. 
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(44) Työeläkkeen maksaa kansaneläkelaitos. (Teksti 34. Eläkkeet) 

(45) Kansaneläkkeen maksaa Kela. (Teksti 34. Eläkkeet) 
 

Minun tulkintani mukaan selittävät esitykset selittävät, mutta eivät anna informatiivista 

selitystä, kuten sanakirjaselitystä, ja lukijalle annettava tieto on hyvin suppea. Tällaisessa 

selittävässä esityksessä lukijalta odotetaan toisaalta kykyä edetä tekstissä, vaikka sanan 

merkitys jäisi hieman vieraaksi, tai toisaalta sanan merkityksen ymmärtämistä annetun 

selittävän esityksen kautta. Selittävä osuus ei siis avaa sanan keskeistä merkitystä, vaan kertoo 

siitä jotakin. Laajemman käsityksen muodostamiseksi tästä aiheesta tarvittaisiin lisätutkimusta. 

Voitaneen ehkä ajatella, että sanakirjaselitys voisi olla tarpeen ainakin helpon selkokielen 

teksteissä useimmiten kuin perus- tai vaativan selkokielen teksteissä. 

Kahdessa aineiston tapauksessa selitys on erotettu pilkulla. 

(46) Oikeusasiamies kertoo eduskunnalle joka vuosi,  

millaista työtä hän on tehnyt. 

Hän julkaisee työstään kirjan, vuosikertomuksen. (Teksti 7. Mitä oikeusasiamies 

tekee?) 

(47) Myös kirkon pyhät toimitukset, kaste ja ehtoollinen, perustuvat Raamatussa 

kuvattuun Jeesuksen toimintaan. (Teksti 24. Raamattu) 

Tapaukset jäävät onneksi harvinaisiksi, sillä tällainen selitysmuoto ei välttämättä näyttäydy 

kaikille selvänä, sillä pilkulla on myös muita keskeisempiä merkityksiä. Esimerkiksi henkilöt, 

joilla on väliaikainen selkokielen tarve, eivät välttämättä ymmärrä sanojen korrelaatiota näissä 

tapauksissa. Näin ollen eli-lauseke olisi tässä kohdin todennäköisesti paras vaihtoehto ilmaista, 

että sanoilla viitataan samaan asiaan. 

4.3.3 Sanojen kontekstisidonnaisuus 

On myös huomionarvoista, että tämän koko kategorian sanat on selitetty niiden kontekstissa. 

Leskelä (2019: 133–135) toteaa, että sanan selittäminen kontekstissaan on tärkeää. Lukijalle 

sanan epäolennaisten käyttömahdollisuuksien avaaminen voi hämmentää selkolukijaa. 

Selityksissä on siis keskeistä keskittyä lukijan kannalta olennaisimpaan tietoon. 

(48) Rippikoulussa opitaan kristinuskon perusasioita. Nuori käy rippikoulun sinä vuonna, 

kun hän täyttää 15 vuotta. Rippikouluun voivat hakeutua myös ne, jotka eivät ole 

seurakunnan jäseniä. Jotkut nuoret liittyvät kirkkoon rippikoulun jälkeen. Rippikoulun 

voi käydä myös aikuisena. (Teksti 22. Perhejuhlat: konfirmaatio) 

 

(49) Kansalaisopisto on koulu, 

jossa on erilaisia kursseja. (Teksti 43. Mikä kansalaisopisto on?) 
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(50) Netissä ei saa esiintyä toisena henkilönä tai käyttää toisen henkilötietoja ilman lupaa. 

Henkilötietoja ovat esimerkiksi 

 nimi 

 yhteystiedot 

 syntymäaika 

 henkilötunnus. 

Toisen henkilötietojen käyttäminen voi olla identiteettivarkaus eli rikos. (Teksti 44. 

Turvallisesti netissä: näin käytät nettiä turvallisesti)  

Esimerkissä 48 todetaan, että rippikoulussa opitaan kristinuskon perusasioita. Selitys on siis 

varsin ytimekäs. Tämän jälkeen tekstissä annetaan lisätietoa rippikoulun käymisestä, mutta 

kuitenkin ensiselitys avaa lukijalle jo rippikoulun keskeisen merkityksen. Selitys on selitetty 

kontekstissaan ja lukijalähtöisesti. Tietoa esimerkiksi rippikoulun kestosta, järjestäjästä tai 

osallistujamääristä ei anneta, mikä olisi laajemmassa selityksessä kyllä mahdollista. 

Kielitoimiston sanakirjan (2020d) määritelmä “seurakunnan (nuorille) järjestämä 

konfirmaatioon valmistava kristinopin opetus” olisi myös todennäköisesti liian haastava 

ymmärtää. Selityksessä on siis onnistuttu huomioimaan konteksti. 

Esimerkissä 49 kansalaisopisto on niin ikään selitetty kontekstissaan. Selityksessä annetaan 

lukijalle olennaisin tieto kansalaisopistosta: kansalaisopisto on koulu, jossa on erilaisia 

kursseja. Kattavammassa selityksessä olisi kenties kerrottu, että kansalaisopisto on kunnan tai 

kaupungin organisoima yleissivistävä oppilaitos, jonka toiminta painottuu usein ilta-aikaan. 

Esimerkissä 50 lukijan tarpeet on otettu niin ikään huomioon. Selityksessä todetaan 

yksiselitteisesti, että identiteettivarkaus voi olla rikos. Selitykseen ei tarvita tietoa esimerkiksi 

siitä, miten vakava rikos identiteettivarkaus on tai mitä siitä seuraa. Selityksessä tuodaan siis 

ilmi lukijan kannalta olennaisin tieto.  

 

4.4 Vaikea sana esiintyy ilman selitystä. Sana olisi korvattavissa helpommalla ilmaisulla 

(41 tapausta) 

Aineistosta on havaittavissa 41 vaikeaa sanaa, jotka olisivat melko vaivattomasti korvattavissa 

helpommalla ilmaisulla. Selitystä ei näissä tapauksissa ole. Tämä kategoria edustaa 15 

prosenttia kaikista aineiston sanoista (ks. kaavio 5).  
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Kaavio 5. Kategorioiden esiintymät prosentuaalisesti 

Sanojen vaikeutta tarkastellessani havaitsin, että sanat eivät ole tuttuja ja jokapäiväisiä. Lisäksi 

sanojen pituus ja taajuuden harvinaisuus korostuvat tässä kategoriassa: kaikki sanat täyttävät 

harvinaisen taajuuden kriteerin, ja valtaosa sanoista on yli kymmenen merkin pituisia. Sanojen 

korvaamisen mahdollisuutta puoltavat lähes jokaisen sanan kohdalla kaikki kolme kriteeriä, 

joita sanojen korvaamisessa tarkastelen: tarkkuuden säilyminen, sanaa ei ole välttämätön 

tunnistaa yhteiskunnassamme sekä korvaava ilmaisu on järkevä. Taulukossa 4 on nähtävillä 

muutamia tapauksia, joissa täyttyvät kaikki kolme korvaamisen kriteeriä. Kaikki aineiston 

tapaukset ovat liitteessä 4. 

 

 
Tarkkuus 
säilyy 

Alkuperäistä sanaa ei ole 
välttämättä tunnistettava 
yhteiskunnassamme 

Korvaava 
ilmaisu on 
järkevä 

Uskontunnustuksen 
(Teksti 22.) x x x 

Hädänalaisia (Teksti 26.) x x x 

Katastrofialueilla (Teksti 
27.) x x x 

Tuotosta (Teksti 27.) x x x 

Lihaskuntoliikkeitä (Teksti 
29.) x x x 

Lautasmalli (Teksti 32.) x x x 
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15 %
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Muuttokustannukset 
(Teksti 33.) x x x 

Päästöistä (Teksti 38.) x x x 
Taulukko 4. Esimerkkejä sanoista, jotka täyttävät kaikki kolme korvaamista puoltavaa kriteeriä. 

En tarkastele tämän kategorian sanoja erillisten alaotsikoiden alla, sillä tapauksissa on 

havaittavissa vain yksi selkeästi iso ja erottuva ryhmä: yhdyssanat. Niinpä ryhmittely 

alaotsikoihin ei olisi mielekästä. Kategorian sanoista siis 33 on yhdyssanoja. Esimerkit 51–59 

havainnollistavat tapauksia. 

(51) Kaupunki saa rahaa kunnallisveroista (Teksti 5. Kaupungin talous) 

(52) Suunnittelemme jokaisen opetuskokonaisuuden asiakaslähtöisesti (Teksti 11. 

Kommunikaatio-opetus) 

(53) Lapsille suunnatussa opetuksessa osallistujat saavat opetusjakson ajaksi käyttöönsä 

verkkopohjaisen oppimateriaalin (Teksti 11. Kommunikaatio-opetus) 

(54) Meillä työskentelee erilaisissa tehtävissä lähes 200 ammattilaista valtakunnallisesti. 

(Teksti 12. Yritys: Evantia Oy) 

(55) Se valvoo tupakkalain mukaisten työnantajille kuuluvien velvoitteiden noudattamista 

ja vastaa ympäristön tupakansavun syöpävaarallisuuden valvonnasta. (Teksti 40. 

Tupakkalain valvonta) 

(56) Sinulla on velvollisuus 

 noudattaa työpaikan turvallisuusmääräyksiä. (Teksti 16. Kuntouttava 

työtoiminta selkokielellä) 

(57) Sosiaalityöntekijältä voi kysyä myös seuraavista asioista:  

 Kuntoutusmahdollisuudet (Teksti 3. Vakavat sairaudet) 

(58) Tupakkalain voimaantulon jälkeen tupakointi on vähentynyt. (Teksti 42. Kehitys 

Suomessa) 

(59) Aluehallintovirasto ohjaa kuntia tupakkalain toimeenpanossa ja huolehtii alueellisesta 

toiminnasta tupakoinnin lopettamiseksi. (Teksti 40. Tupakkalain valvonta) 

 

Tässä tutkimuksessa sanojen pituus ei tee yksistään sanoista vaikeita. Niinpä yllä mainituissa 

sanoissa on myös muita piirteitä, jotka tekevät niistä vaikean. Näitä piirteitä ovat erityisesti 

harvinainen taajuus ja se, että ne eivät ole tuttuja ja jokapäiväisiä. Kategorian yhdyssanojen 

joukko on kokonaisuudessaan melko moninainen ja kirjava. Joukossa on esimerkiksi 

erikoiskielen ja virkakielen sanoja. Leskelä (2019: 132) toteaa, että lyhyet sanat parantavat 

tekstin luettavuutta. Selkokirjoittajia onkin jo kauan aikaa ohjeistettu suosimaan lyhyitä sanoja. 
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Selkolukijan vaikeus tunnistaa kirjaimia ja kirjainyhdistelmiä voi hidastaa lukemista ja tehdä 

pitkien sanojen lukemisesta työläämpää. Yhdyssanojen sanarajojen hahmottaminen voi myös 

olla haastavaa. Tästä syystä esimerkkien 51–59 vaikeat sanat olisi hyvä jakaa sanoja 

pilkkomalla lyhyemmiksi.  

Kunnallisveron korvaava ilmaus voisi olla kuntalaisten maksamat verot, asiakaslähtöisyyttä 

voisi taas kuvata asiakkaiden tarpeita huomioivana tai niiden mukaan toimimisena. 

Verkkopohjaisen voisi korvata internetissä olevana ja moniosaajan ammattilaisena. Valtakunta 

lukeutuu tuhannen yleisimmän suomen kielen sanan joukkoon, joten siitä näkökulmasta 

valtakunnallinen voisi olla selkotekstissä hyväksyttävä.  Sana on kuitenkin aineistoesimerkissä 

taivutettuna 18-kirjaiminen, taivuttamattomanakin 16-kirjaiminen, joten tästä syystä sana olisi 

syytä muuttaa esimerkiksi muotoon “koko maassa”. Turvallisuusmääräykset olisi mahdollista 

ilmaista sanoin “ohjeita turvallisuudesta” ja kuntoutusmahdollisuudet ytimekkäämmin 

kuntoutumisesta. Voimaantulo ja toimeenpano luovat kapulakielimäistä vivahdetta tekstiin. 

Voimaantulon voisi korvata voimaan tulemisena, toimeenpanon panemisena toimeen. Näin 

sanat lyhenisivät, mutta merkitys pysyisi pääosin samana.  

Aineistosta on havaittavissa myös kolme tapausta, joissa on toiston välttämiseksi eli elliptisesti 

yhdistetty yksi tai useampi vaikea ja pitkä yhdyssana.  

(60) – – tekee myös tupakoinnista aiheutuvien terveysvaarojen vähentämiseen liittyvää 

tutkimus-, seuranta- ja kehittämistyötä. (Teksti 40. Tupakkalain valvonta) 

(61) Tulli valvoo maahantuontikieltojen ja -rajoitusten noudattamista.  (Teksti 40. 

Tupakkalain valvonta) 

(62) – – jos perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet. (Teksti 6. Voiko oikeusasiamies 

auttaa?) 

Niin ikään nämä olisi hyvä korvata lyhemmillä sanoilla. Esimerkin 60 voisi muuttaa muotoon 

“se myös tutkii, seuraa ja kehittää tupakoinnista aiheutuvien terveysvaarojen vähentämistä”. 

Esimerkin 61 voisi taas ilmaista esimerkiksi sanoin “tulli valvoo, että maahan tuodaan vain 

sallittuja asioita ja oikea määrä”. Esimerkissä 62 nähdäkseni voisi riittää ilmaus “jos 

perusoikeudet ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet”. Samaa ilmaisua on käytetty samaisen 

tekstin loppupuolella. On huomioitava, että aineistossa ilmenee muitakin elliptisiä yhdyssanoja, 

enkä ole maininnut kaikkia korvattavien sanojen joukkoon. Näissä tapauksissa korvattavuuden 

kriteerit täyttyvät (ks. taulukko 5.), minkä vuoksi ne ovat mukana tässä kategoriassa. 
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Tarkkuus 
säilyy 

Alkuperäistä sanaa ei ole 
välttämättä tunnistettava 
yhteiskunnassamme 

Korvaava 
ilmaisu on 
järkevä 

Tutkimus-, seuranta- 
ja kehittämistyötä 
(Teksti 40.) x x x 

Maahantuontikieltojen 
ja -rajoitusten (Teksti 
40.) x x x 

Perus- ja 
ihmisoikeudet (Teksti 
6.) x   x  

Taulukko 5. Elliptisten sanojen korvaavuutta puoltavat perustelut 

Yhdyssanoista kaksi on vierasperäisiä.  

(63) Aerosolipurkit (Teksti 1. Vaarallinen jäte) 

(64) Katastrofialueilla (Teksti 27. Yhteisvastuukeräys: Vuosi 2020 on juhlavuosi) 

 

Aerosolipurkki olisi helposti korvattavissa sanalla suomenkielisellä vastineella sumutepurkki, 

katastrofialueista voitaisiin taas puhua alueina, joissa on tapahtunut iso onnettomuus. 

Korvaaminen on mahdollista, sillä molemmat sanat täyttävät kaikki korvaamisen kriteerit. 

Joillekin kielenoppijoille lainasanat voivat olla helpompia kuin suomalaisperäiset sanat, mutta 

jo Wiion (1974) ymmärrettävyyden teoriassa on arvioitu, että kotoperäiset sanat ovat helpompia 

kuin vierasperäiset. Kielenoppijoiden kohdalla on muistettava, että suurimmalle osalle heistä 

englanti on yhtä vieras kuin suomi. Suomalaiset kuitenkin herkästi yliarvioivat 

maahanmuuttajien englannintaitoa. Selkokielen mittarissa (2018) ja Leskelän selkokielen 

ohjeistuksessa (2019) ohjeistetaan käyttämään kotoperäistä sanaa varsinkin niissä tapauksissa, 

joissa kotoperäinen sana on lainasanaa yleisempi. 

Kategorian yksiosaisia sanoja on kahdeksan. 

(65) Yhteisvastuukeräyksen tuotosta vähän alle puolet käytetään Suomessa. (Teksti 27. Vuosi 

2020 on juhlavuosi) 

(66) Tupakkatuotteet tai niiden pakkausten merkinnät eivät saa antaa väärää vaikutelmaa 

tuotteen ominaisuuksista, terveysvaikutuksista, riskeistä tai päästöistä. (Teksti 38. 

Tupakkalaki: pakkausmerkinnät ja esillepano) 

(67) Alba (Teksti 22. Perhejuhlat: konfirmaatio) 

(68) Peruuttamattomasta (Teksti 3. Vaikeat sairaudet) 

(69) Käyttämättömästä (Teksti 3. Vaikeat sairaudet) 

(70) Saattajan (Teksti 3. Vaikeat sairaudet) 
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(71) Markkinoidaan (Teksti 38. Tupakkalaki: pakkausmerkinnät ja esillepano) 

(72) Nikotiinittomien (Teksti 40. Tupakkalain valvonta) 

 

Näiden sanojen korvaavuutta puoltaa se, että sanoja ei ole välttämätön tunnistaa 

yhteiskunnassamme, korvaava ilmaisu on järkevä ja sanan tarkkuus säilyy kaikissa sanoissa 

albaa ja osin markkinointia lukuun ottamatta. Kuitenkin tekstikontekstissaan ne ovat 

korvattavissa. Selkeämmin tuoton voisi kontekstissaan ilmaista esimerkiksi sanoin 

“Yhteisvastuukeräyksessä saaduista/kerätyistä rahoista vähän alle puolet käytetään Suomessa”. 

Raha sijoittuu suomen kielen tuhannen yleisimmän sanan joukkoon, joten siitä syystä 

ehdottomani ilmauksen käyttö olisi perusteltua. Tuotto ei yllä yleisimpien sanojen joukkoon. 

Päästöt voisi taas nähdäkseni korvata esimerkiksi ilmaan leviävillä haitallisina aineina, ja 

alban ilmaisulla valkoinen puku. Peruuttamattomasta voidaan kontekstissaan ilmaista sanoin 

ajasta, jota ei peruuteta, kuin myös käyttämättömästä korvautuu ilmauksella ajasta, jota ei 

käytetä. Saattajasta voidaan puhua yhden henkilön ottamisena mukaan, ja markkinoinnista 

mainostamisena ja myymisenä. Ilmaisu nikotiinittomien voidaan muuttaa muotoon tuotteiden, 

jotka eivät sisällä nikotiinia.  

 

4.5 Vaikea sana selitetään ainoastaan esimerkin kautta (22 tapausta) 

Aineistossa on 22 tapausta, joissa vaikeaa sanaa on selitetty ainoastaan esimerkin kautta. En 

siis ota tässä kategoriassa huomioon tapauksia, joissa on esimerkin lisäksi muu selittävä osa. 

Luokittelen tämän ryhmän omaksi kategoriakseen sen vuoksi, että tällaisten tapausten 

esiintymämäärä on jokseenkin huomattava koko aineistossa. Lisäksi selkolukijan näkökulmasta 

nämä tapaukset ovat varsin merkittäviä, mikä puoltaa niiden käsittelyä omana ryhmänään. 

Kaavio 6. osoittaa tapausten määrän suhteessa muihin kategorioihin.  
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Kaavio 6. Kategorioiden esiintymät prosentuaalisesti 

Kun sanaa tai käsitettä selitetään ainoastaan esimerkin kautta, lukijalta odotetaan päättelykykyä 

ja annettujen esimerkkien ymmärtämistä. Näen kuitenkin esimerkkien käyttämisen selityksenä 

kahtalaisena. Toisaalta esimerkkien avulla tekstiä voidaan helpottaa, mikäli esimerkit ovat 

yleisiä ja tavanomaisia, helpompia ymmärtää kuin itse käsite. Tällöin lukija säästyy pitkältä 

selitykseltä. Näin on esimerkiksi esimerkissä 73, jossa tutut ja yleiset esimerkit, kuten kävely 

ja juokseminen, on helppo ymmärtää. 

(73) Kestävyysliikuntaa ovat esimerkiksi: 

 kävely 

 juokseminen 

 pyöräily 

 Jalkapallo (Teksti 29. Liikunta) 

 

Seuraavissa tapauksissa (esimerkit 74–77) vaikeille sanoille annetuissa esimerkeissä tulee ilmi 

uusia sanoja ja käsitteitä, jotka eivät välttämättä liity läheisesti lukijan arkeen. 

(74) Vähäiset terveydenhuoltomenot (esimerkiksi itsehoitolääkkeet, joihin ei tarvita 

reseptiä) (Teksti 33. Toimeentulotuki) 

(75) Erityistyöntekijöitä ovat esimerkiksi fysioterapeutit. (Teksti 3. Vakavat sairaudet) 

(76) Asumismenot (esimerkiksi vuokra, vastike, sähkö, kotivakuutus ja omakotitalon 

hoitomenot) (Teksti 33. Toimeentulotuki) 

(77) Ulkomailla rahat annetaan alueille, joissa on tapahtunut jokin katastrofi, esimerkiksi 

tulva tai maanjäristys. (Teksti 26. Mikä on yhteisvastuukeräys?) 

51 %

24 %

15 %
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Näissä tapauksissa esimerkkien käyttäminen selityksenä sopii harjaantuneille lukijoille, sillä 

esimerkki voi tuoda tullessaan uuden sanan, joka lukijan on ymmärrettävä, kuten 

fysioterapeutti, vastike ja tulva. Lukijalta odotetaan siis melko kattavaa sanavaraston hallintaa. 

Osa sanoista on kulttuurisidonnaisia, kuten kotivakuutus. Esimerkeissä 74–77 tekstien yhtenä 

kohderyhmänä ovat väliaikaisesti selkokieltä tarvitsevat. Tässä joukossa voi nimenomaan olla 

henkilöitä, jotka tulevat länsimaiden ulkopuolelta. Voitaneen ajatella, että nämä esimerkit 

voivat olla vaikeita S2-oppijoille, jotka vielä opettelevat suomen kieltä ja joilla sanavarasto on 

vielä suppea. Jos taas kohderyhmänä ovat vaikkapa koko ikänsä Suomessa asuneet vanhukset, 

esimerkeissä esiintyvät sanat ovat todennäköisesti tuttuja ja auttavat tekstissä hyvin eteenpäin. 

Esimerkkien käyttämisessä on siis ajateltava kohderyhmää erityisen tarkasti. Kaiken kaikkiaan 

näistä aineiston tapauksista neljän esimerkin voidaan sanoa sisältävän vain helppoja sanoja, 

muut esimerkin kautta annetut selitykset sisältävät haastavia sanoja (ks. liite 5.) Näin ollen 

esimerkin kautta annetut selitykset näyttävät sopivan keskimäärin useammin perus- tai vaativan 

tason selkolukijoille kuin helpon tason teksteihin. 

 

4.6 Vaikealla sanalla on selitys, mutta se tulee liian myöhään (7 tapausta) 

Aineistossa ilmenee seitsemän tapausta, joissa vaikealle sanalle on annettu selitys, mutta se 

tulee liian myöhään. Leskelän (2019: 135) mukaan sanan selityksen täytyisi olla siinä kohdassa, 

jossa se esiintyy ensimmäisen kerran. Selityksen paikka voi olla sama lause tai virke, jossa sana 

on, tai heti sanan jälkeinen virke. Erityisesti muutamaa sanaa pidemmissä selityksissä selitys 

on syytä olla seuraavassa virkkeessä. Kaavio 7. näyttää kategorian esiintymämäärän 

prosentuaalisesti suhteessa muihin kategorioihin. 
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Kaavio 7. Kategorioiden esiintymät prosentuaalisesti 

Koska tämän kategorian tapauksia on ainoastaan seitsemän, esittelen ne kaikki seuraavaksi. 

Ensimmäisessä tämän kategorian esimerkissä kerrotaan oikeudellisesta avusta.  

(78) Pienituloiset ja keskituloiset 

voivat saada valtion oikeusapua. 

Tällöin avustajan palkkion maksaa 

osaksi tai kokonaan valtio. 

Oikeusapua voi hakea oikeusaputoimistosta  
tai sähköisen asiointipalvelun kautta:  
www.oikeus.fi/oikeusapu  
 
Uhri voi myös pyytää  
asianajotoimistoa tai lakiasiaintoimistoa  
hakemaan oikeusapua hänen puolestaan.  

 

Oikeusaputoimisto selvittää  
hakijan taloudellisen tilanteen. 
Oikeusapuun kuuluu muun muassa 

neuvonta ja avustaminen oikeudenkäynnissä. 

Oikeusapua voi saada asian kaikissa vaiheissa. 
(Teksti 19. Apua ja tukea: oikeudellinen apu) 

 

Oikeusapu mainitaan ensimmäisen kerran jo ensimmäisessä virkkeessä. Sanaa avataan jo 

seuraavassa virkkeessä, mutta sen jälkeen tekstissä on vielä kolme virkettä, kunnes 

oikeusavusta annetaan esimerkkejä. Esimerkkien luontainen esiintymispaikka voisi nähdäkseni 

olla heti muun selityksen yhteydessä. Niinpä tekstin rakennetta hieman muuttamalla selkolukija 

saisi heti kaiken tiedon oikeusavusta.  

Seuraavassa esimerkissä kerrotaan Suomessa käytössä olevista eläkkeistä.  
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(79) Voit saada vanhuuseläkettä sekä työeläkkeenä että kansaneläkkeenä. Työeläkkeen 

maksaa työeläkelaitos. Kansaneläkkeen maksaa Kela. (Teksti 34. Eläkkeet) 

 

Nämä virkkeet esiintyvät tekstin alussa. Työeläkkeestä kerrotaan, että sen maksaa 

työeläkelaitos. Vasta seuraavan alaotsikon alla, kymmenen virkkeen jälkeen annetaan 

konkreettisempaa tietoa työeläkkeen merkityksestä. 

Työeläke kertyy tekemästäsi työstä. (Teksti 34. Eläkkeet) 

Tämän virkkeen olisi siis syytä esiintyä jo aiemman tiedon yhteydessä tekstin alussa. 

Esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa lukija pohtii, mihin eläkkeeseen hän on oikeutettu tai 

mitä hän voi hakea, lukijan olisi oleellista saada nimenomaan tietoonsa, mitä eri eläkkeillä 

tarkoitetaan. Leskelä (2019: 135) toteaa, että “pidemmissä teksteissä selitys on mahdollisesti 

toistettava”. Tällaisessa tapauksessa lyhyt ja ytimekäs selitys voitaisiin siis hyvin sijoittaa 

siihen kohtaan, jossa vaikea sana esiintyy ensimmäistä kertaa. Oman alaotsikkonsa alla käsitettä 

voitaisiin avata tarkemmin. Eläkkeitä käsittelevän tekstin kohderyhmään kuuluvat 

todennäköisimmin vanhukset. Toisto ei siis ole nähdäkseni tässä kohdin liioiteltua, sillä iän 

myötä muistiongelmat lisääntyvät.  

Seuraavassa esimerkissä kerrotaan perusomavastuusta. 

(80) Perusomavastuun määrään vaikuttavat 

 ruokakunnan bruttotulot kuukaudessa 

 aikuisten ja lasten lukumäärä ruokakunnassa. (Teksti 46. Asuminen: miten tulot 

vaikuttavat asumistukeen? 

 

Tämän jälkeen on kaksi virkettä, joiden jälkeen omassa virkkeessään sanotaan seuraavaa: 

Bruttotulot ovat tuloja, joista ei ole vähennetty veroja. (Teksti 46. Asuminen: miten 

tulot vaikuttavat asumistukeen?) 

Selitys on lihavoitu. Ohjeistuksen mukaisesti selitys olisi kuitenkin ennemmin sijoitettava heti 

siihen kohtaan, jossa sana esiintyy ensimmäisen kerran. Lihavointi herättänee lukijan huomion, 

ja jos sitä halutaan käyttää, voisi selitys olla lihavoituna silloinkin, kun selitys on samassa tai 

seuraavassa virkkeessä. Vaihtoehtoisesti selitys voisi olla heti tämän lyhyen listan jälkeen. 

Tämän kategorian tapaukset ovat melko helposti muutettavissa ja korjattavissa 

lukijaystävällisemmiksi. Esimerkissä 81 perustoimeentulo esiintyy paljon ennen selitystä. 

Kyseisessä tekstikatkelmassa se mainitaan useasti ennen selitystä, joten se näyttäytyy 

keskeisenä sanana. Aiempana oleva selitys olisi siis tarpeen. 

(81) Toimeentulotuessa on kolme osaa: 

 Perustoimeentulotuki 
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 täydentävä toimeentulotuki  

 ehkäisevä toimeentulotuki.  

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. 

Sinulla voi myös olla sellaisia menoja, joihin et voi saada perustoimeentulotukea. Tällöin 

kunnan sosiaalipalvelut voi harkintansa mukaan myöntää sinulle täydentävää ja ehkäisevää 

toimeentulotukea. 

Hae aina ensin Kelasta perustoimeentulotukea. Kirjoita hakemuksen Lisätietoja-kohtaan ne 

menot, joihin tarvitset täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Voit pyytää samalla, 

että Kela siirtää hakemuksen kunnan käsiteltäväksi. 

Mihin menoihin tukea voi saada? 

Perustoimeentulotukea ei voi saada kaikenlaisiin menoihin. Se on tarkoitettu 

välttämättömiin menoihin, kuten asumiseen ja ruokaan. (Teksti 33. Toimeentulotuki) 

 

Tarkastelen lopuksi viimeistä tekstikatkelmaa, jossa selitysten paikka ei ole ohjeistuksen 

mukainen. 

(82)  Voit pyytää apua oikeusasiamieheltä, 

- jos epäilet, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia 

- jos viranomainen tai virkamies ei ole tehnyt työtään oikein 

- jos viranomainen on kohdellut sinua väärin 

- jos perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet. 

 

Silloin voit tehdä asiasta kantelun oikeusasiamiehelle.  

Voit kertoa, mitä on tapahtunut ja miksi se on sinusta väärin. 

Oikeusasiamies valvoo laillisuutta (väliotsikko) 

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo viranomaisten 

ja virkamiesten työtä ja toimintaa.  

 

Viranomaisten ja virkamiesten täytyy 

- tehdä työnsä oikein 

- noudattaa työssään lakia 

- täyttää velvollisuutensa. 

 

Viranomainen voi olla virasto tai laitos. 

 

Viranomaisia ovat esimerkiksi verotoimistot, kuntien virastot ja terveyskeskukset. 

Virkamiehiä ovat esimerkiksi poliisit, opettajat peruskoulussa tai lääkärit 

terveyskeskuksessa.  (Teksti 6. Voiko oikeusasiamies auttaa?) 

Tässä tekstissä on siis kaikkiaan kolme tapausta, joissa selitys olisi syytä olla aiemmin. Kun 

tekstiä alkaa lukea, jo aivan lukemisen ensivaiheessa esiin tulevat sanat oikeusasiamies, 

viranomainen ja virkamies. Kaikkien näiden selitykset tulevat kuitenkin vasta väliotsikossa ja 
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sen jälkeen. Mikäli käsitteet ovat vieraita, tekstin alkuosan lukeminen voi siis mennä täysin 

hukkaan ja teksti täytyy lukea uudelleen, kun sanojen merkitykset avautuvat vasta myöhemmin 

tekstissä. On kuitenkin huomioitava, että tämä kategoria on pieni, ainoastaan seitsemän 

tapauksen kategoria. Voidaan siis todeta, että selityksen paikka on usein ohjeistuksen 

mukainen. 
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5 Pohdinta 

Tässä osiossa pohdin analyysin tuloksia ja vastaan tutkimuskysymyksiini. Ensin tarkastelen 

vaikeiden sanojen käyttöä ja selittämistä, minkä jälkeen pohdin selkokielen ohjeistuksen 

toteutumista. Sitten vertaan aiempien tutkimusten tuloksia omiin tutkimustuloksiini. Osion 

lopussa tarkastelen tutkimukseni onnistumista ja eettisyyttä.  

5.1 Vaikeiden sanojen käyttö ja selittäminen 

Analyysissä tarkastelin, millaisia piirteitä vaikeiden sanojen käytöstä ja niiden selittämisestä on 

havaittavissa selkokielisten verkkosivujen informoivissa selkoteksteissä. Aineiston laajuus on 

47 eri tekstiä, jotka on kerätty 12 eri verkkosivulta. Kasvava selkokielen tarve luo tarpeen 

tarkastella selkokielen ohjeistuksen toteutumista, jotta selkolukijoiden selkotekstien 

lukukokemukset vastaavat heidän kielellisiä kykyjään. Aineistosta on havaittavissa kaiken 

kaikkiaan 275 vaikeaa sanaa. Analyysi osoittaa, että vaikeiden sanojen käyttö ja niiden 

selittäminen ei ole yksiselitteistä. Aineistosta on luokiteltavissa viiteen eri kategoriaan, jotka 

kuvaavat vaikeiden sanojen käyttöä ja selitystä. Kategoriat ovat seuraavat: 1) Vaikea sana 

esiintyy ilman selitystä. Sanat on haastava korvata helpommalla, 2) Vaikealla sanalla on selitys, 

ja se on sanan välittömässä läheisyydessä, 3) Vaikea sana esiintyy ilman selitystä. Sana olisi 

korvattavissa helpommalla ilmaisulla, 4) Vaikea sana on selitetty ainoastaan esimerkin kautta 

ja 5) Vaikean sanan selitys on, mutta se tulee liian myöhään. 

Kun kategorioita tarkastellaan kokonaisuutena, huomataan, että niistä voidaan erotella 

selittämättä jätetyt sanat (kategoriat 1. ja 3.) sekä selitetyt sanat ja selitykset (kategoriat 2., 4. ja 

5.). Niinpä tässä osiossa tarkastelupisteeni vaihtuu kategorioista näihin seikkoihin.  

Analyysiosion kategoriat toimivat aineiston järjestämisen keinona nimenomaan analyysissa. 

Tämän toisen tarkastelupisteen kautta minun on mahdollista vastata tutkimuskysymyksiini ja 

esitellä ne kolmessa luvussa viiden eri kategorian sijaan, mikä mielestäni palvelee lukijaa, sillä 

näin esittelen tulokset kokoavammin. Ensin tarkastelen sanoja, jotka on jätetty selittämättä 

(luku 5.1.1), ja sen jälkeen selitettyjä sanoja ja selityksiä (luku 5.1.2). Selitetyt sanat ja selitykset 

ovat tarkastelun kohteena saman yläotsikon alla, sillä ne linkittyvät vahvasti toisiinsa. Nämä 

luvut vastaavat tutkimuskysymyksiin 1. ja 2. Tämän jälkeen omana alalukunaan on pohdinta 

selkokielen ohjeistuksen toteutumisesta (luku 5.2). Tämä luku vastaa tutkimuskysymykseen 3. 

(ks. tutkimuskysymykset luvusta 3.1). Viimeisenä on pohdintaa tutkimustuloksista suhteessa 

aiempaan selkokielen tutkimukseen (luku 5.3) sekä tutkimuksen eettisyydestä ja onnistumisesta 

(luku 5.4).  
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5.1.1 Selittämättä jätetyt sanat 

Analyysi osoittaa, että kaikista vaikeista sanoista on jätetty selittämättä 65 prosenttia, mikä 

tarkoittaa määrällisesti 182 sanaa. Suurin kategoria (141 tapausta) on vaikeat sanat, joita ei ole 

selitetty, mutta niitä ei voi korvata helpommallakaan. Kategorian sanoissa on paljon virkakielen 

sanoja, kuten etuuksien nimiä, ja erikoiskielen sanastoa, kulttuurisidonnaisia sanoja sekä 

konkreettisilta vaikuttavia abstrakteja sanoja. Erikoiskielen ja virkakielen sanojen merkitys on 

usein tarkka, mikä osaltaan tekee sanan korvaamisen helpommalla ilmaisulla haastavaksi. 

Kaikkiaan tässä kategoriassa sanojen korvaamista estää useimmiten se, ettei sanojen tarkkuus 

säily, mikäli sanan korvaisi. Tarkkuuden säilyminen onkin olennaista, kun kyseessä on 

informoivat tekstit. Kyseisen kategorian sanat myös osoittavat, että Suomessa ja suomalaisessa 

yhteiskunnassa toimimisen kannalta kaikkia sanoja ei ole mahdollista korvata, sillä näitä sanoja 

tarvitaan asioimiseen ja palveluiden käyttämiseen. Voitaneen todeta, että tietyille ilmiöille 

annetut sanat ovat niin vahva osa tiettyjä yhteiskuntamme järjestelmiä, että yleisen ja yhteisen 

ymmärryksen säilyttämiseksi näitä käsitteitä tarvitaan. Esimerkiksi suomalaiseen 

hyvinvointivaltioon kuuluva etuusjärjestelmä sisältää monia etuuksia, joiden myöntämiseen on 

säädetty tietyt ehdot. Näillä etuuksilla on oltava omat nimensä, jotta ne eivät mene sekaisin 

keskenään. Kun tarkastellaan esimerkiksi sanoja “toimeentulotuki” ja “eläke”, huomataan, että 

ne molemmat kertovat jotakin suoraan etuuden perusteesta. Toimeentulotuki kertoo tuesta, jota 

voi saada, jotta voi tulla toimeen. Eläke viittaa eläkkeellä olevaan henkilöön, joten tästäkin voi 

päätellä jotakin eläkkeen merkityksestä. Näin kielitieteilijän näkökulmasta osa sanoista 

näyttäytyykin järkevinä. Kuitenkin kaikkien sanojen kohdalla näin ei ole: ansiopäiväraha, 

peruspäiväraha tai kansaneläke eivät juuri etuuden luonteesta kerro. Esimerkiksi viimeksi 

mainittu kansaneläke ei ole kansalle myönnettävä eläke.  

Kuten suomen kielen eri muotoja esittelevässä luvussa 2.1.2 kerron, Hyvärinen (2002: 240) on 

todennut jo lähes kaksikymmentä vuotta sitten, että virkakielen vaikeaselkoisuus voi juontaa 

juurensa muun muassa virkahenkilöiden työtapoihin ja asenteisiin, ja vaikeaselkoisuuden syyt 

voivat olla syvällä virkakulttuurissa. Viime vuosina kuitenkin esimerkiksi Kotimaisten kielten 

keskus eli Kotus on terästäytynyt lisäämään tietoisuutta virkakielestä. Kotus tarjoaa muun 

muassa koulutusta ja konsultointia, virkakielen kurssin, virkakielitestejä ja ylipäänsä ohjeita 

hyvästä virkakielestä. (Kotimaisten kielten keskus 2020c) Voitaneen siis ajatella, että tietoisuus 

virkaa tekevien henkilöiden keskuudessa virkakielestä on voinut lisääntyä. On kuitenkin 

ymmärrettävää, että käsitteiden nimet eivät hetkessä muutu, kun ne ovat käytössä koko 

yhteiskunnassa. On siis toivottava, että jatkossa kiinnitetään huomioita siihen, että uusia 

käsitteitä luotaessa käsitteiden nimiä mietitään tarkkaan ymmärrettävyyden näkökulmasta. 
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Yhteiskunnan ja sitä myöten käsitteiden uusiutuessa hankalat ja vaikeasti ymmärrettävät 

käsitteet jäävät ihannetilanteessa vähitellen pois käytöstä. Valitettavasti tähän voi olla vielä 

pitkä matka, sillä esimerkiksi vastikään esiin on tullut tapaus, joka kertoo kehityksen toisesta 

suunnasta: sosiaali- ja terveysministeriö käyttää meneillään olevasta sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistuksen hallintoyksiköistä nimeä hyvinvointialue Kotimaisten kielten 

keskuksen suositusten vastaisesti. Kansalaisia koskevissa uudistuksissa olisi käytettävä 

ymmärrettäviä ja helppokäyttöisiä nimiä ja termejä, sillä ne edistävät hallinnon toiminnan 

ymmärtämistä. (Kotimaisten kielten keskus 2020a) 

Kulttuurisidonnaiset sanat, kuten työttömyyskassa ja intranet, on jätetty toisinaan teksteissä 

selittämättä. Tämä voi olla merkittävä haitta etenkin sellaiselle henkilölle, jonka lähtömaa on 

muualla kuin länsimaissa. Selkokielen vaikeustasojen määrittelyn näkökulmasta 

kulttuurisidonnaiset sanat olisi syytä selittää kaikkien tasojen teksteissä, joiden potentiaalinen 

kohderyhmä on henkilöt, jotka tulevat Suomen ulkopuolelta. Selittämättä jättämisen taustalla 

voi olla syynä, että sanat ovat tuttuja selkoistajalle, eikä selkoistamisprosessissa välttämättä 

havahduta tarkkailemaan sanoja riittävän etäältä. Myös Leskelä ja Kulkki-Nieminen (2015: 

100–102) tunnistavat tämän ilmiön: he toteavat, että tekstin tuttu aihepiiri voi saada selkoistajan 

ajattelemaan, että sanat ovat yleisempiä ja tutumpia kuin ne todellisuudessa ovat. 

Suomen kieli on agglutinoiva kieli, eli sanavartaloon voidaan lisätä morfeemeja, kuten liitteitä 

ja johtimia. Sanoista tuleekin helposti pitkiä. Suomen kielen sanojen selkoistaminen ei liene 

siis tämän ominaisuuden vuoksi ole aina helppoa, ja usein käsitteet ja sanat ovat muodoltaan 

pitkiä. Emme voi siis päästä pakoon sitä tosiasiaa, että selkosuomessakin on käytettävä 

toisinaan pitkiä käsitteitä. Niitä voi kuitenkin selittää. Vaikeaksi selkoistaminen muodostunee 

silloin, kun vaikeita käsitteitä on tekstissä paljon, sillä toistuvat selitykset voivat vaikeuttaa 

tekstin lukemista. Lienee siis syytä pohtia entistä tarkemmin, mitä kaikkea informaatiota lukija 

todella tarvitsee, ja mitkä ovat kunkin tekstin keskeiset seikat. Selkokielen vaikeustasojen 

määrittely voisi osaltaan auttaa selkolukijaa sellaisen tekstin äärelle, joka on hänen taidoilleen 

sopiva.  

Analyysi myös osoittaa, että vaikeat sanat pakkautuvat selkotekstissä toisinaan listoihin. 

Listamainen rakenne voi sinänsä helpottaa selkolukijaa, mutta asetelma voi kääntyä, mikäli lista 

on täynnä haastavia sanoja. Toisaalta voitaneen ajatella, että listaan on kuitenkin mahdollista 

upottaa selityksiä ilman, että tekstistä tulee kohtuuttoman raskas. Lisään esimerkkiin 16 (ote 

tekstistä 34. Eläkkeet) selitykset: 

Lisäksi on kolme eläkettä, joita Kela ei maksa. Ne ovat 
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 Osatyökyvyttömyyseläke eli eläke, jota voit saada, mikäli työkykysi on heikentynyt, 

mutta olet alle 65-vuotias. 

 osittainen varhennettu vanhuuseläke eli eläke, jota voit saada, mikäli haluat tehdä 

töitä eläkkeen ohella ja olet yli 61-vuotias. 

 Työuraeläke eli eläke, jota voit saada, mikäli olet ollut töissä vähintään 38 vuotta ja 

työkykysi on heikentynyt. 

Nähdäkseni lukijan on usein oleellisempaa saada selitys kuin olla saamatta. Etenkin etuuksissa, 

joissa on tarkat säännöt, miten etuutta voidaan myöntää, lukijan on oleellista tietää jotakin 

käsitteen takaa. Jos lukija haluaa saada tietoa, mitä eläkettä hän voi hakea, käsitteille olisi 

tarpeen antaa edes jonkinlainen määritelmä. Jos mahdollista, selkolukijoita olisi ajateltava 

myös laajemmassa kontekstissa: osalle selkokielen tarveryhmille voi olla hyvin kuormittavaa 

etsiä tietoa jostakin toisaalta, mikäli sanaa ei heti tekstissä selitetä.  

Selittämättä jätettyä erikoiskielen, kuten rakennusalan ja sosiaali- ja terveysalan, sanastoa 

ilmenee aineistossa myös melko paljon. Suomen kielen lautakunta julkaisi lokakuussa 2018 

kannanoton, jossa se ilmaisi huolensa muun muassa Suomen kansalliskielten asemasta tieteen 

kielenä, sillä suomen kielen käyttöala on kaventunut (Kotimaisten kielten keskus 2018). Tästä 

näkökulmasta katsottuna on siis positiivista, että aineistossa ilmenee monenlaista erikoiskielen 

sanastoa, sillä se ei ole itsestäänselvyys. Selkokielen ohjeistuksessa ohjeistetaan kuitenkin 

välttämään erikoiskielen sanastoa selkoteksteissä. Selkoteksteissä olisikin syytä pohtia 

tarkkaan, missä määrin erikoiskielen sanastoa voisi ilmaista väljemmin tai toisin sanoen. Kuten 

luvussa 2.1.2 mainitsen, maallikolla on suppeampi kyky ymmärtää erikoiskielen sanastoa kuin 

alan asiantuntijalla. Kenties helpomman tason selkoteksteissä puunsuoja- ja kyllästysaineet 

voitaisiin ilmaista sanoin puuta suojaavat ja puun käyttöikää pidentävät aineet ja korvien 

putkituksesta puhua korvien terveyttä parantavana hoitona. Tällainen erikoisalojen väljempi 

ilmaisu olisi nähdäkseni mahdollista, mikäli kaikilla aloilla tiedostettaisiin selkokielen 

käyttäjäryhmien tarpeet ja kielenkäyttömahdollisuudet. Näin ollen alan asiantuntijat osaisivat 

kohdata selkokieltä tarvitsevat heidän tarpeidensa mukaisesti.  

Konkreettiselta vaikuttavat, mutta kuitenkin melko abstraktit sanat, kuten syyte ja hallinto, ovat 

myös toisinaan jääneet ilman selitystä. On mahdollista, että sanojen lyhyt pituus hämää 

selkoistajaa, jolloin sanaa ei tule ajateltua vaikeana, tai sanojen abstraktius jää selkoistajalta 

huomaamatta. Aineistossani nämä sanat olivat tulkintani mukaan kuitenkin teksteissä keskeisiä, 

joten sanojen lyhyydestä huolimatta ne olisivat olennaista selittää. Vaikeiden sanojen tarkastelu 

vaatii siis jatkossakin sekä sanan merkityksen pohtimista että sanan ulkomuodon tarkastelua. 
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Aineistosta on havaittavissa 41 tapausta, joissa on käytetty sellaista selittämättä jätettyä vaikeaa 

sanaa, joka olisi kuitenkin melko vaivattomasti korvattavissa helpommalla, selkolukijalle 

ystävällisemmällä sanalla. 33 sanoista on yhdyssanoja, ja näistä lähes kaikki yli 10 merkin 

pituisia. On siis nähtävillä, että etenkin yhdyssanoissa on usein ilmaisuja, jotka voi ilmaista 

lyhyemmin. Yhdyssanoissa on muun muassa muutamia vierassanoja, yhdysmerkillä 

yhdistettyjä yhdyssanoja sekä virkakielen ja erikoiskielen sanastoa, joskin jälkimmäisten osuus 

on tässä kategoriassa melko suppea. Aineiston perusteella voidaan todeta, että kaikilta osin 

selkoteksteissä ei ole noudatettu ohjeistusta lyhyiden sanojen suosimisesta selkotekstissä. 

Sanojen korvaamisen mahdollisuutta puoltavat lähes jokaisen sanan kohdalla kaikki kolme 

kriteeriä, joita sanojen korvaamisessa tarkastelen, mikä on yhtäläisyys myös kategorian 

yksiosaisiin sanoihin. Osa sanoista onkin melko vaivattomasti korvattavissa helpommalla 

ilmaisulla, mikäli selkoistamisprosessissa on resursseja pohtia, miten vaikean sanan voisi sanoa 

toisin sanoen. Koska suomen kielen agglutinoivan ominaisuuden vuoksi käsitteitä 

muodostetaan usein luomalla niistä yhdyssanoja, ne ovat melko vaivattomasti purettavissa 

kahdeksi tai useammaksi osaksi. On kuitenkin muistettava, että informoivien tekstien yhtenä 

tärkeimmistä piirteistä pidetään tiedon tarkkuutta (Leskelä ja Kulkki-Nieminen 2015: 100–

102). Niinpä sanojen korvaamisessa on oltava erityisen huolellinen silloin, kun sanan merkitys 

on tarkka. Koska 1. kategoriassa esiintyy paljon ja 3. kategoriassa jokseenkin vähän 

erikoiskielen ja viranomaiskielen sanastoa, voidaan päätellä, että niitä on usein hankala korvata. 

Selkokielen ohjeistuksen huomioon ottaen on kuitenkin kaiken kaikkiaan jokseenkin yllättävää, 

että sanoja on jätetty selittämättä 65 prosentissa tapauksista. Vaikka joukossa on varmasti 

sanoja, jotka eivät ole niitä tekstin keskeisimpiä, määrä on silti huomattava ottaen huomioon, 

että vaikea sana voi keskeyttää lukuprosessin. Ratkaisuna voisi olla jo alustavasti suunnitteilla 

oleva selkokielen tasoryhmittely. Tällöin vaikeiden sanojen määrää voitaisiin säädellä eri 

tasojen teksteissä. Vaikeat sanat voitaisiin jättää minimiin helpoissa selkoteksteissä. Helpoissa 

selkoteksteissä siis jo informaation jakamisen määrä olisi jossain määrin pienempi. 

Harjaantuneempi selkolukija sietänee enemmän vaikeita sanoja ja pystynee tarvittaessa 

selvittämään niitä itse. Kuten luvussa 2.1.3 totesin, tekstin relatiivista vaikeutta voidaan 

vähentää selittämällä sanoja (Mikkonen 2020), mutta on muistettava, että selitykset kuljettavat 

lukijaa pois tekstikontekstista, eikä tekstiin palaaminen aina välttämättä onnistu heikoimmilta 

lukijoilta (Leskelä 2019: 166). Niinpä helpon tason selkoteksteissä selitysten määränkin on 

oltava pieni. Vaikeiden sanojen ja selitysten suurempaa määrää voitaisiin siis mahdollisesti 

odottaa ennemminkin vaativan selkokielen tasolta. Näiden tulkintojen valossa voitaneen todeta, 

että myös tämän aineiston tekstit edustanevat eri tason selkotekstejä sen mukaan, miten paljon 
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vaikeita sanoja ja selityksiä kussakin tekstissä ilmenee. On kuitenkin muistettava, että tekstin 

vaikeustasoon vaikuttavat myös muut seikat, joita en tässä tutkimuksessa tarkastele. 

Jonkinlainen tunnusmerkki kunkin tason selkokielelle tekstin alussa voisi olla perusteltua, sillä 

näin selkolukija pystyisi mahdollisesti jo ennen tekstiin tarttumista hahmottamaan, sopisiko 

teksti hänen taitotasolleen. Tämä tietenkin vaatii, että lukija on tietoinen omasta 

lukutaitotasostaan. 

 

5.1.2 Selitetyt sanat ja selitykset 

Tässä osiossa tarkastelen selityksiä ja sanoja, jotka on selitetty. Koko aineiston toiseksi suurin 

kategoria käsittää vaikeat sanat, jotka on selitetty vaikean sanan välittömässä läheisyydessä. 

Kategoria sisältää yhteensä 64 tapausta. Selityksillä on yhteistä niiden kontekstisidonnaisuus, 

mutta selitykset myös eroavat toisistaan. Kategoriassa on havaittavissa kaksi selitysten 

yläryhmää: eksplisiittiset selitykset ja heikosti havaittavat selitykset. Ensiksi mainittuun 

kuuluvat lauseensisäiset eli-selitykset, jokin tarkoittaa jotakin -selitykset ja jokin on jotakin -

selitykset. Heikosti havaittaviin selityksiin lukeutuvat muut omassa virkkeessään olevat 

selitykset ilman olla- tai tarkoittaa-verbiä, pilkulla erotetut selitykset sekä selittävät esitykset. 

Yhtä selitystä lukuun ottamatta selitykset ovat tekstin kannalta oleellisia, eli selkoistajat ovat 

osanneet välttää turhia selityksiä.  

Eksplisiittiset selitykset näyttäytyvät havaittavina ja selkeinä selityksinä. Jokin on jotakin -

selitykset ovat kopulalauseita, joissa rinnastetaan kaksi asiaa, minkä vuoksi tällaiset selitykset 

näyttäytyvät ilmeisinä selityksinä. Eli-konjunktio taas tunnetaan yleisesti 

rinnastuskonjunktiona, ja se on tavallinen tapa ilmaista selitystä. Tarkoittaa-verbi taas 

merkitsee merkitsemistä ja ilmaisemista, ja tätä verbiä käyttämällä voidaan siis myös helposti 

kertoa, että kyseessä on selitys. Muut omana virkkeenään ilmenevät selitykset, kuten mitä 

jossakin tapahtuu -selitykset ja mitä jokin tekee -selitykset, eivät ole yhtä havaittavia, sillä niissä 

ei ole nähtävillä yhtä ilmeisiä merkkejä, että kyseessä on selitys. Niin ikään pilkulla erotetut 

selitykset ja selittävät esitykset eivät näyttäydy havaittavina. On siis syytä pohtia, olisiko 

tällaisia selityksiä vältettävä esimerkiksi helpon tason selkoteksteissä. Voitaneen ainakin 

todeta, että mikäli halutaan ehdottomasti varmistua jonkin keskeisen sanan selityksen 

välittymisestä lukijalle, tekstissä olisi hyvä käyttää yllä mainittuja eksplisiittisiä selitystapoja. 

Ne johdattavat lukijan ymmärtämään, että kyseessä on selitys. Toisena näkökulmana on 

selitysten luonteva luonne, joka on näiden selitysten ansio, sillä Selkomittari (2018) ohjeistaa 

selittämään sanat luontevasti. Aineistossa esiintyy myös tapauksia, joissa on käytetty kahta 
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selitystyyppiä, sekä eksplisiittistä että heikosti havaittavaa. On mahdollista, että lukijoita 

palvelevat parhaiten vaihtelevat selitystavat, mutta aiheesta tarvittaisiin lisätutkimusta.  

Analyysissa tuli esiin, että sanat on usein selitetty kontekstissaan. Jo selkokielen määritelmään 

kuuluu jaettu ymmärrys siitä, että selkokieli on helpompaa kuin yleiskieli. Lisäksi tiedämme, 

että selkokieltä tarvitsevalle henkilölle lukeminen on usein tavallista kuormittavampaa. 

Selkoistajat ovat siis onnistuneet selittämään sanat niin, että selityksessä tulee esiin lukijalle 

olennaisin tieto, eikä sanoja ole selitetty niiden kaikkien määritelmien tai ominaisuuksien 

kautta. 

Toisena ääripäänä on kuitenkin pohdinta, jääkö selityksistä jotakin olennaista selittämättä. 

Aineistosta ilmenee kaksi selittävää esitystä, jotka antavat informaatiota suppeasti. Selittäviä 

esityksiä on  siis aineistossa vähän, mutta sanakirjamääritelmän puuttuminen ilmenee niin ikään 

tapauksissa, joissa sana on selitetty ainoastaan esimerkin kautta. Tällaisia tapauksissa 

aineistossa on 22. Kun sanaa tai käsitettä selitetään esimerkin kautta, lukijalta odotetaan 

päättelykykyä ja annettujen esimerkkien ymmärtämistä. Näen kuitenkin esimerkkien 

käyttämisen selityksenä kahtalaisena. Toisaalta esimerkkien avulla tekstiä voidaan helpottaa, 

mikäli esimerkit ovat yleisiä ja tavanomaisia – helpompia ymmärtää kuin itse käsite. Tällöin 

lukija säästyy pitkältä selitykseltä ja saa sanakirjaselityksen tilalle ytimekkään esimerkin. 

Toisaalta esimerkki voi tuoda tullessaan uuden sanan, joka lukijan on ymmärrettävä. Esimerkit, 

jotka sisältävät uuden, vaikean sanan, ovat aineistossa selkeästi yleisempiä kuin esimerkit, jotka 

antavat selitettävää sanaa helpomman sanan. Lukijalta odotetaan siis melko kattavaa 

sanavaraston hallintaa. Niinpä pelkkien esimerkkien käyttö selityksenä ei tämän aineiston 

perusteella useimmiten sovi esimerkiksi S2-oppijoille, jotka vielä opettelevat suomen kieltä. 

Pitkään Suomessa asuneet vanhukset taas todennäköisesti ymmärtävät annetut esimerkit, ja 

esimerkit tukevat tekstin ymmärtämistä. Esimerkkien käyttämisessä on siis ajateltava tekstin 

kohderyhmää erityisen tarkasti. Havaintojeni perusteella tämän ilmiön kohdalla ei voida 

yksistään ajatella, että esimerkkien kautta selittäminen sopisi tietyn tason selkokieleen, vaan 

olennaisempaa on pohtia, millainen sanavarasto tekstin kohderyhmällä mahdollisesti on.  

Aineiston pienin kategoria käsittää selitykset, jotka tulevat tekstissä liian myöhään. Sanojen 

selitysten täytyisi olla siinä kohdin, jossa ne esiintyvät ensimmäisen kerran. Selityksen paikka 

on siis samassa tai seuraavassa lauseessa (Leskelä 2019: 135). Aineistossa on seitsemän 

tapausta, joissa selityksen paikka ei ole ohjeistuksen mukainen. Liian myöhään tullut selitys 

aiheuttaa selkolukijalle helposti vaikeuksia, mikäli vaikea sana on vieras. Ensinnäkin tekstin 

ymmärtäminen vaikeutuu, kuten muissakin tapauksissa, joissa ilmenee lukijalle vaikea sana. 
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Toisekseen lukuprosessi voi hidastua, sillä lukija alkaa kenties mielessään pohtia, mitä tämä 

sana tarkoittaa. Kun lukija etenee tekstissä ja huomaa selityksen, on mahdollista, että hän joutuu 

kuitenkin palaamaan tekstissä taaksepäin, jotta vielä muistaa, missä kontekstissa sanaa 

käytettiin. Aikaa tähän voi mennä useita minuutteja. Olisi siis selkolukijaystävällistä, mikäli 

selitys olisi vaikean sanan välittömässä läheisyydessä. Tapausten pieni osuus aineistossa 

kuitenkin osoittaa, että selitysten paikka on usein oikeassa kohdin informoivissa selkoteksteissä 

ja selkoistajat osaavat sijoittaa selityksen ohjeistuksen mukaiseen paikkaan. 

Selityksistä on havaittavissa, että erityisesti erikoiskielen sanoja sekä pitkiä sanoja on selitetty. 

Tämä kertoo osaltaan onnistuneesta selkoistamisesta, mutta vielä on tehtävää sen eteen, että 

yhä useampi vaikea sana saisi selityksen, tai vaihtoehtoisesti vaikeiden sanojen määrä teksteissä 

vähenisi. Kaiken kaikkiaan tasapainottelu selittämisen tarkkuuden ja informaation määrän 

osalta voi olla selkoistajalle vaikeaa.   

5.2 Selkokielen ohjeistuksen toteutuminen 

Kun peilataan kaikkia analyysissa nousseita havaintoja selkokielen ohjeistukseen, voidaan 

todeta, että selkokielen ohjeistus vaikeiden sanojen käytön ja niiden selittämisen osalta toteutuu 

osittain. Vaikeita sanoja ilmenee aineistosta yhteensä 275 kappaletta. 65 prosenttia vaikeista 

sanoista esiintyy ilman selitystä, 35 prosenttia selityksen kanssa. Selittämättä jätettyjen sanojen 

määrä on siis merkittävästi suurempi kuin selitettyjen sanojen. Tulokset osoittavat, että 

vaikeiden sanojen käyttöön ja selittämiseen täytyy kiinnittää huomiota, jotta tekstit olisivat 

vielä ymmärrettävämpiä selkolukijoille. Jokaisessa tekstissä esiintyy vähintään yksi vaikea 

sana. Tästä on pääteltävissä, että selkosuomessa vaikeita sanoja lienee mahdoton välttää 

kokonaan.  

Suureksi ansioksi voidaan nostaa selitysten ohjeistuksen mukainen paikka tekstissä, sillä se 

toteutuu valtaosassa selityksistä. Selkokielistämisen merkittävänä haasteena voidaan nähdä 

erikoiskielen sanat ja viranomaisen ja kansalaisen välisessä asioinnissa esiintyvät sanat. Näitä 

on vaikea korvata tekstissä, ja näitä sanoja esiintyy toisinaan yhdessä tekstissä-useita. 

Erityisesti tästä näkökulmasta katsottuna selkokielen tasomäärittelyn tarve on ilmeinen: helpon 

selkokielen teksteissä informaation määrän täytyy olla jossain määrin pienempi, jotta teksti 

säilyy lukijalleen helposti luettavana eikä vaikeita sanoja ja niiden selityksiä vilisevänä tekstinä. 

Vierasperäisiä sanoja ilmenee tämän aineiston perusteella selkoteksteissä hyvin harvakseltaan, 

mikä kertoo osaltaan onnistuneesta selkoistamisesta.  

Selkokielistämisessä on myös syytä kiinnittää edelleen huomiota pitkien sanojen käyttöön: 

aineiston perusteella niitä ilmenee teksteissä runsaasti, ja ne ovat toisinaan korvattavissa 
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helpommalla ilmaisulla esimerkiksi jakamalla sana useampaan osaan. Osassa selkokielen 

tarveryhmistä ilmenee lukemisen vaikeuksia, ja pitkät sanat harvoin helpottavat lukemista. 

Kananen ja Tuisku (2014) toteavat tutkimuksessaan, että alkeistason S2-oppijat eivät edes 

aloittaneet keskustelua sanan merkityksestä, jos sana oli ortografisesti pitkä ja abstrakti. 

Esimerkkinä tällaisesta sanasta he antavat sanan rokotuskattavuus. Näin ollen useammassa 

selkokielen tarveryhmässä on henkilöitä, joille pitkät sanat voivat aiheuttaa haasteita. Lienee 

siis selvää, että pitkiä sanoja on pyrittävä vähentämään selkoteksteissä, ja mikäli tekstin 

kohteena ovat S2-oppijat, eikä pitkää sanaa voi korvata, selitys olisi todennäköisesti 

tarpeellinen. 

Ansiona voidaan myös pitää selitysten kontekstisidonnaisuutta. Ne sanat, jotka on selitetty, on 

selitetty pitkälti lukijan kannalta oleellisen tiedon kautta. Selitykset ovat siis varsin 

lukijaystävällisiä ja antavat lukijalle vaikeasta sanasta sen tiedon, jota hän todennäköisimmin 

tarvitsee. Lisäksi jokin tarkoittaa jotakin -selitykset ovat vähäisiä, mikä kertoo myös 

onnistuneesta selkoistamisesta ja selkokielen ohjeistuksen toteutumisesta. Jatkossa on 

kuitenkin tarkkailtava, että selitys ei jää liian suppeaksi: esimerkiksi helpon tason 

selkoteksteissä vaikeille sanoille voi olla syytä antaa kattavampi selitys useammin kuin 

perusselkokielen tai vaativan selkokielen teksteissä, jotta sanan merkitys ei jää vieraaksi. 

Pelkästään esimerkin kautta selitetty sana voi taas olla vaikea hahmottaa henkilöille, joilla on 

suppea sanavarasto. Aineiston selitykset ovat taas lähes poikkeuksetta tärkeitä: aineistossa on 

ainoastaan yksi tapaus, jossa kyseenalaistan selityksen tarvetta. Voitaneen siis todeta, että 

selkoistajien valitsemat selitettävät sanat ovat usein lukijalle oleellisia, mutta selityksiä voisi 

olla useamminkin. Selkomittarissa (2018) todetaan, että sanat olisi selitettävä ymmärrettävällä 

tavalla. Aineistosta on eriteltävissä selityksiä, jotka eivät ole havaittavia. Jatkotutkimuksissa 

voitaisiin selvittää selkokielen käyttäjien kokemuksia näiden selitysten ymmärrettävyydestä. 

Korreloiko havaittavuus ymmärrettävyyden kanssa? Kaiken kaikkiaan selkoteksteissä olisi 

syytä ottaa tekstien kohderyhmät vielä paremmin huomioon. Esimerkiksi kulttuurisidonnaiset 

sanat olisi tarpeen selittää silloin, kun tekstin kohderyhmänä ovat S2-oppijat. 

 

5.3 Tutkimustulosten tarkastelu suhteessa aiempiin selkokielen tutkimuksiin  

Tutkimustuloksissani on yhtäläisyyksiä aiempien tutkimusten tuloksien kanssa. Laineen (2014) 

tutkimus osoittaa, että useat hankalaksi hahmotettavat käsitteet ovat jääneet vammaispolitiikan 

ohjelmasta selittämättä. Laine pohtii, että tekstissä tiuhaan toistuvat termit voivat unohtua 

selkomukautusprosessista, ja selkoistaja saattaa omaksua säädöskielen konventioita. Tässä 
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tutkimuksessani on havaittavissa sama piirre muutamissa teksteissä. Esimerkiksi 

Oikeusasiamiehen verkkosivujen teksteissä (tekstit 6.–10.) sanat hallinto ja kantelu toistuvat 

useaan kertaan. Näitä ei ole teksteissä kuitenkaan selitetty. Hongon (2013: 88, 103) mukaan 

toistuvat sanat ovat tekstin kannalta keskeisiä, ja tämä on myös oma arvioni näiden sanojen 

kohdalla, kun pohdin tekstien tavoitteita. Minun tutkimukseni otanta on tästä piirteestä pieni, 

mutta kuten sanottua, ilmiö on havaittavissa myös Laineen tutkimuksessa. Mikäli on jatkossa 

nähtävillä, että ilmiö yleistyy, olisi syytä pohtia järjestelmällisesti selkoistettavien tekstien 

luetuttamista tekstin kohderyhmällä ennen niiden selkoistamista. Tällöin tekstistä selitettäisiin 

varmimmin ne sanat, jotka ovat selkolukijoille haastavia, kun selkoistaja saisi toisen 

näkökulman omansa rinnalle.  

Riihimäen (2020) tutkimus ekspressiivisistä sanoista Sinikka ja Tiina Nopolan lastenkirjassa 

osoittaa, että sanojen yleisyys ei kuitenkaan näytä olevan peruste selkomukautuksen 

sananvalinnoille, vaan selkomukautuksessa käytetään myös harvinaisia sanoja. Sanan 

tekstiympäristö on olennainen seikka sanan käytön kannalta: selkeässä ympäristössä harvinaisia 

sanoja voidaan käyttää. Tästä on nähtävillä pieniä viitteitä minun tutkimuksessani, mutta on 

huomioitava, että useissa aineistoni teksteissä esiintyy useita vaikeita sanoja, eikä 

tekstiympäristöä voi aina kuvata kovinkaan selkeäksi. Kun tarkastelin Työkykypassi-

verkkosivuston tekstejä, joissa ilman selitystä olevia vaikeita sanoja esiintyi harvakseltaan 

(tekstit 29, 31 ja 32), huomasin, että minun tutkijana oli helpompi hyväksyä noiden sanojen 

olemassaolo teksteissä. Kun tarkastellaan kyseisiä tekstejä kokonaisuutena, voidaan huomata, 

että teksteissä on paljon listoja ja melko runsaasti myös väliotsikoita. Voidaan siis arvioida, että 

tekstiympäristö on melko selkeä. On kuitenkin vaarana, että selkoistaja hämääntyy vaikeiden 

sanojen haastavuudesta selkolukijalle, sillä sinänsähän selkeä tekstiympäristö ei itsessään auta 

vaikeiden sanojen ymmärtämistä. Selkeä tekstiympäristö kuitenkin todennäköisesti vähentää 

tekstin lukemisesta tulevaa kokonaiskuormitusta, jolloin selkoistaja voi ajatella, että yksittäinen 

vaikea sana ei lisää lukijan kuormitusta liikaa. On kuitenkin muistettava, että ymmärtämättä 

jäänyt sana voi keskeyttää lukemisen. Kananen ja Tuisku (2014) osoittavat tutkimuksessaan, 

että S2-oppijoilla informoivien tekstien ymmärtämisessä yksittäisellä sanalla on suurin vaikutus 

ymmärtämiseen. Niinpä etenkin teksteissä, jotka on osoitettu suomea toisena kielenä puhuville, 

vaikeat sanat olisi hyvä selittää mahdollisimman systemaattisesti. 

Heikkinen (2014) on tutkinut selkokielisiä piirteitä ja ymmärrettävyyteen vaikuttavia seikkoja 

radiouutisissa. Tarkastelun kohteena ovat Yle Uutiset selkosuomeksi -uutistekstit. Tutkimuksen 

mukaan selkokielen periaatteet toteutuvat uutisissa lähes poikkeuksetta. Uutisteksteissä 

käytetään kuitenkin melko paljon pitkiä sanoja, jotka ovat valtaosin yhdyssanoja. Pääpiirteittäin 
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sanat ovat suomen kielessä yleisiä, mikä edistää uutisten ymmärrettävyyttä. Kun vertaan 

Heikkisen tutkimuksen tuloksia tämän työn tutkimustuloksiin, havaitsen yhtäläisyyden pitkien 

sanojen käytön osalta.  Kategoria, johon luokittelin selittämättä jätetyt vaikeat sanat, jotka 

olisivat korvattavissa helpommalla sanoilla, koostuu valtaosin pitkistä yhdyssanoista. Minun 

tutkimukseni yhdyssanoista valtaosa ei kuitenkaan ole yleisiä, niin kuin Heikkisen 

tutkimuksessa on. Sanojen yleisyydestä riippumatta selkokielen ohjeistuksessa todetaan, että 

selkotekstissä olisi suosittava lyhyitä sanoja, sillä ne parantavat luettavuutta. Voitaneenkin 

todeta, että jatkossa selkoistusprosessissa olisi entistä huolellisemmin tarkkailtava etenkin 

yhdyssanojen pituutta, sillä niiden korvaaminen helpommalla ei analyysini perusteella vaikuta 

kaikissa tapauksissa olevan haastavaa. 

Mikkonen (2020) on tarkastellut nominitaivutuksen periaatteiden toteutumista informoivissa 

selkoteksteissä. Tulosten mukaan nominien perusmuotoja on enemmän selkoteksteissä kuin 

lähtöteksteissä, ja periaatteet toteutuvat. Lisäksi harvinaisia muotoja, kuten abessiivia, 

komitatiivia ja instruktiivia, ei esiintynyt teksteissä lainkaan. Sanojen esiintymistä 

perusmuodossa saatiin lisättyä, kun selkoistaja suosi esimerkiksi sivulauseita, jakoi virkkeitä 

useammaksi virkkeeksi ja passiivin sijaan käytti aktiivimuotoa. Kun verrataan Mikkosen 

tutkimuksen tuloksia minun tutkimukseni tuloksiin, voitaneen päätellä, että nominien 

perusmuodon suosiminen selkotekstissä on helpompaa kuin vaikeiden sanojen välttäminen. 

Näin ollen on nähtävissä, että selkoistajalla on usein keinoja, joilla sana saadaan perusmuotoon, 

mutta kuten tutkimustulokseni osoittavat, vaikean sanan poistaminen ei aina ole mahdollista. 

Voitaneen siis pohtia, olisiko jatkossa etenkin S2-oppijoille suunnatuissa teksteissä 

mahdollisuus pyrkiä käyttämään sanan perusmuotoa ymmärtämisen edistäjänä, mikäli sanaa ei 

ole mahdollista korvata, ja tekstissä olisi esimerkiksi jo useita selityksiä. Perusmuoto voisi 

osaltaan helpottaa ymmärtämistä, sillä perusmuodossa olevat sanat on löydettävissä 

sanakirjasta. 

 

5.4 Tutkimuksen eettinen tarkastelu ja onnistuminen 

Tutkimuksen eettisestä näkökulmasta on ennen kaikkea huomioitava, että arviot vaikeista 

sanoista ja aineistotekstien kohderyhmistä pohjautuvat omiin arvioihini. Aineistosta eritellyt 

sanat ovat todennäköisesti vaikeita määrittelemilleni tekstien kohderyhmille, mutta arvioni ei 

ole ehdoton totuus. Toisekseen taajuussanaston käyttö vaikeiden sanojen vaikeuden arvioinnin 

tukena ei takaa sitä, että yleiset sanat olisivat helppoja kaikille tai harvinaiset sanat vaikeita 

kaikille. Jokaisella yksilöllä on oma kielimaisemansa ja sanavarastonsa, joten tutkimuksen 
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analyysissa on täytynyt tehdä päätelmiä. Lisäksi osaltaan tutkimuksen luotettavuutta heikentää 

se, että käytän sanojen taajuuden arvioinnissa vapaasti muokattavaa Wikisanakirjaa, johon 

Saukkosen (1979) tulokset ovat koottuna. Olen kuitenkin tehnyt Wikisanakirjaan niin sanotusti 

pistotarkastuksia, eli olen verrannut Wikisanakirjan ja Saukkosen (1979) sanaesiintymiä 

satunnaisesti valittujen 30 sanan verran. Kaikki sanat täsmäsivät, eli Wikisanakirjaa voitaneen 

pitää kuitenkin jokseenkin luotettava. Lisäksi tutkimuksessani harvinainen taajuus ei tee vielä 

sanasta vaikeaa, joten mahdollinen virheellisyys sanan taajuudessa ei vielä yksistään kumoa 

minkään sanan vaikeutta.  

Eräs tutkimuksen eettisyydessä huomioitava seikka on aineiston laajuus. Aineistoon 

sisällyttämäni 12 selkokielistä verkkosivua ei kata kaikkien selkokielisten verkkosivujen 

joukkoa. Lisäksi kultakin verkkosivulta keräämäni informoivat selkotekstit edustavat osaa 

verkkosivujen sisältöä. Yksittäiset tekstit ovat myös sattumanvaraisesti valittu, joskin 

valinnassa on huomioitu, että samalta verkkosivulta poimitut tekstit edustavat eri sisältöjä ja 

että yksittäinen teksti on vähintään muutaman kappaleen pituinen. Sattumanvaraisuus voidaan 

lukea luotettavuutta parantavaksi tekijäksi, sillä tutkijana en ole arvioinut aineiston tekstejä 

etukäteen, enkä näin ollen ole valikoinut aineistoon tekstejä, jotka sisältävät paljon tai vähän 

vaikeita sanoja ja sananselityksiä. Tutkimuksestani ei voida kuitenkaan tehdä kattavia 

yleistyksiä, vaan tutkimustulokset ovat suuntaa antavia. 

Kynkään, Elon, Pölkin, Kääriäisen ja Kansteen (2011: 139–140) mukaan sisällönanalyysin 

luotettavuuden haasteena on aineiston pelkistäminen: kuvaako pelkistetty aineisto 

mahdollisimman luotettavasti ilmiötä, jota tutkitaan? Selkotunnuksen saaneita verkkosivustoja 

on tällä hetkellä 22, ja tutkimuksessani tarkastelin 12 verkkosivua. Näin ollen tutkimukseeni 

valikoituneet verkkosivut kattavat yli puolet selkotunnuksen saaneista verkkosivuista, joten 

voidaan ajatella, että aineisto kuvaa jokseenkin luotettavasti tutkittavaa ilmiötä, mutta ei 

aukottomasti. Lisäksi Kynkään ym. (2011: 139–140) mukaan tutkijan on osoitettava aineiston 

ja tulosten välinen yhteys luotettavalla tavalla. Tutkimuksen tekemisessä olen pyrkinyt 

toistuvasti huomioimaan tutkimuskysymykset. Ne ovat toimineet tutkimuksen punaisena 

lankana, jota olen seurannut läpi tutkimuksen. Lisäksi analyysivaiheen luokittelussa nostin esiin 

nimenomaan sellaisia huomioita, jotka toistuivat useasti aineistossa. Osoitan myös kaikissa 

tapauksissa aineiston ja tulosten välisen yhteyden esimerkkien kautta. Kyngäs ym. (2011: 140) 

myös toteavat, että luotettavuutta parantaa, mikäli analyysiprosessi tuodaan näkyväksi. Tämän 

vuoksi esitän analyysiprosessia havainnollistavia taulukoita.  
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Aineiston analyysissa olen tarkastellut aineistoa useaan otteeseen, jotta mikään vähäinenkään 

tutkimukseni kannalta merkittävä seikka ei ole jäänyt huomaamatta. On kuitenkin mahdollista, 

että vielä kattavammalla analyysilla kategorioista löytyisi vielä useampia huomioita kuin mitä 

nyt olen havainnut. Olen tutkimuksessani kautta linjan noudattanut asianmukaista 

viittaustekniikkaa ja huomioinut muiden tutkijoiden aiemmat työt ja saavutukset ketään 

väheksymättä. Tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta ansioksi voidaan myös todeta, että 

olen verrannut aineistosta havaitsemiani piirteitä tuoreimpiin selkokielen ohjeistuksiin 

(Selkomittari 2018, Saavutettavan kielen opas 2019). Näin ollen tutkimukseni ei nojaa 

vanhentuneisiin ohjeistuksiin, ja tutkimustuloksia voidaan soveltaa tämänhetkiseen 

selkoistamistyöhön. 

Tutkimus voidaan katsoa siltä osin onnistuneeksi, että onnistuin vastaamaan 

tutkimuskysymyksiin ja tuottamaan suuntaa antavaa tietoa selkokielen ohjeistuksen 

toteutumisesta. Tutkimusaineistosta löytyi sisällönanalyysin keinoin kategorioita, jotka 

kertovat vaikeiden sanojen käytöstä ja selittämisestä. On kuitenkin mainittava, että tässä 

tutkimuksessa tekstien kohderyhmät jäivät jokseenkin vähäiselle huomiolle. Lisäksi 

tutkimuksessa jäivät ulkopuolelle sisällöllisten ja kieliopillisten sekä toisaalta sanaluokkien 

huomiointi vaikeissa sanoissa. Mikkonen (2020) on kuitenkin tutkinut nominitaivutuksen 

periaatteiden toteutumista informoivissa selkoteksteissä, joten tältä osin tutkimusaukkoa on jo 

paikattu. 

Tätä tutkimusta tarkasteltaessa on myös otettava huomioon, että tutkimusaineistoni selkotekstit 

on voitu kirjoittaa jo ennen Selkomittarin (2018) ja Leskelän Saavutettavan kielen oppaan 

(2019) ilmestymistä. Tutkimuksen onnistumisen näkökulmasta on kuitenkin todettava, että 

näissä ohjeistuksissa ilmenevät ohjeet vaikeiden sanojen käytöstä ja selittämisestä on 

havaittavissa myös aiemmissa selkokielen ohjeistuksissa pääpiirteittäin. Esimerkiksi vuonna 

2000 ilmestyneessä Sainion teoksessa Teksti, joka rakastaa lukijaansa todetaan seuraavia 

ohjeita selkokirjoittajalle: 

“Käytä helppotajuista, suorasanaista kieltä.” 

“Vältä abstrakteja ilmaisuja.” 

“Käytä lyhyitä, jokapäiväisiä puhekielen sanoja.” 

“Älä käytä vierasperäisiä sanoja.” 

“Vältä erityissanastoa, lyhennyksiä ja alkukirjainten käyttöä.” (Sainio 2000: 24–27) 
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On siis syytä olettaa, että tutkimukseni aineistotekstien selkoistajat ovat olleet tietoisia 

vähintään näistä aiemmista vaikeisiin sanoihin liittyvistä ohjeistuksista, jotka tosiaan ovat 

samankaltaisia kuin nykyiset ohjeet. Tältä osin tutkimus on siis niin ikään onnistunut ja 

tutkimustuloksia voidaan pitää luotettavina. 
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6 Päätäntö 

Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut vaikeiden sanojen käyttöä ja selittämistä selkokielisillä 

verkkosivuilla. Teoriaosuuden katsaus kielen merkitykseen, selkokieleen, teksteihin, 

verkkosisältöihin ja selkokielen ohjeistukseen luo pohjaa analyysille ja pohdinnalle. 

Tutkimuksessa tarkastelemani keskeiset selkokielen ohjeistukset nojaavat tuoreimpiin 

selkokielen ohjeistuksiin, joita ovat Leealaura Leskelän Saavutettavan kielen opas (2019) ja 

Selkokeskuksen Selkomittari (2018). Vaikeita sanoja selkoteksteissä on tutkittu aiemmin, mutta 

ei valitsemastani näkökulmasta, joten tutkimukseni täyttää tutkimusaukkoa. 

Tutkimustulokset osoittavat, että selkokielen ohjeistus ei toteudu kaikilta osin. Aineistosta on 

havaittavissa eniten tapauksia, joissa vaikea sana on jätetty selittämättä. Toiseksi suurin 

kategoria on sanat, joissa vaikea sana on selitetty onnistuneesti. Lisäksi aineistosta ilmenee 

selittämättä jätettyjä vaikeita sanoja, jotka olisivat kuitenkin korvattavissa helpommalla 

ilmaisulla. Lisäksi pieni osa sanoista on selitetty esimerkin kautta, ja kuusi selitystä esiintyy 

ohjeistuksen vastaisessa paikassa. Kokonaisuudessaan selittämättä jätettyjen vaikeiden sanojen 

osuus on noin 65 prosenttia ja selitettyjen sanojen osuus 35 prosenttia aineiston tapauksista. 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että vaikeiden sanojen käyttö ja selittäminen ei ole 

selkoteksteissä suoraviivaista. Haasteita selkoistamiseen luovat etenkin viranomaiskielen ja 

erikoisalojen sanasto, joita ei ole aina mahdollista korvata helpommalla ilmaisulla. Yhdessä 

tekstissä voi esiintyä useita vaikeita sanoja, joten jos kaikki sanat selitettäisiin, tekstissä 

esiintyisi liikaa vaikeita sanoja. Toisaalta tulokset myös osoittavat, että jokaisessa aineiston 

selkotekstissä esiintyy vähintään yksi vaikea sana, joten niitä tuskin voinee täysin välttää 

selkoteksteissä. 

Vaikeiden sanojen ja sitä kautta selitysten määrää voitaneen hallita jakamalla selkotekstit jo 

selkoistamisessa eri vaikeustasoihin. Tällöin vaativan tason selkotekstissä voisi esiintyä 

enemmän selittämättä jätettyjä vaikeita sanoja, kun taas helpon tason tekstissä vaikeiden 

sanojen määrä olisi suppeampi. Tällöin harvakseen esiintyvät vaikeat sanat olisivat myös 

selitettävissä ilman, että tekstiin tulisi liikaa vaikeita sanoja. Perustason selkotekstissä vaikeita 

sanoja olisi kohtuullisesti, ja niitä olisi myös selitetty kohtuullisesti. Toisaalta jatkossa 

selkoistamisessa on kiinnitettävä yhä huomioita siihen, että pyritään jo lähtökohtaisesti 

löytämään sellainen ilmaisu, joka palvelisi mahdollisimman montaa selkolukijaa 

selittämättäkin. Suomen kielen agglutinoivan piirteen vuoksi pitkät sanat ovat yleisiä, mutta ne 

ovat myös selkolukijoille usein haastavia. Pitkiä sanoja ilmenee aineistossa runsaasti, joten 

niiden käyttöön on syytä kiinnittää jatkossa yhä huomiota. Lisäksi kulttuurisidonnaiset sanat ja 
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ainoastaan esimerkkien kautta selittäminen olisi huomioitava tarkemmin etenkin niissä 

teksteissä, jotka on suunnattu henkilöille, joilla on väliaikainen selkokielen tarve.  

Kuten teoriaosuudessa mainitsen, Vaarala ja Jalkanen (2011: 124) toteavat, että nykylukija on 

tekstin äärellä harvoin yksin: on mahdollista lukea ja kommentoida samaa tekstiä yhtä aikaa 

muiden kanssa niin, että muut ovat myös tietoisia tästä. Lukeminen muuttuu myös eri tekstien 

välillä liikkumiseksi, ja monimediaisuus häivyttää tekstin rajoja. Toisen tai vieraan kielen 

kontekstissa oppijoille, joilla on vaikeuksia lukea, tarjotaan helpompia tekstejä. Tässä piilee 

Vaaralan ja Jalkasen (2014: 124) mukaan ristiriita: jokapäiväisessä elämässä oppijat kohtaavat 

kompleksisia tekstejä. Tekstit ja lukeminen muuttavat siis alati muotoaan, eikä toisaalta kaikkia 

tekstejä tässä tekstualisoituneessa yhteiskunnassa ole mahdollista kääntää selkokielelle. 

Selkokielelle ja kokonaisvaltaisen saavutettavuuden huomioimiselle on kuitenkin paikkansa, 

jotta kaikilla on yhtäläiset kielelliset oikeudet ja mahdollisuus ymmärtää ja tulla ymmärretyksi.  

Yhä parempia selkotekstejä on mahdollista tuottaa, kun selkokieltä tutkitaan lisää. 80-luvun 

Suomessa ja muualla maailmassa jo aiemmin alkaneen selkokielen tutkimuksen perinteet 

toivottavasti jatkuvat yhä tulevina vuosikymmeninä, ei vähiten sen vuoksi, että selkokielen 

tarve kasvaa uusimpien arvioiden mukaan jatkuvasti. Oman tarpeensa selkokielen 

tutkimukselle luo yhä kehittyvä digitalisaatio: esimerkiksi 5G-verkko voi tuoda aivan uusia 

mahdollisuuksia saavutettavuuteen, mutta sen mahdollisuuksia täytyy tutkia, kun tältä osin uusi 

aikakausi alkaa. Tämän tutkimuksen pohjalta nousi jatkotutkimusaihe niiden syiden 

selvittämisestä, joiden vuoksi selkoteksteissä ilmenee runsaasti vaikeita sanoja ohjeistuksesta 

huolimatta. Selkoistamisprosessin tutkimukselle on yhä tarvetta. Lisäksi selkokielen 

ohjeistuksen toteutumista on syytä tutkia myös muista näkökulmista, jotta voidaan varmistua, 

että selkokieli on kaikilta osin ohjeistuksen mukaista. Toisaalta olisi myös tarpeen tarkastella 

ohjeistuksen toteutumista myös muissa tekstilajeissa, ja tekstien kohderyhmille ominaisia 

tarpeita voisi tarkastella tulevaisuudessa vielä tarkemmin. Tutkimuksesta nousi myös 

jatkotutkimusaihe erilaisista selityksistä ja niiden havaittavuudesta ja tarpeesta selkoteksteissä. 

Kaiken kaikkiaan selkokielellä voidaan parantaa ihmisten kielellisiä oikeuksia ja 

yhdenvertaisuutta, joten selkokielen tutkimus toivottavasti jatkuu ja voi hyvin myös tulevina 

vuosina.   
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LIITTEET 

 

Liite 1. Tutkimusaineisto: informoivat selkotekstit 

Tutkimusaineisto koostuu 47 informoivasta selkotekstistä. Aineisto on kerätty seuraavilta 

selkotunnuksen saaneilta verkkosivuilta. Alla myös kerrotaan, kuinka monta tekstiä kultakin 

verkkosivulta on mukana tutkimuksessa.  

A. Helsingin seutu: viisi tekstiä 

B. Oikeusasiamies: viisi tekstiä 

C. Evantia: kolme tekstiä 

D. THL: Koronavirus selkokielellä ja kuntouttava työtoiminta: kolme tekstiä 

E. Jos joudut rikoksen uhriksi: viisi tekstiä 

F. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivut: neljä tekstiä 

G. Yhteisvastuu: kolme tekstiä 

H. Työkykypassi: neljä tekstiä 

I. Kansaneläkelaitos KELA: viisi tekstiä 

J. Suomen ASH ry: viisi tekstiä 

K. Kansalaisopistot.fi: yksi teksti 

L. Verneri.net: neljä tekstiä 

 

Aineiston lukuohje 

Aineisto on jaoteltu verkkosivuittain ja teksteittäin. Kustakin tekstistä ilmenee, mikä on tekstin 

otsikko, milloin teksti on kerätty mukaan tutkimukseen ja mistä hyperlinkistä teksti on 

luettavissa. Jokaisessa tekstissä ilmoitetaan tekstin arvioitu kohderyhmä seuraavin ilmaisuin: 

 Pysyvä/synnynnäinen selkokielen tarve = henkilöt, joilla on pysyviä ja synnynnäisiä 

neurobiologisia syitä selkokielen tarpeelle esimerkiksi kehitysvamman, kielellisen 

erityisvaikeuden tai lukivaikeuden takia 

 Elinaikana syntynyt selkokielen tarve = henkilöt, joilla on elinaikana syntynyt 

selkokielen tarve, eli lukijana on esimerkiksi muistisairaudesta tai afasiasta kärsivä 

henkilö 

 Väliaikainen selkokielen tarve = henkilöt, joilla on väliaikainen selkokielen tarve, eli 

lukija on esimerkiksi maahanmuuttaja tai suomen vähemmistökielen puhuja. (Leskelä 

2019: 97–103) 
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Aineistoanalyysissa vaikeista sanoista ja niiden selittämisestä on havaittu erilaisia kategorioita, 

jotka on eroteltu teksteihin värikoodein.  Värikoodit ja esiintymien lukumäärät ovat seuraavat: 

1. Vaikea sana esiintyy ilman selitystä. Sanat on haastava korvata helpommalla. (141 

tapausta) 

2. Vaikealla sanalla on selitys, ja se on sanan välittömässä läheisyydessä. (64 tapausta) 

3. Vaikea sana esiintyy ilman selitystä. Sana olisi korvattavissa helpommalla ilmaisulla. 

(41 tapausta) 

4. Vaikea sana on selitetty ainoastaan esimerkin kautta. (22 tapausta) 

5. Vaikealla sanalla on selitys, mutta se tulee liian myöhään. (7 tapausta) 

 

Teksteissä kunkin tapauksen jäljessä sulkuihin merkitty numero ilmoittaa, kuinka mones 

kategorian tapaus on kyseessä. Merkitsemisen tarkoituksena on ennen kaikkea tehdä tapausten 

määrä läpinäkyväksi. 
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A) HELSINGIN SEUTU https://www.helsinginseutu.fi/hs/selkosivut-fi  

Teksti 1. Vaarallinen jäte 

https://www.helsinginseutu.fi/hs/selkosivut-fi/vesi-ja-jatehuolto/jatehuolto/vaarallinen-jate/ (8.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Vaarallista jätettä ovat käytöstä poistetut aineet tai esineet, jotka voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle tai 

ympäristölle. (1) 

Vaarallisia jätteitä ovat muun muassa 

 Energiansäästölamput (1) ja loisteputket (2)  

 Elohopeakuumemittarit (1) 

 käyttämättä jääneet lääkkeet 

 akut 

 jäteöljyt (3), öljynsuodattimet (4) ja muut öljyiset jätteet 

 liuottimet, kuten tärpätti (5), tinneri (6), asetoni (7) ja liuotinpitoiset (8) pesuaineet (1) 

 maalit, liimat ja lakat 

 puunsuoja- ja kyllästysaineet (9) 

 Aerosolipurkit (2), joissa on vielä ainetta sisällä 

 painekyllästetty puu (10) 

 emäksiset pesu- ja puhdistusaineet (11) 

 torjunta- ja desinfiointiaineet (12) 

 voimakkaat hapot, kuten rikkihappo (13) (2) 

 kaasupullot ja muut painepakkaukset. 

Kodin vaaralliset jätteet voit viedä pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella maksutta 

 huoltoasemien ja kauppojen pihalla sijaitseviin jätekontteihin (3) 

 Sortti-asemille 

 Munkinmäen jäteasemalle 

 keväisin kiertäviin HSY:n keräysautoihin (14) 

Yllä mainitut paikat eivät kuitenkaan ota vastaan vanhentuneita lääkkeitä. Vie siis apteekkiin 

 vanhentuneet lääkkeet 

 neulat 

 ruiskut 

 elohopeakuumemittarit. 

 

Teksti 2. Ammatillinen koulutus https://www.helsinginseutu.fi/hs/selkosivut-fi/paivahoito-

koulutus/ammatillinen-koulutus/ (8.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Osa nuorista haluaa opiskella itselleen ammatin heti peruskoulun jälkeen. Silloin he voivat hakea yhteishaussa 

ammatilliseen oppilaitokseen. 

Nuori voi suorittaa 

 ammatillisen perustutkinnon 

 ammattitutkinnon 

 Erikoisammattitutkinnon. (15) 

Ammattikoulutukseen kuuluu koulussa opiskelua ja erilaisilla työpaikoilla oppimista. 

https://www.helsinginseutu.fi/hs/selkosivut-fi
https://www.helsinginseutu.fi/hs/selkosivut-fi/vesi-ja-jatehuolto/jatehuolto/vaarallinen-jate/
https://www.helsinginseutu.fi/hs/selkosivut-fi/paivahoito-koulutus/ammatillinen-koulutus/
https://www.helsinginseutu.fi/hs/selkosivut-fi/paivahoito-koulutus/ammatillinen-koulutus/
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Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella eli oppisopimuskoulutuksena. Silloin suuri 

osa oppimisesta tapahtuu töissä työpaikalla. (2) 

Opiskelu kestää noin kolme vuotta, ja sen jälkeen nuoren tulisi osata oman alansa perustiedot ja -taidot. 

Tavoite on myös saada työtä omalta alalta. 

Ammatillisen koulutuksen jälkeen nuori voi mennä töihin tai jatkaa opintoja korkeakoulussa. 

 

Teksti 3. Vakavat sairaudet https://www.helsinginseutu.fi/hs/selkosivut-fi/terveys/vakavat-sairaudet/ 

(8.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Vakavat sairaudet hoidetaan sairaaloissa. Sairaalaan tarvitaan yleensä lähete. 

Lähete on sähköinen asiakirja (3).Lääkäri kirjoittaa lähetteen, jos hän on sitä mieltä, että tarvitset tarkempia 

tutkimuksia tai erikoislääkärin hoitoa eli erikoissairaanhoitoa. (4) Lähetteellä lääkäri pyytää sinulle jatkohoitoa 

tilanteeseesi sopivasta sairaalasta. 

Lääkäri toimittaa lähetteen suoraan seuraavaan hoitopaikkaan. Hoitopaikassa arvioidaan, kuinka kiireellistä 

hoitoa tarvitset. Sen jälkeen saat kutsukirjeen hoitoon. 

Kutsu sairaalaan 

Kun sinulle on varattu aika sairaalahoitoon, saat siitä yleensä kutsukirjeen kotiisi. Kutsu lähetetään yleensä 

hyvissä ajoin ennen sairaalaan tuloa. 

Kutsussa on kerrottu muun muassa seuraavat asiat: 

 tarkat tiedot siitä, milloin, minne ja missä voit ilmoittautua sairaalassa 

 mihin toimenpiteisiin sinulle on varattu aika 

 ohjeet mahdollisista valmisteluista, joita sinun pitää tehdä kotona ennen kuin tulet sairaalaan. 

Kutsussa kerrotaan täsmällinen kellonaika, milloin sinun pitää olla sairaalassa. Kun tulet sairaalaan, sinun pitää 

ilmoittautua. Ilmoittautumisen yhteydessä sinulta kysytään henkilötunnus. 

Voit ottaa sairaalaan mukaan saattajan. (4) 

Jos et pääse sairaalaan varattuna ajankohtana, peruuta aika puhelimitse mahdollisimman pian. Samalla 

pyritään sopimaan sinulle uusi aika. Peruuttamattomasta (5) ja käyttämättömästä (6) ajasta peritään maksu. 

Jos sinulla on ennen sairaalaan tuloa nuha, äkillinen tulehdus tai muu sairaus, soita osastolle, joka lähetti sinulle 

kutsun sairaalaan. Voit neuvotella yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa siitä, kuinka tilanteessa on parasta 

toimia. 

Sairaalassa on erilaisia osastoja 

Poliklinikka 

Poliklinikka on sairaalassa toimiva hoito- ja tutkimuspaikka, jossa ei yleensä yövytä. (5) Poliklinikkakäynnit (7) 

ovat usein lyhyitä. Käynti voi olla lääkärin, sairaanhoitajan tai erityistyöntekijän vastaanotolle. 

Erityistyöntekijöitä ovat esimerkiksi fysioterapeutit (16). (3) 

Poliklinikkakäyntiin saattaa sisältyä tutkimuksia laboratoriossa (17) tai röntgenissä (18). Osa näistä 

tutkimuksista pyritään tekemään ennen lääkärin vastaanottoa, jotta tutkimusten tulokset olisivat lääkärin 

käytössä vastaanotolla. 

Lisäksi poliklinikalla tehdään pieniä kirurgisia toimenpiteitä ja tutkimuksia, jotka eivät vaadi nukutusta. 

https://www.helsinginseutu.fi/hs/selkosivut-fi/terveys/vakavat-sairaudet/
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Päiväkirurginen osasto 

Päiväkirurgisella osastolla tehdään yleensä kiireettömiä ja lyhytkestoisia leikkauksia ja muita kirurgisia 

toimenpiteitä. (6) 

Näitä voivat olla esimerkiksi (4) 

 Tyräleikkaukset (19)  

 Peräpukamaleikkaukset (20)  

 Suonikohjuleikkaukset (21)  

 erilaiset tähystykset (22)  

 Kaihileikkaukset (23)  

 Kitarisaleikkaukset (24)  

 korvien putkitukset. (25) 

Päiväkirurgisen osaston toimenpiteet edellyttävät nukutusta tai puudutusta (26). Hoitojaksot ovat vajaan 

vuorokauden mittaisia. 

Vuodeosasto 

Vuodeosasto on joko vaativaa hoitoa tai jatkuvaa tarkkailua tarvitseville potilaille. Siellä tehdään erilaisia 

tutkimuksia, annetaan hoitoa ja kuntoutetaan potilaita. (7) Yleensä hoito osastolla kestää vuorokaudesta 

useisiin viikkoihin. 

Sairaaloiden sosiaalityöntekijät 

Sairaaloissa on sosiaalityöntekijöitä, jotka opastavat potilasta toimeentuloon (27) ja sosiaaliturvaan (28) 

liittyvissä asioissa. (8) 

Sairastuminen ja siitä toipuminen saattavat vaikuttaa potilaan taloudelliseen tilanteeseen. Elämäntilannetta 

voivat muuttaa sairaalassa olo, pitkäaikainen sairaus tai sairastaminen, joka johtaa pysyviin toimintarajoituksiin 

(8). Sosiaalityöntekijältä voi kysyä neuvoa taloudelliseen tilanteen liittyvissä kysymyksissä, joita voivat olla 

 sairausajan palkka 

 Työttömyyskorvaus (29) 

 sairausvakuutuksen päiväraha (30) ja muut korvaukset 

 Eläkeasiat (31)  

 Toimeentulotuki (32) 

 yksityiset vakuutukset (33) ja niiden korvaukset 

 sairaalan hoitomaksut 

 lapsipotilaiden vanhemmille kuuluvat etuudet. 

Sosiaalityöntekijältä voi kysyä myös seuraavista asioista: 

 Kuntoutusmahdollisuudet (9) 

 eläkkeet, joita myönnetään sairauden perusteella 

 oman kotikunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, kuten kotiapu, kotisairaanhoito (34) ja päihdehuolto (35) 

(5) 

 yksityiset hoito- tai palvelukodit 

 vanhainkodit. 

Sosiaalityöntekijän vastaanotoista saa tietoa hoitohenkilökunnalta ja sairaalan ilmoitustauluilta. 

 

Teksti 4. Työväenopistot, kansalaisopistot, aikuisopistot https://www.helsinginseutu.fi/hs/selkosivut-

fi/Vapaa-aika/tyovaenopistot/ (8.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Pääkaupunkiseudun työväenopistoissa, kansalaisopistoissa ja aikuisopistoissa voi harrastaa ja opiskella 

https://www.helsinginseutu.fi/hs/selkosivut-fi/Vapaa-aika/tyovaenopistot/
https://www.helsinginseutu.fi/hs/selkosivut-fi/Vapaa-aika/tyovaenopistot/
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 kieliä 

 käsitöitä 

 kuvataiteita 

 kirjallisuutta 

 kotitaloutta 

 musiikkia 

 tietotekniikkaa 

 liikuntaa 

 Tanssia. (9) 

Opetuspisteitä on eri puolilla pääkaupunkiseutua. 

Kurssit ovat yleensä iltaisin, mutta myös päiväkursseja on jonkin verran tarjolla. 

Opetusta maahanmuuttajille 

Opistoissa järjestetään maahanmuuttajille suomen kielen koulutusta, josta osa on työvoimapoliittista 

koulutusta (36). Kurssitarjonnassa (10) on sekä alkeiskursseja että kursseja niille opiskelijoille, joiden kielitaito 

on jo hyvä. 

Maahanmuuttajille suunniteltuja kursseja on myös seuraavissa aineissa: 

 tietotekniikka 

 kotitalous 

 käsityöt 

 kuvataiteet 

 musiikki 

 vieraat kielet. 

Lisäksi osa opistoista järjestää englannin- ja venäjänkielisiä luentoja Suomen kulttuurista, yhteiskunnasta ja 

historiasta. 

Opetusta vanhuksille 

Opistoilla on myös senioreille suunnattuja kursseja. Esimerkiksi Helsingin työväenopistossa on tietotekniikan 

seniorikursseja. Seniorikurssilla opiskelutahti on rauhallisempi kuin muilla kursseilla. 

Osa kursseista järjestetään päiväsaikaan vanhusten palvelukeskuksissa. 

Tarkemmat tiedot kursseista sekä ilmoittautumisesta kursseille saat opiskelupaikasta. Pääkaupunkiseudulla 

kansalais- ja työväenopistojen kursseille voi ilmoittautua myös internetissä. 

 

TEKSTI 5. KAUPUNGIN TALOUS https://www.helsinginseutu.fi/hs/selkosivut-fi/kaupungit/kaupungin-talous/ 

(8.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Kaupungin talous 

Kaupungin taloutta ohjaavat 

 Kaupunginvaltuusto (37) 

 Kaupunginhallitus (38) 

 lautakunnat (39) ja johtokunnat (40) 

 kaupunginjohtajat 

 eri toimialat (41). 

Kaupunki saa rahaa kunnallisveroista (11) ja erilaisista maksuista. Kun kaupungin taloutta suunnitellaan, 

päätetään, mihin rahat käytetään. 

https://www.helsinginseutu.fi/hs/selkosivut-fi/kaupungit/kaupungin-talous/
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy joka vuosi seuraavan vuoden talousarvion eli budjetin. (10) Valtuusto päättää 

myös kunnallisverotuksen tuloveroprosentista eli siitä, kuinka paljon kaupungin asukkaat maksavat tuloistaan 

veroa kaupungille. (11) 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy joka vuosi taloussuunnitelman seuraaviksi kolmeksi vuodeksi. 

Taloussuunnitelmassa 

 ehdotetaan, miten kaupungin toimintoja pitäisi kehittää 

 selvitetään, miten toimintoihin saadaan rahaa.  

Taloussuunnitelma on pohjana seuraavan vuoden talousarviolle. (12)  

Kaupungin rahankäyttöä seurataan kaupunginvaltuustossa. Kaupungin taloudesta laaditaan joka vuosi 

tilinpäätös. Kaupunginvaltuusto päättää tilinpäätöksen (42) hyväksymisestä. 

 

 

 

B) OIKEUSASIAMIES https://www.oikeusasiamies.fi/fi/web/selkosuomi 

Teksti 6. Voiko oikeusasiamies auttaa? https://www.oikeusasiamies.fi/fi/web/selkosuomi (8.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Voit pyytää apua oikeusasiamieheltä, 

- jos epäilet, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia 
- jos viranomainen tai virkamies ei ole tehnyt työtään oikein 
- jos viranomainen on kohdellut sinua väärin 
- jos perus- ja ihmisoikeudet (12) eivät ole toteutuneet. 

 
Silloin voit tehdä asiasta kantelun (43) oikeusasiamiehelle. 
Voit kertoa, mitä on tapahtunut ja miksi se on sinusta väärin. 

  

Oikeusasiamies valvoo laillisuutta 

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo viranomaisten 
ja virkamiesten työtä ja toimintaa. (1) 

  
Viranomaisten ja virkamiesten täytyy 
- tehdä työnsä oikein 
- noudattaa työssään lakia 
- täyttää velvollisuutensa. 

 
Viranomainen voi olla virasto tai laitos. 

 
Viranomaisia ovat esimerkiksi verotoimistot, kuntien virastot ja terveyskeskukset. (2) 

Virkamiehiä ovat esimerkiksi poliisit, opettajat peruskoulussa tai lääkärit terveyskeskuksessa. (3) 

Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että kansalaisten perusoikeudet ja 
ihmisoikeudet toteutuvat. 

 

https://www.oikeusasiamies.fi/fi/web/selkosuomi
https://www.oikeusasiamies.fi/fi/web/selkosuomi
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Teksti 7. Mitä oikeusasiamies tekee? https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/web/selkosuomi/mita-

oikeusasiamies-tekee- (8.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Oikeusasiamies tutkii hänelle tulevia kanteluita. (44) 

Oikeusasiamies voi myös tutkia epäkohtaa, 
jonka hän on itse huomannut. 
Epäkohta tarkoittaa asiaa, joka on jollakin tavalla 
epäoikeudenmukainen tai väärin. (13) 

Oikeusasiamies tekee myös tarkastuksia 

Oikeusasiamies tekee tarkastuksia  

suljettuihin laitoksiin, varuskuntiin (45) ja virastoihin. 
 
Suljettu laitos tarkoittaa paikkaa, 
josta ei pääse pois, vaikka haluaisi. 
 
Sellaisia ovat esimerkiksi vankilat ja lastenkodit. (14) 

Tarkastuksilla laitosten asukkaat ja työntekijät 
voivat keskustella oikeusasiamiehen kanssa. (15)  

Oikeusasiamies ei kerro muille, 
mitä hänelle on kerrottu. 

Oikeusasiamiehelle tulee 
vuodessa monta tuhatta kantelua. 
Oikeusasiamiehen kansliasta tehdään 
vuosittain yli 100 tarkastusta. 

Eduskunta valitsee oikeusasiamiehet 

Suomessa on yksi oikeusasiamies 
ja kaksi apulaisoikeusasiamiestä (46). 

 
He tekevät samaa työtä ja 
työskentelevät itsenäisesti. 
Heillä kaikilla on samat oikeudet 
ja valtuudet (47) tehdä työtään.  
Valtuudet ja oikeudet on kerrottu laissa. 

 
Oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehet 
valitsee eduskunta. 
He tekevät työtään neljä vuotta kerrallaan. 

 
Oikeusasiamies kertoo eduskunnalle joka vuosi, 
millaista työtä hän on tehnyt. 
Hän julkaisee työstään kirjan, vuosikertomuksen. (16) 

  

Teksti 8. Kantelu oikeusasiamiehelle: kuka voi tehdä kantelun? 

https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/web/selkosuomi/mita-oikeusasiamies-tekee-
https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/web/selkosuomi/mita-oikeusasiamies-tekee-
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Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/web/selkosuomi/kantelu-oikeusasiamiehelle#kuka-voi (8.6.2020) 

Kuka voi tehdä kantelun? 

Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun kuka tahansa. 

Voit tehdä kantelun, jos viranomainen on kohdellut sinua 
väärin tai epäoikeudenmukaisesti. 
Esimerkiksi olet joutunut odottamaan liian kauan 
viranomaisen päätöstä tai et ole saanut hoitoa, 
joka sinulle olisi kuulunut.(17) 

Voit tehdä kantelun myös toisen ihmisen puolesta. 
Silloin sinulla pitää olla valtakirja. 
Valtakirja tarkoittaa, että sinulla on toisen ihmisen kirjallinen lupa 
tehdä kantelu hänen puolestaan. (18) 

Kenestä voit tehdä kantelun? 
Voit tehdä kantelun oikeusasiamiehelle viranomaisista tai virkamiehistä. 

Viranomaisia ovat esimerkiksi: 
- valtion virastot ja laitokset 
- kuntien virastot ja luottamuselimet 
- tuomioistuimet.(6) 

Luottamuselimiä ovat esimerkiksi: 
- kuntien ja kaupunkien valtuustot, 
- kunnanhallitukset, kaupunginhallitukset 
- kuntien ja kaupunkien lautakunnat.(7) 

Virkamiehiä ovat esimerkiksi: 
- poliisit 
- ulosottomiehet 
- sosiaalityöntekijät 
- terveyskeskuslääkärit 
- kunnanjohtajat 
- peruskoulun opettajat 
- rakennustarkastajat 
- tuomarit.(8) 

Voit kannella oikeusasiamiehelle myös laitoksista, jotka hoitavat julkisia tehtäviä. 

Niitä ovat esimerkiksi työttömyyskassat (48) ja vakuutuslaitokset (49) 
Ne maksavat ihmisille korvauksia, tukia ja eläkkeitä. 

Julkisia tehtäviä hoitavat myös yritykset, joilta kunnat ostavat palveluita. 
Lastenkoti voi olla tällainen yritys. 

Ennen kantelua 
  
Ennen kuin teet kantelun, puhu suoraan sen viranomaisen kanssa, 
joka on toiminut väärin. 
Puhuminen voi ratkaista ongelman, eikä kantelua tarvitse tehdä. 
 

 

https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/web/selkosuomi/kantelu-oikeusasiamiehelle#kuka-voi
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Teksti 9. Miten kantelu tutkitaan? https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/web/selkosuomi/miten-kantelu-

tutkitaan- (8.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Kun oikeusasiamies tutkii kantelun (50), hän arvioi, mitä asialle pitäisi tehdä. 
Hän arvioi jokaisessa tapauksessa, ovatko viranomaiset noudattaneet lakia. 
 
Oikeusasiamies arvioi myös, ovatko perusoikeudet ja ihmisoikeudet toteutuneet. 
  
Kun oikeusasiamies tutkii kantelua, hän kyselee asiasta monelta eri ihmiseltä. 
Hän puhuu sen viranomaisen (51) kanssa, josta joku on tehnyt kantelun. 
 
Hän pyytää myös selvityksiä ja tietoa asiasta muilta viranomaisilta. 
Hän voi määrätä tarkastajia tutkimaan asiaa. 
Hän voi myös pyytää poliisia tutkimaan asiaa. 
  
Viranomaisella on oikeus kertoa oma mielipiteensä asioista. 
Samalla hän saa aina tietää, kuka on tehnyt kantelun hänestä. 
 
Kantelut ovat yleensä julkisia 

Kantelut ovat yleensä julkisia. 
Se tarkoittaa, että muutkin saavat tietää kantelusta, jos haluavat. (19)  

Salaisia tietoja ovat kuitenkin esimerkiksi kantelijan terveys tai sosiaalituet (52). (9) 

Oikeusasiamies voi siirtää kantelun jollekin toiselle tutkijalle, jos se on tarpeellista. 
Hän ilmoittaa siirrosta kantelijalle. 

Kantelun seuraukset riippuvat siitä, mitä oikeusasiamies saa selville, kun hän tutkii asiaa. 

Mitä oikeusasiamies voi tehdä? 

Oikeusasiamies voi nostaa syytteen (53), jos on tapahtunut rikos. 

Hän voi antaa viranomaiselle huomautuksen, jos viranomainen on rikkonut lakia tai tehnyt työnsä huonosti. 

Oikeusasiamies voi kertoa viranomaiselle, miten hänen olisi pitänyt toimia lain mukaan. 

Lisäksi oikeusasiamies voi kertoa, millaista on hyvä hallinto (54) tai miten kantelijan oikeudet toteutuvat. 

Hän voi myös pyytää, että viranomainen oikaisee virheen tai hyvittää sen asiakkaalle. 

Jos oikeusasiamies on huomannut virheitä viranomaisen toiminnassa, hän voi pyytää viranomaista 

muuttamaan toimintaansa. 

 

Teksti 10. Mitä on hyvä hallinto? https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/web/selkosuomi/mita-on-hyva-

hallinto- (8.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Kun oikeusasiamies tutkii kanteluita, hän katsoo myös, onko hallinto (55) ollut hyvää.  

Hyvä hallinto on jokaisen ihmisen perusoikeus. 
Kaikilla ihmisillä on oikeus saada hyvää hallintoa.  

https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/web/selkosuomi/miten-kantelu-tutkitaan-
https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/web/selkosuomi/miten-kantelu-tutkitaan-
https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/web/selkosuomi/mita-on-hyva-hallinto-
https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/web/selkosuomi/mita-on-hyva-hallinto-
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Mitä hyvään hallintoon kuuluu? 
Hyvään hallintoon kuuluu, että viranomaiset kohtelevat kaikkia ihmisiä oikeudenmukaisesti. (20) 
Viranomaisten täytyy olla puolueettomia. (56) 
Viranomaisten täytyy myös tehdä työnsä huolellisesti ja oikein, eikä työ saa kestää liian kauan. 

Hyvää hallintoon kuuluu myös, että viranomaiset vastaavat ihmisten asiallisiin kysymyksiin. 
Viranomaiset kysyvät mitä mieltä olet silloin, kun asia koskee sinua itseäsi. 

Viranomaiset antavat asiakkaan puhua omaa äidinkieltään. 

Viranomaiset myös kertovat syyt, joiden perusteella he ovat tehneet päätöksensä. 
 

Viranomaiset myös kertovat, miksi he ovat tehneet päätöksensä. 

Hallintolaki kertoo lisää hyvästä hallinnosta. 
 

C) EVANTIA 

Teksti 11. Kommunikaatio-opetus   https://www.evantia.fi/palvelut/kommunikaatio-opetus-ja-evantia-

kansiot/ (8.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen selkokielen tarve  

Lähellä sinua – missä päin Suomea oletkin! 

 Haluatko oppia viittomakieltä? 

 Tarvitsetko työssäsi tukiviittomia? 

 Kaipaatko opastusta kommunikoinnin apuvälineen käyttöön? 

 Onko lähipiirissäsi henkilö, joka tarvitsee kommunikointikansion? 

Opetamme erilaisissa toimintaympäristöissä 

 viittomakieltä 

 viitottua puhetta 

 tukiviittomia 

 kuurosokeiden kommunikointimenetelmiä 

 kuvakommunikaatiota 

 erilaisten kommunikoinnin apuvälineiden käyttöä 

Suunnittelemme jokaisen opetuskokonaisuuden asiakaslähtöisesti (13), yhdessä opetukseen osallistuvien 

henkilöiden kanssa. Lapsille suunnatussa opetuksessa osallistujat saavat opetusjakson ajaksi käyttöönsä 

verkkopohjaisen oppimateriaalin. (14) 

Kommunikaatio-opettajillamme on laaja osaaminen, pitkä kokemus sekä uusin tieto erilaisista 

kommunikointikeinoista ja -välineistä. 

Tarjoamme opetusta suomen kielen lisäksi myös englannin, viron ja venäjän kielellä sekä suomalaisella 

viittomakielellä. 

Evantialta saat opetuspalvelua myös etäyhteyden välityksellä. Voimme järjestää palvelumme joko psittain tai 

kokonaan etäopetuksena. 

Tutustu meidän kommunikointikansioihin, lue lisää alta. 

 

Teksti 12. Yritys: Evantia Oy https://www.evantia.fi/yritys/ (8.6.2020)  

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen selkokielen tarve 

https://www.evantia.fi/palvelut/kommunikaatio-opetus-ja-evantia-kansiot/
https://www.evantia.fi/palvelut/kommunikaatio-opetus-ja-evantia-kansiot/
https://www.evantia.fi/yritys/
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Kommunikointi kuuluu kaikille 

Evantia on kommunikoinnin moniosaaja (15) yli 30 vuoden kokemuksella. Tulkkauspalvelut ja kommunikaatio-

opetus ovat ydinosaamistamme. Toiminnallamme mahdollistamme asiakkaille yhdenvertaisen kohtaamisen ja 

osallistumisen. 

Olemme alan suurin työnantaja Suomessa. Meillä työskentelee erilaisissa tehtävissä lähes 200 ammattilaista 

valtakunnallisesti (16).  

Konserniimme (57) kuuluvat emoyhtiön (58) Evantia Oy:n lisäksi tulkkausyritykset HLS-Sosiaalipalvelut Oy 

(Avida) sekä Sign Line Oy. Toimimme myös Ruotsissa, jossa olemme erikoistuneet etätulkkaukseen. Evantia Oy 

on osa Honkalampi-konsernia. 

 

Teksti 13. Henkilöstö https://www.evantia.fi/henkilosto/ (8.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen selkokielen tarve 

Lähellä sinua – missä päin Suomea oletkin! 

Evantialla työskentelee lähes 200 kommunikoinnin ammattilaista valtakunnallisesti. 

Konserniimme (59) kuuluvat emoyhtiön (60) Evantia Oy lisäksi HLS-Sosiaalipalvelut Oy (Avida) ja Sign Line Oy. 

Löydä itsellesi sopiva tulkki tai kommunikaatio-opettaja 

 

Valitsemalla Kategoria -kohdasta, voit tehdä valinnan ammattiryhmän, osaamisen tai tulkattavan kielen 

mukaan. 

Voit etsiä henkilöä myös nimellä. Aluehaussa voit valita paikkakunnan tai Kelan välitysalueen, jolla työntekijä 

toimii. 

Painamalla Lue lisää – painiketta, pääset tutustumaan tarkemmin kyseiseen ammattilaiseen. Esittelystä näet 

hänen koulutushistoriansa sekä erityisosaamisen. 

 

D) THL https://thl.fi/ 

TEKSTI 14. Koronavirus COVID-19 selkokielellä https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-

torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirus-covid-19-selkokielella (5.7.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Uusi koronavirus lähti leviämään Kiinasta joulukuussa 2019. 

Maailman terveysjärjestön mukaan koronavirus on pandemia. Pandemia on tauti, joka on levinnyt kaikkialle 

maailmaan. (21) 

Uuteen koronavirukseen ei ole mitään tiettyä lääkettä. Koronavirusta vastaan ei ole myöskään olemassa 

rokotetta. 

Koronaviruksen tarttuminen 

Koronavirus tarttuu, kun sairastunut ihminen aivastaa tai yskii. 

Koronavirus tarttuu myös kosketuksen kautta. Virus voi tarttua esimerkiksi silloin, kun kättelet. Se voi tarttua 

myös erilaisten pintojen, kuten ovenkahvojen (10), kautta. 

Koronaviruksen oireet 

Koronaviruksen oireet ovat yleensä lieviä. 

https://www.evantia.fi/henkilosto/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirus-covid-19-selkokielella
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirus-covid-19-selkokielella
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Jotkut ihmiset ovat saaneet vakavampia oireita. Heillä on yleensä ollut jokin muu sairaus, kuten astma tai 

sydänsairaus. 

Lieviä oireita ovat 

 kuume 

 lihassärky 

 yskä 

 väsymys 

Vakavia oireita ovat 

 Hengenahdistus (61) 

 hyvin korkea kuume 

 yleisen voinnin huononeminen 

Sairastaminen kotona 

Jos oireesi ovat lieviä, sairasta kotona. Lepää ja juo riittävästi. 

Älä mene sairaana töihin. Älä vie sairasta lasta päiväkotiin tai kouluun. 

Kun oireet ovat loppuneet, pysy kotona vielä yksi päivä. 

 

TEKSTI 15. Koronavirus COVID-19 selkokielellä: apua terveydenhuollosta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-

ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirus-covid-19-

selkokielella (5.7.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Ota yhteyttä terveydenhuoltoon, jos 

 oireesi jatkuvat kauan 

 oireesi muuttuvat vakaviksi 

 sinulla on hengenahdistusta (62) 

Voit soittaa 

 omaan terveyskeskukseesi 

 lähimmän sairaalan päivystykseen (63)  

 päivystysnumeroon 116 117 

Soita hätänumeroon 112 vain kiireellisessä hätätilanteessa. (17) 

Pidä huolta hygieniasta 

Hyvä hygienia on paras tapa ehkäistä koronaviruksen leviämistä. 

 Pese kädet usein huolellisesti vedellä ja saippualla. 

 Jos et voi pestä käsiäsi, käytä käsidesiä. 

 Suojaa suusi, kun yskit tai aivastat. Käytä esimerkiksi nenäliinaa tai hihaa. Älä yski tai aivasta 

kämmeneesi. 

 Älä koskettele silmiäsi, nenääsi tai suutasi. 

 Jos kotonasi asuu monta ihmistä, käyttäkää omia käsipyyhkeitä. 

 Pyyhi säännöllisesti pinnat, joihin kosketaan paljon. Niitä ovat esimerkiksi ovenkahvat ja 

kaukosäätimet. Käytä tavallista puhdistusainetta. 

Ohjeita arkeen 

Muista myös nämä asiat arjessasi: 

 Pysy mahdollisimman paljon kotona. 

 Kun liikut kodin ulkopuolella, pidä toisiin ihmisiin ainakin metrin verran etäisyyttä. 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirus-covid-19-selkokielella
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirus-covid-19-selkokielella
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirus-covid-19-selkokielella
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 Tee etätöitä, jos voit. 

 Vältä suuria ihmisjoukkoja. 

 Älä kättele. 

 Älä vieraile yli 70-vuotiaiden ihmisten luona, sillä he kuuluvat riskiryhmään. (64) Pidä yhteyttä 

esimerkiksi puhelimella.  

 Älä vieraile sairaaloissa tai hoitolaitoksissa. 

 Älä matkusta ulkomaille. 

 

TEKSTI 16. Kuntouttava työtoiminta selkokielellä 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-

edistaminen/tyoelamaosallisuus/kuntouttava-tyotoiminta/kuntouttavan-tyotoiminnan-

asiakkaalle/kuntouttava-tyotoiminta-selkokielella (15.7.2020) 

Mitä kuntouttava työtoiminta on? 

Jos olet ollut pitkään työttömänä, voit osallistua kuntouttavaan työtoimintaan. 

Työtoiminnan tarkoitus on parantaa mahdollisuuksiasi saada työpaikka. (22) 

Mitä kuntouttavassa työtoiminnassa tapahtuu? 

Tutustut kuntouttavassa työtoiminnassa erilaisiin ammatteihin. Opit myös työelämän sääntöjä ja 

elämänhallintaa. 

Voit osallistua työtoimintaan erilaisissa paikoissa, esimerkiksi 

 keittiössä 

 pesulassa 

 toimistossa 

 verstaalla (65) 

Muun muassa kunnat, järjestöt ja seurakunnat järjestävät kuntouttavaa työtoimintaa. 

Yritykset eivät saa järjestää kuntouttavaa työtoimintaa. 

Kuinka pitkiä työtoiminnan päivät ovat? 

Yksi työtoiminnan päivä kestää  

 vähintään neljä tuntia ja  

 korkeintaan kahdeksan tuntia. 

Osallistut työtoimintaan ainakin yhtenä päivänä viikossa. 

Yhden viikon aikana sinulla voi olla korkeintaan neljä työtoiminnan päivää. 

Työtoiminnan jakso kestää vähintään kolme kuukautta ja korkeintaan kaksi vuotta. 

Saanko työtoiminnasta palkkaa? 

Et saa työtoiminnasta palkkaa. 

Sen sijaan saat kulukorvauksen tai toimintarahaa. Se maksetaan niiltä päiviltä, joina osallistut kuntouttavaan 

työtoimintaan. 

 Jos saat työttömyysetuutta, saat kulukorvauksen. Kulukorvaus on 9 euroa päivässä. (23)  

 Jos saat toimeentulotukea, saat toimintarahaa. Toimintaraha on 9 euroa päivässä. (24) 

Sinulla on myös oikeus saada matkakorvausta.  

Mitä teen, jos sairastun? 

Jos sairastut, ilmoita siitä heti työtoimintapaikkaasi. 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/tyoelamaosallisuus/kuntouttava-tyotoiminta/kuntouttavan-tyotoiminnan-asiakkaalle/kuntouttava-tyotoiminta-selkokielella
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/tyoelamaosallisuus/kuntouttava-tyotoiminta/kuntouttavan-tyotoiminnan-asiakkaalle/kuntouttava-tyotoiminta-selkokielella
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/tyoelamaosallisuus/kuntouttava-tyotoiminta/kuntouttavan-tyotoiminnan-asiakkaalle/kuntouttava-tyotoiminta-selkokielella
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Jos tarvitset terveydenhoitoa, ota yhteyttä terveyskeskukseen. 

Sinulla on oikeus turvalliseen työympäristöön. Jos sinulle sattuu jokin vahinko tai tapaturma, vakuutus (66) 

korvaa sen. 

Millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia minulla on? 

Sinulla on oikeus 

 saada hyvä perehdytys työhön 

 saada hyvää kohtelua ilman syrjintää 

 pitää taukoja työpäivän aikana 

 kertoa huonosta kohtelusta 

 tehdä valitus tai kantelu (67) huonosta kohtelusta 

 kieltäytyä työtoiminnasta tai keskeyttää se, jos sinulla on hyvä syy 

Sinulla on velvollisuus 

 osallistua kuntouttavaan työtoimintaan 

 noudattaa säännöllisiä työaikoja 

 noudattaa työpaikan turvallisuusmääräyksiä (18) 

 

 

E) JOS JOUDUT RIKOKSEN UHRIKSI 

https://oikeus.fi/ss/index/josjoudutrikoksenuhriksi.html 

TEKSTI 17.  RIKOSASIAN KÄSITTELYN VAIHEET: ESITUTKINTA 

https://oikeus.fi/ss/index/josjoudutrikoksenuhriksi/rikosilmoituksentekeminen.html (8.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Jos poliisi epäilee, että rikos 
on tapahtunut, se aloittaa esitutkinnan. 
Esitutkinnassa poliisi selvittää 

• mitä on tapahtunut 
• ketkä ovat asian osapuolet 
eli uhri ja epäilty tekijä 
• mitä vahinkoja rikoksesta 
on aiheutunut. (25) 

Jos poliisi ei toimita esitutkintaa, 
poliisi ilmoittaa siitä rikoksen uhrille. 

Poliisi kutsuu rikoksen uhrin 
tarvittaessa kuulusteluun. 
Kuulustelussa poliisi selvittää, 
mitä on tapahtunut. (26) 
Jos kuulustelun ajankohta ei sovi, 
uudesta ajasta voi keskustella 
asiaa tutkivan poliisin kanssa. 
Jos asia on yksinkertainen ja selvä, 
poliisi voi kuulustella myös puhelimitse. 

https://oikeus.fi/ss/index/josjoudutrikoksenuhriksi.html
https://oikeus.fi/ss/index/josjoudutrikoksenuhriksi/rikosilmoituksentekeminen.html
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Kuulustelussa täytyy puhua totta. 
Jos uhrille tulee kuulustelun jälkeen 
mieleen jotain lisättävää, 
hänen on syytä ottaa yhteyttä poliisiin. 

Poliisi kirjoittaa esitutkinnasta 
esitutkintapöytäkirjan (68),  
jonka se lähettää syyttäjälle. 
Uhri ja rikoksesta epäilty henkilö 
voivat saada pöytäkirjasta kopion maksutta. 
Joskus uhri ei ehkä halua, 
että epäilty henkilö saa tietää 
hänen yhteystietonsa. 
Tällöin uhri voi pyytää, 
että hänen yhteystietojaan 
ei merkitä pöytäkirjaan. 

Lievissä rikoksissa, kuten näpistyksessä 
ja lievässä pahoinpitelyssä,(11) 
poliisi voi antaa epäillylle henkilölle sakon. 
Siihen tarvitaan kuitenkin uhrin suostumus. 
Tällöin esitutkintapöytäkirjaa ei välttämättä tehdä. 
Jos uhri antaa suostumuksensa 
sakkomenettelyyn (69), asiaa ei käsitellä oikeudessa. 
Syyttäjä ei voi tällöin vaatia 
vahingonkorvausta uhrin puolesta. 

 

TEKSTI 18. Rikosasian käsittelyn vaiheet: Vahingonkorvausvaatimukset 

https://oikeus.fi/ss/index/josjoudutrikoksenuhriksi/rikosilmoituksentekeminen.html (8.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Rikoksen tekijä on velvollinen 
korvaamaan vahingot, 
jotka hän on aiheuttanut. 
Uhrin täytyy ilmoittaa vahingoista 
esitutkinnassa ja viimeistään oikeudenkäynnissä (70). 
Uhrin täytyy myös ilmoittaa siitä, 
vaatiiko hän korvauksia. 

Korvausta voi vaatia esimerkiksi 
• omaisuudesta, joka on mennyt rikki tai kadonnut 
• lääkärinkuluista ja lääkkeistä 
• väkivallan aiheuttamasta kivusta ja särystä 
• henkisestä kärsimyksestä (71) (joissakin tapauksissa). (12) 

Uhri voi osoittaa vahingon määrän 
esittämällä kuitit niistä menoista, 
joita rikos on aiheuttanut. 
Uhrin on syytä säilyttää myös tositteet (72) 
vakuutuksen omavastuuosuudesta (73). 
Jos uhri on joutunut matkustamaan 
rikoksen selvittämisen vuoksi, 

https://oikeus.fi/ss/index/josjoudutrikoksenuhriksi/rikosilmoituksentekeminen.html
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uhrin on syytä säilyttää 
myös tositteet matkakuluista. 
Uhri voi vaatia niistä 
korvausta rikoksen tekijältä. 

Syyttäjä voi esittää oikeudessa 
korvausvaatimuksen (74) uhrin puolesta,  
jos vaatimus on selvä ja perusteltu. 
Jos uhri haluaa pyytää syyttäjää 
tekemään näin, siitä on hyvä ilmoittaa 
jo poliisille esitutkinnassa. 
Jos syyttäjä ei esitä korvausvaatimusta, 
hänen täytyy ilmoittaa siitä 
uhrille kirjallisesti. 
Tällöin uhri voi esittää vaatimuksen itse. 
Uhrin puolesta vaatimuksen voi esittää 
myös oikeudellinen avustaja. 

 

TEKSTI 19. APUA JA TUKEA: Oikeudellinen apu 

https://oikeus.fi/ss/index/josjoudutrikoksenuhriksi/apuajatukea.html (8.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Uhrilla on oikeus käyttää 
oikeudellista avustajaa, 
kun hän tekee rikosilmoitusta 
ja kun asiaa käsitellään 
kuulustelussa ja oikeudenkäynnissä. 
Avustajana saa toimia yksityinen asianajaja, 
valtion oikeusaputoimiston oikeusavustaja 
tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. (27) 

Pienituloiset ja keskituloiset 
voivat saada valtion oikeusapua. 
Tällöin avustajan palkkion maksaa 
osaksi tai kokonaan valtio. (28) 
Oikeusapua voi hakea oikeusaputoimistosta 
tai sähköisen asiointipalvelun kautta: 
www.oikeus.fi/oikeusapu 
 

Uhri voi myös pyytää 
asianajotoimistoa tai lakiasiaintoimistoa 
hakemaan oikeusapua hänen puolestaan. 

Oikeusaputoimisto selvittää 
hakijan taloudellisen tilanteen. 
Oikeusapuun kuuluu muun muassa 
neuvonta ja avustaminen oikeudenkäynnissä. 
Oikeusapua voi saada asian kaikissa vaiheissa. (4) 

Tuomioistuin (75) voi joissakin tapauksissa 
määrätä uhrille oikeudenkäyntiavustajan 

https://oikeus.fi/ss/index/josjoudutrikoksenuhriksi/apuajatukea.html
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ja tukihenkilön. 
Tällöin on kyseessä usein seksuaalirikos 
tai läheisen ihmisen tekemä väkivaltarikos. 
Tällöin avustajan ja tukihenkilön 
palkkion maksaa valtio, 
eivätkä uhrin tulot vaikuta asiaan. 

Lisätietoa: 
www.oikeus.fi/oikeusapu 
 

TEKSTI 20. APUA JA TUKEA: Tulkkaus ja käännökset 

https://oikeus.fi/ss/index/josjoudutrikoksenuhriksi/apuajatukea.html (8.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve 

Jokaisella on oikeus käyttää esitutkinnassa 
ja oikeudenkäynnissä suomea tai ruotsia. 
Saamelaisilla on oikeus käyttää 
saamen kieltä kotiseudullaan. 
Jos esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä 
tarvitaan tulkkausta (76),  
viranomaisen täytyy järjestää tulkkaus. 

Jos uhri puhuu jotain muuta kieltä, 
hänellä on oikeus käyttää 
rikoksen selvittelyssä kieltä, jota hän osaa. 
Tarvittaessa viranomaisen 
täytyy järjestää tulkkaus. 
Tulkilla (77) on vaitiolovelvollisuus (78).  
Tulkin palkkion maksaa valtio. 

Uhri voi pyytää keskeisistä 
asiakirjoista käännöstä. 
Käännös voidaan antaa suullisesti, 
jos uhrin oikeusturva ei vaadi 
asiakirjan kääntämistä kirjallisesti. 
Joissakin tapauksissa uhrille voidaan kääntää 
asiakirjan osa tai yhteenveto. 

Esitutkinnassa uhri voi saada käännöksen 
rikosilmoituksen kirjallisesta vahvistuksesta, 
päätöksestä lopettaa esitutkinta 
ja tarvittaessa muusta asiakirjasta. 
Syyttäjältä uhri voi saada käännöksen 
päätöksestä, että syytettä ei nosteta. 
Tuomioistuimesta uhri voi saada 
käännöksen tuomiosta ja ilmoituksesta, 
joka koskee istunnon aikaa ja paikkaa. 
Uhri voi tarvittaessa saada käännöksen 
myös muusta asiakirjasta. 

 

TEKSTI 21. Uhrin suojelu: Suojelutoimet https://oikeus.fi/ss/index/josjoudutrikoksenuhriksi/uhrinsuojelu.html 

(6.8.2020) 

https://oikeus.fi/ss/index/josjoudutrikoksenuhriksi/apuajatukea.html
https://oikeus.fi/ss/index/josjoudutrikoksenuhriksi/uhrinsuojelu.html
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Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Rikoksen uhri voi joskus kokea, 
että joku pelottelee tai uhkaa häntä 
tai yrittää kostaa hänelle. 
Myös rikoksen selvittäminen 
ja oikeudenkäynti (79) voivat aiheuttaa 
uhrille lisäkärsimystä. 

Tällöin viranomaiset (80) arvioivat, 
tarvitseeko uhri erityistä suojelua 
esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. 
Samalla selvitetään, 
mitä toimenpiteitä uhrin suojeleminen 
esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä vaatii. 
Arviointi tehdään yhdessä uhrin kanssa. 
Siinä otetaan huomioon 
uhrin henkilökohtaiset ominaisuudet, 
olosuhteet ja rikoksen laatu. 

Esitutkinnassa suojelutoimia (81) voidaan tehdä, 
jos se ei merkittävästi viivytä asian käsittelyä 
tai siitä ei aiheudu muuta haittaa. 
Yksi keino on uhrin kuulustelu 
siihen suunnitelluissa tiloissa. 
Jos uhri pyytää, voi olla mahdollista, 
että kuulustelija on esimerkiksi 
samaa sukupuolta kuin uhri. 

Oikeudenkäynnissä uhri voi 
joissakin tapauksissa puhua 
näkösuojan takaa tai ilman, 
että syytetty tai yleisö ovat paikalla. 
Uhria voi myös olla mahdollista kuulla 
videoyhteyden kautta ilman, 
että uhrin tarvitsee olla paikalla oikeudessa. 
Joissakin tapauksissa uhrin kuulustelu 
voidaan tallentaa videolle 
ja näyttää tallenne oikeudenkäynnissä. 
Tämä voi olla mahdollista esimerkiksi 
silloin, jos uhri on alle 18-vuotias. 

Uhrin suojaamiseksi oikeuden istunto 
voidaan joissakin tapauksissa pitää ilman yleisöä. 
Oikeudenkäynnin asiakirjat ja tuomio 
voidaan myös määrätä salassa pidettäviksi. 
Uhri voi pyytää tätä tuomioistuimelta (82). 
Tuomioistuin voi joissakin asioissa määrätä, 
että uhrin henkilöllisyys pidetään salassa. 
Tällaisia asioita ovat esimerkiksi seksuaalirikokset. 

Tuomioistuin harkitsee oikeudenkäynnin 
järjestelyt ja uhrin suojelemisen 
jokaisessa tapauksessa erikseen. 
Tuomioistuin ottaa huomioon aina sen, 
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että puolustukselle kuuluvia oikeuksia ei rajoiteta. 
Tuomioistuimen ratkaisu voi poiketa 
arviosta, joka on tehty esitutkinnassa. 

 

F) SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO https://selko.evl.fi/ 

Teksti 22. Perhejuhlat: konfirmaatio https://selko.evl.fi/perhejuhlat/konfirmaatio/ (14.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve  

Rippikoulussa opitaan kristinuskon perusasioita. (29) Nuori käy rippikoulun sinä vuonna, kun hän täyttää 15 

vuotta. Rippikouluun voivat hakeutua myös ne, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä. Jotkut nuoret liittyvät 

kirkkoon rippikoulun jälkeen. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena. 

Rippikoulun jälkeen on konfirmaatiomessu (83) kirkossa. Konfirmaatiossa konfirmoitava (84) tunnustaa 

uskonsa, hänet siunataan ja hänen puolestaan rukoillaan. (30) 

Konfirmaation antamat oikeudet 

Rippikoulu ja konfirmaatio antavat tiettyjä oikeuksia. Konfirmaation jälkeen saa osallistua itsenäisesti 

ehtoolliselle. Konfirmaatio antaa myös oikeuden päästä kummiksi (85). 

Konfirmaation kulku 

Konfirmoitava pukeutuu valkoiseen albaan (19). Konfirmoitavat menevät kulkueena kirkkoon. He menevät 

istumaan kirkon etuosaan. 

Pappi pyytää konfirmoitavat alttarin (86) ääreen. He lausuvat uskontunnustuksen (20) yhdessä seurakunnan 

kanssa. Sen jälkeen pappi kysyy, tahtovatko konfirmoitavat osoittaa uskon elämässään. He vastaavat: 

”Tahdon.” 

Konfirmoitavat polvistuvat alttarin ääreen siunaamista varten. Papin kanssa siunaamassa voivat olla kummit. 

He panevat kätensä siunattavan pään päälle. Pappi sanoo: ”Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan 

rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi.” 

Konfirmaatioon kuuluu ehtoollisen (87) vietto.  

 

TEKSTI 23. Kirkkovuosi ja jumalanpalvelus: jumalanpalvelus https://selko.evl.fi/jumalanpalvelus-ja-

kirkkovuosi/jumalanpalvelus/ (14.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve  

Seurakuntalaiset kokoontuvat kirkkoon jumalanpalvelukseen (88). Jokaisella pyhäpäivällä (89) on oma 

aiheensa. Raamatun tekstit, rukoukset ja virret liittyvät päivän aiheeseen. 

Jumalanpalvelus alkaa siunauksella: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jumalanpalveluksen johtaa pappi. 

Musiikkia johtaa kanttori. Seurakuntalaiset voivat laulaa virsiä tai esittää muuta musiikkia. He voivat myös lukea 

Raamattua tai rukouksia. 

Messu on jumalanpalvelus, jossa vietetään ehtoollista. (31) Jumalanpalvelus päättyy Herran siunaukseen. 

Ehtoollinen 

Ehtoollinen on toinen luterilaisen kirkon sakramentti eli pyhä toimitus. (32) Jeesus käski meidän viettää 

ehtoollista. Se on Jeesuksen muistoateria. Ehtoollisella voi kokea yhteyttä Jeesukseen ja toisiin kristittyihin. 

https://selko.evl.fi/
https://selko.evl.fi/perhejuhlat/konfirmaatio/
https://selko.evl.fi/jumalanpalvelus-ja-kirkkovuosi/jumalanpalvelus/
https://selko.evl.fi/jumalanpalvelus-ja-kirkkovuosi/jumalanpalvelus/
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Kun pappi antaa leivän, hän sanoo: ”Kristuksen ruumis, sinun puolestasi annettu.” Kun pappi antaa viinin, hän 

sanoo: ”Kristuksen veri, sinun puolestasi vuodatettu.” 

Ehtoolliselle voi osallistua itsenäisesti, jos on käynyt rippikoulun ja konfirmoitu. 

 

TEKSTI 24. Raamattu https://selko.evl.fi/raamattu/ (14.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Raamattu on kristittyjen pyhä kirja. Jumala on ilmoittanut tahtonsa ihmisille Raamatun välityksellä.(33) 

Raamattu on kirkon kirja, jota luetaan aina jumalanpalveluksessa. Jokaiselle vuoden pyhäpäivälle (90) on valittu 

Raamatusta sopivia tekstejä. 

Myös kirkon pyhät toimitukset, kaste (91) ja ehtoollinen (92) (34), perustuvat Raamatussa kuvattuun Jeesuksen 

toimintaan. 

Raamattu on kokoelma eri ihmisten kirjoittamia tekstejä. Raamattuun ihmiset ovat kirjoittaneet sen, mitä ovat 

nähneet, kuulleet ja uskoneet. 

Raamatussa on kaksi osaa: Vanha Testamentti ja Uusi Testamentti. Vanha testamentti kertoo Jumalan 

toiminnasta ennen Jeesuksen syntymää. (35) Uusi testamentti kertoo Jeesuksen elämästä ja ensimmäisten 

kristittyjen seurakuntien toiminnasta. (36) 

Raamatun tekstit on alun perin kirjoitettu kreikan ja heprean kielellä. On tärkeää, että jokainen voi lukea 

Raamattua omalla kielellään. Raamattu onkin käännetty useammalle kielelle kuin mikään muu kirja 

maailmassa. 

 

TEKSTI 25. Tietoa kirkosta: kirkon jäsenyys https://selko.evl.fi/tietoa-kirkosta/kirkon-jasenyys/ (14.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Usko Jumalaan vahvistuu, kun sitä voi jakaa yhdessä toisten kanssa. Siksi kristityt ovat kirkon jäseniä. 

Kirkon jäsen voi: 

 mennä naimisiin kirkossa 

 antaa kastaa lapsensa 

 olla kummi (93) 

 äänestää kirkon vaaleissa 

Kirkkoon liittyminen 

Kun haluat liittyä kirkkoon, käy seurakuntasi kirkkoherranvirastossa (94) tai täytä lomake internetissä 

osoitteessa liitykirkkoon.fi. 

 Jos liityt kirkkoon ensimmäistä kertaa, sinut kastetaan. Suomessa monet lapset kastetaan vauvana ja 

heistä tulee jo silloin kirkon jäseniä. 

 Jos olet joskus eronnut kirkosta, sinua ei kasteta uudelleen. Riittää kun kerrot, että haluat liittyä 

takaisin kirkkoon. 

 Jos olet aikaisemmin kuulunut johonkin toiseen kirkkoon, sinun pitää tunnustaa evankelis-luterilaisen 

kirkon tunnustus. (95) Jos haluat kuulua evankelis-luterilaiseen kirkkoon, et voi samalla kuulua 

johonkin toiseen kirkkoon. 

Lapset kuuluvat samaan kirkkoon kuin heidän vanhempansa. Jos vain toinen vanhemmista kuuluu kirkkoon, 

vanhemmat päättävät yhdessä, liitetäänkö lapset kirkon jäseniksi vai ei. 

https://selko.evl.fi/raamattu/
https://selko.evl.fi/tietoa-kirkosta/kirkon-jasenyys/
http://liitykirkkoon.fi/
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12-vuotias tai sitä vanhempi lapsi voi liittyä kirkkoon, vaikka hänen huoltajansa eivät kuuluisi kirkkoon. Alle 18-

vuotias tarvitsee kuitenkin molempien huoltajiensa luvan siihen, että hän liittyy kirkkoon tai eroaa siitä. 

Kirkosta eroaminen 

Jos haluat erota kirkosta, kannattaa ensin keskustella asiasta papin tai diakoniatyöntekijän (96) kanssa. 

Kirkosta voit erota joko kertomalla asiasta kirkkoherranvirastossa tai mille tahansa maistraatille. 

 

 

 

G) YHTEISVASTUU https://www.yhteisvastuu.fi/selkosuomi/  

TEKSTI 26. Mikä on Yhteisvastuukeräys? https://www.yhteisvastuu.fi/selkosuomi/ (14.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Yhteisvastuukeräys on suurkeräys, joka järjestetään joka vuosi Suomessa. 

Yhteisvastuukeräys kerää rahaa ihmisille, jotka tarvitsevat apua. (37) Keräykseen voi lahjoittaa rahaa kuka 

tahansa. Rahalla autetaan monia hädänalaisia (21) ihmisiä Suomessa ja ulkomailla. 

Yhteisvastuukeräys haluaa korostaa, että jokainen voi auttaa muita ihmisiä. 

Yhteisvastuukeräyksen järjestää Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Keräyksen suojelija on Suomen 

presidentti. 

Mihin Yhteisvastuukeräyksen rahat käytetään? 

Yhteisvastuukeräyksen rahoilla autetaan ihmisiä Suomessa ja ulkomailla. 

Keräyksen tuotosta 60 prosenttia eli vähän yli puolet (38) menee ulkomaille ja 40 prosenttia eli vähän alle 

puolet (39) Suomeen. 

Ulkomailla rahat annetaan alueille, joissa on tapahtunut jokin katastrofi, esimerkiksi tulva tai maanjäristys. (13) 

 

TEKSTI 27. Vuosi 2020 on juhlavuosi https://www.yhteisvastuu.fi/selkosuomi/ (14.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Ensimmäinen Yhteisvastuukeräys oli vuonna 1950, joten keräys on toiminut jo 70 vuotta. 

Vuonna 2020 keräys auttaa vanhempia 

Vuoden 2020 Yhteisvastuukeräys alkaa 2. helmikuuta, ja se loppuu huhtikuun lopussa. 

Keräyksen tuotto käytetään toimintaan, jolla autetaan perheitä ja vanhempia Suomessa ja maailman 

katastrofialueilla (22). 

Monet vanhemmat kokevat, että he eivät saa tarpeeksi apua ongelmiinsa. Siksi vanhempia on tärkeää tukea ja 

auttaa enemmän. Kun vanhemmat voivat hyvin, myös perheen lapset voivat hyvin. 

Tutkimukset osoittavat, että lapsen ja vanhempien hyvä suhde edistää lapsen kehitystä. 

Miten Yhteisvastuukeräys auttaa vanhempia Suomessa? 

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta (23) vähän alle puolet käytetään Suomessa. 

https://www.maistraatti.fi/fi/maistraatit/
https://www.yhteisvastuu.fi/selkosuomi/
https://www.yhteisvastuu.fi/selkosuomi/
https://www.yhteisvastuu.fi/selkosuomi/
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Tuotolla seurakunnat tukevat perheitä ja vanhempia monella eri tavalla. 

Myös Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry ovat mukana auttamassa. Ne tukevat toimintaa, 

joka edistää lapsen ja vanhempien suhdetta. 

Yhteisvastuukeräyksen tuotolla voidaan tukea vanhempia esimerkiksi seuraavilla tavoilla 
– tarjota vertaistukea muilta vanhemmilta 
– tarjota yhteisiä harrastuksia perheille 
– järjestää perheille luotettavia aikuisia, joilta perheet saavat tukea 
– luoda turvallisia paikkoja, joista perheet voivat hakea tukea. 

 

TEKSTI 28. Miten Yhteisvastuukeräys auttaa vanhempia ulkomailla? 

https://www.yhteisvastuu.fi/selkosuomi/ (14.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta vähän yli puolet annetaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon. 

Rahasto auttaa vanhempia ja perheitä katastrofialueilla, joissa on vaarallista asua (40). Näillä alueilla varsinkin 

lasten asema on erityisen huono. Lapsilla on usein terveysongelmia ja he saavat liian vähän ruokaa. 

Monet perheet ovat paenneet sotaa tai luonnon katastrofeja pakolaisleireille. Leireillä asuu paljon perheitä, 

jotka tarvitsevat apua selviytymiseen. (41) 

Katastrofialueilla tuetaan naisten ja äitien koulutusta. Monille perheille yritetään tarjota parempi ja 

turvallisempi elämä. 

Sinäkin voit auttaa! 

Voit lahjoittaa rahaa Yhteisvastuukeräykseen osoitteessa www.yhteisvastuu.fi/lahjoita. Sivusto on yleiskielinen. 

Voit antaa lahjoituksen myös vapaaehtoisille kerääjille, jotka kulkevat ihmisten luona keräyslippaiden kanssa. 

Voit myös itse olla vapaaehtoinen kerääjä. Vapaaehtoiset eivät saa palkkaa, mutta he saavat hyvän mielen 

tärkeästä työstä. 

Lue lisää yleiskieliseltä sivustolta: www.yhteisvastuu.fi/osallistu. 

 

H) TYÖKYKYPASSI https://tyokykypassi.fi/selkosuomi/ 

TEKSTI 29. LIIKUNTA https://tyokykypassi.fi/selkosuomi/liikunta/ (14.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen selkokielen tarve 

Liikunta auttaa jaksamaan. 

Kun olet hyvässä kunnossa, kehosi myös kestää paremmin työntekoa. 

Lue tietoja ja vinkkejä liikunnasta. 

Miksi on tärkeää liikkua? 

Jo pieni määrä liikuntaa virkistää mieltä ja nostaa kuntoa. Älä liiku liian vähän, mutta älä myöskään liian paljon. 

Parasta on liikkua kohtuullisesti ja kohtuullisella teholla. 

Näistä asioista tiedät, että liikut oikealla teholla: 

 Kasvosi punoittavat hieman. 

https://www.yhteisvastuu.fi/selkosuomi/
http://www.yhteisvastuu.fi/lahjoita
http://www.yhteisvastuu.fi/osallistu
https://tyokykypassi.fi/selkosuomi/
https://tyokykypassi.fi/selkosuomi/liikunta/
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 Sinulla on lämmin olo ja hikoilet. 

 Sydämesi syke nousee. 

 Pystyt puhumaan, vaikka liikut. 

Näin liikut riittävästi 

Liiku monella tavalla ja säännöllisesti. 

Harrasta kestävyysliikuntaa 

Harrasta kestävyysliikuntaa ainakin 2 kertaa viikossa ja yhteensä ainakin 2 tunnin ja 30 minuutin ajan. 

Kestävyysliikuntaa ovat esimerkiksi: 

 kävely 

 juokseminen 

 pyöräily 

 Jalkapallo (14) 

Harrasta lihaskuntoa parantavaa liikuntaa 

Harrasta lihaskuntoa parantavaa liikuntaa ainakin 2 kertaa viikossa ja ainakin 20 minuuttia kerrallaan. 

Lihaskuntoa parantavaa liikuntaa ovat esimerkiksi: 

 porraskävely 

 metsäkävely 

 venyttely 

 pallopelit 

 tanssi 

 jumppa (15) 

Pidä nivelet kunnossa 

Tee työtä aina oikeassa asennossa. Väärä asento haittaa niveliä ja lihaksia. Jos työnteko tuntuu pahalta, asento 

on todennäköisesti väärä. 

Muista tauko! 

Kun pidät välillä taukoja, olosi on virkeämpi ja työsi sujuu tehokkaammin. Myös virheiden ja työtapaturmien 

(97) riski pienenee. 

Tauon aikana on hyvä harrastaa taukoliikuntaa. 

Tee näin tauolla: 

 Venyttele tai tee lihaskuntoliikkeitä (24). Liiku vapaasti tai käytä apuna esimerkiksi venyttelykeppiä tai 

käsipainoja. 

 Tee taukoliikuntaa ainakin 2 kertaa päivässä. 

 Jos työsi on fyysisesti raskasta, venyttele tauon aikana koko käsiäsi, jalkojasi ja koko kehoasi. Suorista 

selkä. Pyörittele hartioita. 

 Jos seisot työssäsi, suorista selkäsi. Voit vaikka roikkua tangossa. Tai istu hetkeksi ja nosta jalat ylös, 

ravistele jalkoja ja pyörittele nilkkoja. 
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 Jos istut työssäsi, pyörittele käsiä ja olkapäitä. Venyttele kaulaa ja niskaa. Kävele tai juokse vähän 

aikaa. 

 

TEKSTI 30. HARRASTUKSET JA IHMISSUHTEET https://tyokykypassi.fi/selkosuomi/harrastukset-ja-ihmissuhteet/ 

(14.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen selkokielen tarve 

Hyvät ihmissuhteet ovat tärkeitä töissä ja omassa elämässä. 

Kun olet avoin ja ennakkoluuloton muita ihmisiä kohtaan, sinun on helppo tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. 

Mieti, mitä toivot muilta ihmisiltä. Tee sitten samalla tavalla heille. Muista, että avoin ja rehellinen ihminen 

uskaltaa puhua myös vaikeista asioista. 

Harrastus on usein hyvä tapa lisätä omaa hyvinvointia ja tavata uusia ihmisiä. 

Lue lisää, miten toimit toisten ihmisten kanssa ja siitä, miksi harrastukset ovat tärkeitä. 

Tee näin, kun tapaat toisen ihmisen 

 Tervehdi ja hymyile. 

 Älä ole itsekäs. Auta muita ja pyydä myös itse apua, kun sitä tarvitset. 

 Kerro mielipiteesi, mutta kuuntele myös muiden mielipiteitä. 

 Ole luotettava. Puhu totta ja tee se, mitä lupaat. 

 Sano ”kiitos” ja kehu muita ihmisiä. 

 Muista, että huumori auttaa usein – mutta kaikki eivät naura samoille asioille. 

Miten toimit asiakkaiden kanssa? 

Monessa työssä tehdään töitä asiakkaiden kanssa. 

On osa hyvää ammattitaitoa, että osaat toimia oikein asiakkaiden kanssa. Työnantajan pitää kertoa sinulle, 

miten asiakasta palvellaan. Sinun pitää myös tietää, mitä teet, jos asiakas on hankala. 

Kerro vaikeasta asiakkaasta työkavereillesi. Työpaikalla on hyvä puhua yhdessä vaikeista tilanteista. Silloin 

jaksat paremmin töissä ja osaat seuraavalla kerralla kohdata asiakkaan paremmin. 

Mistä saat apua työpaikan ongelmiin? 

Jos sinulla on vaikeaa työssäsi, voit hakea tietoa ja apua näistä lähteistä: 

 työkaverit 

 pomo eli esimies (42) 

 Työsuojeluvaltuutettu (98) 

 Työterveyshuolto (99) 

 työpaikan kirjalliset ohjeet ja internetsivut 

 työpaikan intranet (100) 

Miksi harrastukset ovat tärkeitä? 

Työ ei saa olla koko elämä. 

Harrastus auttaa rentoutumaan ja unohtamaan työasiat. Mieti, mitä haluat harrastaa. Varaa sitten 

harrastukselle aikaa kalenteriin! 

https://tyokykypassi.fi/selkosuomi/harrastukset-ja-ihmissuhteet/
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Esimerkkejä harrastuksista: 

 puistojalkapallo 

 ulkoilu koiran tai kaverin kanssa 

 pyöräily 

 elokuvien katsominen 

 bändissä soittaminen 

 taulujen maalaaminen 

 matkustaminen 

 kirjojen lukeminen 

 postimerkkien kerääminen 

 bloggaaminen 

 vapaaehtoistyö 

 näytteleminen 

 lintubongaus 

 skeittaus 

 

TEKSTI 31. TYÖKYKY https://tyokykypassi.fi/selkosuomi/tyokyky/ (14.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen selkokielen tarve 

Osa hyvää ammattitaitoa on se, että teet töitä oikein. 

Se tarkoittaa esimerkiksi näitä asioita: 

 Sinulla on tarpeeksi tietoa ja osaamista eri työtehtäviin. 

 Teet töitä järkevällä tavalla, oikeassa asennossa ja turvallisesti. 

 Osaat myös palautua töistä. Työ ei vie kaikkea aikaasi tai kaikkia voimiasi. 

Kun teet töitä oikein, työkykysi on hyvä. Lue vinkit, miten parannat työkykyäsi. 

Suunnittele ensin 

Ennen kuin aloitat työn, suunnittele, mitä teet. 

 Mieti, mitä vaiheita työhön kuuluu ja mikä on paras tapa tehdä työ. 

 Ota esiin kaikki välineet ja materiaalit, jotka tarvitset. 

 Jos et osaa tai tiedä jotain asiaa, pyydä apua. Työnantajan pitää auttaa sinua. 

 Älä ota turhia riskejä! 

Käytä välineitä ja suojaimia oikein 

Eri ammateissa tarvitaan erilaisia työvälineitä, apuvälineitä ja suojaimia. 

Ennen kuin aloitat työn, varmista, että tiedät nämä asiat: 

 Mitä työvälineitä tarvitset työssäsi? 

 Miten tarkistat, että välineet ovat kunnossa? 

 Miten pidät välineet kunnossa? 

https://tyokykypassi.fi/selkosuomi/tyokyky/
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 Miten välineitä käytetään oikein? 

 Miten voit helpottaa työtäsi? Voitko käyttää esimerkiksi jotain apuvälinettä? 

Tee työtä sujuvasti 

Hyvän työpäivän aikana seisot, liikut, istut ja pidät taukoja. 

Näin jaksat erilaisissa töissä: 

 Fyysisesti raskasta työtä jaksat, kun pidät taukoja ja venyttelet taukojen aikana. Harrasta myös 

säännöllisesti liikuntaa, koska hyvä kunto on tärkeää työssäsi. 

 Seisomatyötä jaksat, kun käytät hyviä kenkiä ja seisot hyvässä asennossa. Istu välillä, ainakin tauolla. 

 Istumatyötä jaksat, kun teet työtä hyvässä asennossa ja venyttelet välillä. 

 Vuorotyötä jaksat, kun syöt säännöllisesti ja terveellisesti ja liikut riittävästi. 

 Syö ja juo säännöllisesti, terveellisesti ja sopivasti – se auttaa kaikissa töissä. 

Perehdy etukäteen 

Työnantajan pitää perehdyttää sinut työhön. Se tarkoittaa, että työnantajan pitää opettaa sinua ja varmistaa, 

että osaat kaikki työssä tärkeät asiat. 

Kun olet perehtynyt, osaat nämä asiat: 

 Tiedät, mitä työtehtäviä sinulla on. 

 Tiedät, miten teet työtä. 

 Tunnet työpaikan rakennuksen tai toimitilan ja sen olosuhteet. 

 Tunnet työvälineet ja osaat käyttää niitä. 

 Tiedät, mitä riskejä työssä on. 

 Tiedät, mitä teet poikkeustilanteessa. 

 Tiedät, miten työpaikalla toimitaan toisten ihmisten kanssa. 

 Tiedät, mistä saat apua. 

Palaudu työstä 

Työ vie aina energiaa ja vaatii palautumista. Palautuminen tarkoittaa, että sekä keho että mieli rentoutuvat 

työn jälkeen. (43) 

Näin palaudut työstä: 

 Pidä taukoja työnteon aikana. 

 Nuku riittävästi. Jos et lepää tarpeeksi, sekä työnteko että terveytesi voi kärsiä. 

 Rentoudu välillä. Katso elokuva, lue kirja tai kuuntele musiikkia. 

 Liiku ja urheile. 

 Harrasta jotain mukavaa. 

 Tapaa ystäviä. 

 Vältä tupakkaa ja alkoholia. 

Suunnittele uraasi 

Suomessa ihminen on elämänsä aikana keskimäärin 36 vuotta töissä. Työvuosiin mahtuu usein monta 

muutosta. Ammatti, työ ja ihmisen oma elämä voi muuttua. 

Näin varaudut työn muutoksiin etukäteen: 
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 Mieti, missä asioissa olet hyvä. 

 Mieti, mitä asioita sinun pitää vielä opetella. 

 Mieti myös, mitkä ovat sinun mahdollisuutesi tai esteesi työuralla. 

 Selvitä, mistä saat tietoa opiskelupaikoista, työpaikoista tai uran suunnittelusta. 

 

TEKSTI 32. TERVEYS https://tyokykypassi.fi/selkosuomi/terveys/ (14.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen selkokielen tarve 

Pidä huolta terveydestäsi! 

Terveyttä on helppo hoitaa, koska jo pienet teot vaikuttavat terveyteen. Mutta muista, että niitä pitää tehdä 

koko ajan. Terveys paranee helposti, mutta se myös huonontuu helposti, jos et hoida itseäsi. 

Lue, miten huolehdit terveydestäsi ja parannat sitä. 

Nuku tarpeeksi 

Kun olet väsynyt, teet helposti virheitä töissä. Kun olet väsynyt, sairastut helpommin. 8 tuntia unta yössä on 

useimmille ihmiselle hyvä määrä. 

Näistä asioista tiedät, että nukut hyvin: 

 Nukahdat illalla 15 minuutissa. 

 Jos heräät yöllä, nukahdat pian uudelleen. 

 Heräät aamulla virkeänä ja olet virkeä koko päivän. 

Syö hyvin 

On paljon erilaisia ruokavalioita. Kaikki ruoat ja ruokavaliot eivät sovi kaikille ihmisille. Syömisessä tärkeintä on 

kokonaisuus eli se, että syöt hyvin ja monipuolisesti. Syöt myös sopivasti, et liikaa tai liian vähän. 

Näin syöt monipuolisesti: 

 Muista lautasmalli (25) joka aterialla. 

 Ota aina salaattia. Aloita siitä. 

 Syö paljon kasviksia, hedelmiä ja sellaisia viljatuotteita, joissa on paljon kuituja. (101) 

 Vältä eläinrasvoja. Käytä kasvirasvoja ja kasviöljyjä. 

 Syö suolaa alle 5 grammaa päivässä. 

 Syö mahdollisimman vähän sokeria ja vaaleaa viljaa. 

Hoida myös mieltäsi 

Jokaisella on joskus vaikeaa, ja elämässä voi olla myös kriisejä. Aina ei voi olla kivaa, mutta kun pidät huolta 

mielestäsi, jaksat paremmin myös vaikeat hetket. 

Mieti, mikä tuo sinulle hyvää mieltä ja antaa sinulle voimia. 

Esimerkiksi nämä asiat voivat auttaa, että mieli voi hyvin: 

 hyvä ja terveellinen ruoka 

 uni ja lepo 

 hyvät ihmissuhteet 

https://tyokykypassi.fi/selkosuomi/terveys/
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 liikunta ja ulkoilu 

 luovuus ja harrastukset 

 arvot ja arjen valinnat 

 kohtuus päihteiden kanssa 

Älä pelkää kertoa toisille ihmisille, kun sinulla on paha olo. Pyydä apua, kun sinulla on vaikeaa. 

Hallitse stressiä 

Stressi on ihmiselle normaalia. Se on kehon tapa reagoida vaikeaan asiaan. 

Jos stressi jatkuu kauan, ihminen voi kuitenkin sairastua. Siksi on hyvä tietää, mitä stressi on ja miten stressiä 

voi vähentää. 

Stressin merkkejä ovat esimerkiksi: 

 Olosi on jännittynyt. 

 Et saa tehtyä asioita. 

 Voit olla ärtynyt tai vihainen. 

 Tunnet, ettet hallitse omaa elämääsi. 

 Voit huonosti. Sinulla voi olla esimerkiksi päänsärkyä, tai nukkuminen on vaikeaa. 

 Saatat käyttää alkoholia tai tupakkaa siksi, että sinulla on paha olo. 

Mikä auttaa stressiin? 

 Yritä muuttaa vaikeaa tilannetta. 

 Jos et voi muuttaa tilannetta, yritä muuttaa omaa asennettasi. 

 Puhu asiasta ihmiselle, johon voit luottaa. 

Tunne omat tunteesi 

On tärkeää ymmärtää omia ja muiden tunteita. Silloin oma mielikin voi hyvin. 

Muista, että kaikki tunteet ovat oikeita. Vaikeita tunteita ei tarvitse pelätä. Kun ymmärrät erilaisia tunteita, 

ymmärrät paremmin omaa itseäsi ja muita ihmisiä. Silloin olosi on avoin ja itsenäinen. 

Ihmisille tärkeitä ja tavallisia tunteita ovat: 

 rakkaus 

 ilo 

 suru 

 pelko 

 ahdistus 

 

I) KANSANELÄKELAITOS KELA https://www.kela.fi/web/selkosuomi 

TEKSTI 33. TOIMEENTULOTUKI https://www.kela.fi/web/selkosuomi/toimeentulotuki (14.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

https://www.kela.fi/web/selkosuomi
https://www.kela.fi/web/selkosuomi/toimeentulotuki
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Mikä on toimeentulotuki? 

Voit hakea toimeentulotukea, jos rahasi eivät riitä välttämättömiin menoihin (44).  Välttämättömiä menoja 

ovat esimerkiksi asumisen menot, ruoka, terveydenhoito ja vaatteet. (16) 

Toimeentulotuessa on kolme osaa: 

 Perustoimeentulotuki (102) 

 täydentävä toimeentulotuki (103) 

 ehkäisevä toimeentulotuki. (104) 

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. 

Sinulla voi myös olla sellaisia menoja, joihin et voi saada perustoimeentulotukea. Tällöin kunnan 

sosiaalipalvelut voi harkintansa mukaan myöntää sinulle täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. 

Hae aina ensin Kelasta perustoimeentulotukea. Kirjoita hakemuksen Lisätietoja-kohtaan ne menot, joihin 

tarvitset täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Voit pyytää samalla, että Kela siirtää hakemuksen 

kunnan käsiteltäväksi. 

Mihin menoihin tukea voi saada? 

Perustoimeentulotukea ei voi saada kaikenlaisiin menoihin. Se on tarkoitettu välttämättömiin menoihin, kuten 

asumiseen ja ruokaan.(5) 

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävät menot jaetaan perusosaan ja muihin perusmenoihin. 

Perusosa 

Perusosaan on laskettu valmiiksi arjen tavalliset menot, kuten ruoka ja vaatteet. (45) Kun haet tukea, sinun ei 

tarvitse esittää kuitteja tai laskuja näistä menoista. 

Kun toimeentulotuen määrää lasketaan, jokaiselle perheenjäsenelle huomioidaan 
oma perusosansa. 

Perusosaan sisältyvät 

 ruokamenot 

 vaatemenot 

 vähäiset terveydenhuoltomenot (esimerkiksi itsehoitolääkkeet (105), joihin ei tarvita reseptiä) (17) 

 henkilökohtaisesta puhtaudesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot 

 paikallisliikenteen käyttö 

 sanomalehden tilaus 

 puhelimen ja tietoliikenteen (106) käyttö sekä verkkoyhteydet (107) 

 harrastukset ja virkistys 

 muut vastaavat jokapäiväiseen elämään kuuluvat menot. 

Muut perusmenot 

Tilanteesi mukaan tukea voidaan lisäksi myöntää muihin perusmenoihin. 

Jos haet tukea näihin menoihin, sinun pitää toimittaa niihin liittyvät selvitykset (esimerkiksi vuokrasopimus tai 

lasku) Kelaan hakemuksen liitteenä. 

Kela ottaa huomioon nämä menot kokonaisuudessaan, jos ne ovat kohtuullisen suuruisia. 

Näitä menoja ovat 

 asumismenot (esimerkiksi vuokra, vastike (108), sähkö, kotivakuutus (109) ja omakotitalon 

hoitomenot) (18) 

 välttämättömät muuttokustannukset (26) 

 julkisen terveydenhuollon menot, jotka eivät sisälly perusosaan (esimerkiksi terveyskeskuksen 

asiakasmaksut (110), reseptilääkkeet (111) ja silmälasit) (19) 

 lasten kunnallisen päivähoidon menot 

 koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot 
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 tietyt menot, jotka aiheutuvat etävanhemmalle lapsen tapaamisesta 

 välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan (111) tai matkustusasiakirjan (113) 

hankintamenot. 

 

TEKSTI 34. ELÄKKEET https://www.kela.fi/web/selkosuomi/elakkeet (14.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Mitä eläkettä voit saada? 

Voit saada vanhuuseläkettä sekä työeläkkeenä että kansaneläkkeenä. Työeläkkeen maksaa työeläkelaitos. (46) 

Kansaneläkkeen maksaa Kela. (47) 

Kelan vanhuuseläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Työeläkkeen ikäraja riippuu siitä, minä vuonna olet syntynyt. 

Voit jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle ennen vanhuuseläkettä, jos et pysty työskentelemään tai opiskelemaan. 

(48) Työkyvyttömyyseläkettä voit saada sekä työeläkkeenä että kansaneläkkeenä. Työkyvyttömyyseläke alkaa 

yleensä vasta pitkän sairastamisen jälkeen. 

Lisäksi on kolme eläkettä, joita Kela ei maksa. Ne ovat 

 Osatyökyvyttömyyseläke (114) 

 osittainen varhennettu vanhuuseläke (115) 

 Työuraeläke. (116) 

Voit kysyä näistä eläkkeistä omasta työeläkelaitoksestasi. 

Eläkkeen lisäksi voit saada Kelasta 

 lapsikorotusta 

 eläkkeensaajan asumistukea 

 eläkettä saavan hoitotukea 

 rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää 

 toimeentulotukea. 

Työeläke 

Pääosa eläkkeistä on työeläkkeitä. Työeläke kertyy tekemästäsi työstä. (6) 

Työeläkkeitä hoitavat työeläkelaitokset (117), joita on useita. Sinä ja työnantajasi olette maksaneet työvuosiesi 

aikana työeläkemaksuja (118). Eläkkeesi määrä riippuu siitä, kuinka kuinka paljon olet ansainnut työurasi 

aikana. 

Yksityinen yrittäjä on maksanut eläkemaksuja valitsemaansa eläkeyhtiöön. Maatalousyrittäjä on maksanut 

eläkemaksuja omaan eläkelaitokseensa, Melaan. 

Työeläkkeistä saat tietoa 

 omasta työeläkelaitoksestasi 

 Eläketurvakeskuksesta 

 www.tyoelake.fi-sivustolta (yleissuomeksi). 

Miten haet eläkettä? 

Yleensä voit hakea työeläkkeitä, Kelan maksamia eläkkeitä ja tiettyjä ulkomaisia eläkkeitä samalla 

hakemuslomakkeella tai verkossa. 

Kelan vanhuuseläkettä ja takuueläkettä voit hakea myös suullisesti puhelimessa tai Kelan toimistossa. Kysy lisää 

palvelunumerosta 020 692 202. 

 

https://www.kela.fi/web/selkosuomi/elakkeet
https://www.tyoelake.fi/
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TEKSTI 35. ANSIOPÄIVÄRAHA JA PERUSPÄIVÄRAHA https://www.kela.fi/web/selkosuomi/ansiopaivaraha-ja-

peruspaivaraha (14.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Ansiopäiväraha ja peruspäiväraha 

Jos jäät työttömäksi, voit saada ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa. 

Ansiopäiväraha 

Ansiopäivärahaa maksaa työttömyyskassa (119), jonka jäsen olet. Esimerkiksi ammattiliitoilla on usein oma 

työttömyyskassa. Kela ei maksa ansiopäivärahaa, eikä sitä haeta Kelasta. 

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa, jos olet ollut riittävän kauan työttömyyskassan jäsen. 

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan ansioiden eli tulojen mukaan. (49) Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 

400 päivää. Jos olet ollut töissä alle 3 vuotta, voit saada ansiopäivärahaa enintään 300 päivää. 

Peruspäiväraha 

Jos et ole työttömyyskassan jäsen etkä saa ansiopäivärahaa, Kela maksaa peruspäivärahaa.  Sitä maksetaan 

enintään 400 päivää. Jos olet ollut töissä alle 3 vuotta, peruspäivärahaa maksetaan enintään 300 päivää. 

Peruspäiväraha on 33,66 e/päivä (50), ja sitä maksetaan 5 päivältä viikossa. Jos sinulla on lapsia, saat 

lapsikorotuksen. Se on 5,28–10,00 e/päivä sen mukaan, montako lasta sinulla on. (51) 

Maksat peruspäivärahasta veroja. 

Peruspäivärahaan korotusosa 

Peruspäivärahaan voidaan maksaa korotusosaa enintään 200 päivältä, jos osallistut TE-toimiston kanssa 

sovittuun toimintaan. 

Peruspäivärahan korotusosa on 4,79 e/päivä. (52) 

Työnhaku ulkomailla 

Työttömyyspäivärahaa maksetaan joissakin tapauksissa myös silloin, kun olet ulkomailla ja haet siellä töitä. 

Työssäoloehto 

Jotta saat peruspäivärahaa, sinun pitää täyttää työssäoloehto. Työssäoloehto täyttyy, 

 jos olet ollut työssä vähintään 26 viikkoa viimeksi kuluneiden 28 kuukauden aikana 

 työaikasi on ollut vähintään 18 tuntia viikossa 

 palkkasi on ollut alan työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 236 e/kk. (53) 

Myös työskentely jossakin toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä voidaan laskea mukaan. 

Työssäoloehtoon voidaan laskea mukaan työtä myös pidemmältä ajalta kuin 28 kuukaudelta seuraavissa 

tilanteissa: 

 olet sairastanut 

 olet opiskellut 

 olet hoitanut alle 3-vuotiasta lastasi 

 olet osallistunut TE-toimiston järjestämään toimintaan. 

Yrittäjällä on oma työssäoloehto. Jos olet yrittäjä, tarkista peruspäivärahan ehdot Kelasta. Voit kysyä lisää 

palvelunumerosta 020 692 210. 

 

TEKSTI 36. ASUMINEN: MITEN TULOT VAIKUTTAVAT ASUMISTUKEEN? 

https://www.kela.fi/web/selkosuomi/tulot-vaikuttavat-asumistukeen (14.6.2020) 

https://www.kela.fi/web/selkosuomi/ansiopaivaraha-ja-peruspaivaraha
https://www.kela.fi/web/selkosuomi/ansiopaivaraha-ja-peruspaivaraha
https://www.kela.fi/web/selkosuomi/tulot-vaikuttavat-asumistukeen
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Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Perusomavastuu 

Ennen kuin lopullinen asumistuki on selvillä, asumismenoista vähennetään perusomavastuu. Perusomavastuun 

määrään vaikuttavat 

 ruokakunnan bruttotulot kuukaudessa 

 aikuisten ja lasten lukumäärä ruokakunnassa. 

Mitä suuremmat tulot ovat, sitä suurempi on perusomavastuu. Jos tulot ovat hyvin pienet, perusomavastuuta 

ei ole lainkaan. (54) 

Bruttotulot ovat tuloja, joista ei ole vähennetty veroja. (7) 

Tulot 

Asumistuen määrään vaikuttavat 

 ansiotulot (esimerkiksi palkkatulo, josta on tehty ansiotulovähennys (120) (20) 

 pääomatulot (esimerkiksi vuokratulot ja talletusten korot (121)) (21) 

 useat tuet (esimerkiksi työmarkkinatuki (122), opintoraha, eläkkeet (123) ja sairauspäiväraha (124). 

(22) 

Asumistuen määrään eivät vaikuta 

 tietyt tuet (esimerkiksi toimeentulotuki (125), lapsilisä (126), opintorahan huoltajakorotus (127) tai 

omaishoidon tuki (128) 

 opintolaina 

 ruokakunnan alaikäisen lapsen tulot 

 satunnaiset tulot (esimerkiksi perintö tai lahja). 

Sinun pitää ilmoittaa kaikki tulosi asumistukihakemuksessa. Kela saa tietoja maksetuista palkoista myös 

tulorekisteristä. 

Muista ilmoittaa Kelaan, jos tulosi suurenevat tai pienenevät. 

Ansiotulovähennys 

Ansiotulovähennys tarkoittaa sitä, että jokaisen ruokakunnan jäsenen yhteenlasketuista ansiotuloista 

vähennetään 300 e/kk. (55) Kela ei siis ota tätä summaa huomioon, kun se laskee asumistukeen vaikuttavien 

tulojen määrää. Ansiotulovähennys voidaan tehdä palkkatulosta, elinkeinotoiminnan tulosta ja maatalouden 

tulosta. 

Miten tuen määrä lasketaan? 

Asumistuen määrä lasketaan näin: Asumismenoista vähennetään ensin perusomavastuuosuus. Asumistuki on 

80 % jäljelle jäävästä hyväksyttävästä summasta. 

 

TEKSTI 37. SAIRASTAMINEN JA KUNTOUTUS: VAMMAISTUET 

https://www.kela.fi/web/selkosuomi/vammaistuet (14.6.2020) 

Kohderyhmä: elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen selkokielen tarve 

Vammaistuet 

Voit saada vammaistukea pitkäaikaisen sairauden tai vamman takia. (56) Kela arvioi oikeuden tukeen 

yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

Vammaistuki lapselle 

Alle 16-vuotias voi saada tukea, jos hänellä on vamma tai pitkäaikainen sairaus. Edellytyksenä on, että lapsi 

tarvitsee enemmän hoitoa kuin terve lapsi. Hoidon tarpeen pitää kestää vähintään puoli vuotta. 

https://www.kela.fi/web/selkosuomi/vammaistuet
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 Perusvammaistuki on noin 93 e/kk. 

 Korotettu tuki on noin 217 e/kk. 

 Ylin tuki on noin 421 e/kk. 

Vammaistuki aikuiselle 

Yli 16-vuotias voi saada vammaistukea, jos hänen toimintakykynsä on heikentynyt vähintään vuoden ajan. 

Lisäksi sairaudesta tai vammasta on haittaa tai tarvitset sen takia apua, ohjausta tai valvontaa. 

 Perusvammaistuki on noin 93 e/kk. 

 Korotettu tuki on noin 217 e/kk. 

 Ylin tuki on noin 421 e/kk. 

Eläkettä saavan hoitotuki 

Kokopäiväisesti eläkkeellä oleva voi saada hoitotukea, jos hänen toimintakykynsä on heikentynyt 
vähintään vuoden ajan. Lisäksi tarvitset sairauden tai vamman takia apua, ohjausta 
tai valvontaa. 

 Perushoitotuki on noin 71 e/kk. 

 Korotettu tuki on noin 155 e/kk. 

 Ylin tuki on noin 328 e/kk. 

 Veteraanilisä on noin 107 e/kk. 

Vammaisten tulkkauspalvelut 

Voit hakea Kelasta oikeutta tulkkauspalveluun, jos sinulla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma ja 

tarvitset sen takia tulkkausta. Voit tilata tulkin opiskeluun, työelämään tai harrastuksiin. Tulkin avulla muut 

ymmärtävät sinua ja sinä muita. (57) 

 

J) SUOMEN ASH 

TEKSTI 38.  TUPAKKALAKI: PAKKAUSMERKINNÄT JA ESILLEPANO 

https://suomenash.fi/tupakkapolitiikka/tupakkalaki/pakkausmerkinnat-ja-esillapito/ (16.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Pakkausmerkinnät 

Tupakkalain mukaan tupakkatuotteita saa myydä ainoastaan lain mukaisissa tupakka-askeissa ja 

myyntipakkauksissa. Sama määräys koskee myös sähkösavukkeita. 

Tupakkapakkauksissa täytyy olla 

 suomen- ja ruotsinkieliset varoitustekstit 

 kuvalliset varoitukset siitä, että tupakka on vaarallista terveydelle 

 viesti siitä, että myös tupakan savu on haitallista terveydelle 

 tupakoinnin lopettamista koskevia tietoja 

 tunniste, joka estää tupakka-askin kopioimista ja väärinkäyttöä. 

Tupakka-askissa olevat kuva- ja tekstivaroitukset (linkki johtaa EU-direktiiviin) valitaan arkistosta, jota EU 

ylläpitää. Tupakka-askin vähimmäiskoko on 20 savuketta, 30 grammaa kääre- tai piipputupakkaa tai 10 

pikkusikaria. Pakkauksen pitää olla suorakulmainen. 

Tupakkatuotteet tai niiden pakkausten merkinnät eivät saa antaa väärää vaikutelmaa tuotteen 

ominaisuuksista, terveysvaikutuksista, riskeistä tai päästöistä (27). Ne eivät saa sisältää mitään tietoja tuotteen 

sisältämästä nikotiinista, tervasta tai hiilimonoksidista (129). Niissä ei saa väittää, että tuote on vähemmän 

haitallinen kuin muut tupakkatuotteet tai että sillä on ominaisuuksia, jotka lisäävät elinvoimaa (28). 

Sähkösavukkeiden ja yrttisavukkeiden pakkausmerkinnöistä (29) on säädetty erikseen. 

https://suomenash.fi/tupakkapolitiikka/tupakkalaki/pakkausmerkinnat-ja-esillapito/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0109&from=EN
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Tuotteiden esilläpitokielto 

Tupakkatuotteet eivät saa olla näkyvissä vähittäismyynnissä (130) esimerkiksi kaupan hyllyssä. (58) 

Esilläpitokielto koskee myös sähkösavukkeita, nikotiininesteitä (131) ja tupakan vastikkeita. Esilläpitokielto ei 

koske tupakkakauppoja eikä myyntiä kansainvälisen meriliikenteen aluksilla. 

Miksi tupakkatuotteet eivät saa olla esillä? 

Koska tupakkatuotteiden markkinointi on kiellettyä, tuotetta markkinoidaan (30) pakkauksen ulkonäöllä. 
Samoin pakkausten pitäminen näkyvillä esimerkiksi kaupoissa ja kioskeissa on tuotteen markkinointia. 

Tupakkatuotteiden näkyminen antaisi erityisesti lapsille ja nuorille virheellisen käsityksen tupakoinnin 

arkipäiväisyydestä. Tästä syystä ne eivät saa olla esillä. Tupakan mainonta on ollut Suomessa kiellettyä 

vuodesta 1978 ja epäsuora mainonta vuodesta 1995. 

Lainsäädännön vuoksi tupakkatuotteet eivät ole enää näkyvillä. Tupakoitsijat saavat haluamansa tuotteet niin, 

että he sanovat myyjälle haluamansa merkin. Sen jälkeen myyjä antaa ostoksen suljetusta myyntitelineestä tai 

kaapista. Ostaja voi myös tutustua tuotteisiin niin, että pyytää myyjältä kuvaston tai myyntiluettelon. 

Esilläpitokiellon rikkominen on tupakan markkinointirikkomus (132), josta seuraa sakko. 

 

TEKSTI 39. TUPAKKALAKI: TYÖPAIKAT JA OPPILAITOKSET  

https://suomenash.fi/tupakkapolitiikka/tupakkalaki/tyopaikat-ja-oppilaitokset/ (16.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Työpaikat 

Tupakkalain keskeinen lähtökohta on, että kukaan ei altistu tupakan savulle työpaikalla. Tämä koskee kaikkia 

työpaikkoja. Lisäksi tupakointi on kielletty julkisissa tiloissa, kaupoissa ja kulkuneuvoissa. Tupakointikiellot 

koskevat myös sähkösavukkeiden käyttöä. Työpaikkojen sisätiloissa olevien tupakointitilojen pitää täyttää 

samat vaatimukset kuin ravintoloiden tupakointitilojen. 

Tupakointikielto ei koske kodeissa tapahtuvaa työtä, paitsi jos tiloja käytetään perhepäivähoitoon. Kielto ei 

koske työtilaa, joka on saman perheen jäsenten tai muiden samassa taloudessa asuvien käytössä. 

Oppilaitokset 

On tärkeää, että nuoret eivät aloita tupakointia. Tupakoinnin ehkäisyssä oppilaitoksilla on tärkeä rooli. 

Tupakointi on kielletty päiväkodeissa sekä esi- tai peruskouluissa. Samoin se on kiellettyä ammatillista 

koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa. Tupakointikielto koskee myös 

sähkösavukkeita sekä nuuskaa. Oppilaitoksen ulkoalueella tarkoitetaan oppilaitoksen hallitsemia kiinteistöjä 

(133). Tupakointikielto koskee oppilaita ja oppilaitoksen henkilökuntaa sekä ulkopuolisia vierailijoita. Koulun 

pitää antaa ohjeita siihen, kuinka kiellon rikkomiseen pitää puuttua. 

Kielto voimassa ympäri vuorokauden 

Tupakointikielto on voimassa kaikkina aikoina, myös iltaisin ja loma-aikoina. Oppilaitos ei kuitenkaan vastaa 

tupakointikieltojen valvonnasta toiminta-aikansa ulkopuolella. 

Myös tupakkatuotteiden myynti päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä niiden ulkoalueilla on 

kiellettyä. Oppilas, joka huomautuksesta huolimatta jatkaa säännösten rikkomista, on mahdollista tuomita 

sakkoon. 

 

TEKSTI 40. TUPAKKALAIN VALVONTA https://suomenash.fi/tupakkapolitiikka/tupakkalaki/lain-valvonta/ 

(16.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

https://suomenash.fi/tupakkapolitiikka/tupakkalaki/tyopaikat-ja-oppilaitokset/
https://suomenash.fi/tupakkapolitiikka/tupakkalaki/lain-valvonta/
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Tupakkalain säännösten ja määräysten valvonta kuuluu kahdelle viranomaiselle. 

Yleinen johtaminen ja ohjaus kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 

valvontavirasto (134) Valvira ohjaa aluehallintovirastoja (135) ja kuntia tehtävissä, jotka kuuluvat niille 

tupakkalain mukaan. 

Lisäksi Valvira valvoo tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden täyttösäiliöiden, nikotiininesteiden (136) ja muiden 

nikotiinittomien (31) nesteiden ja poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden käyttöä. Valvira valvoo 

myös edellä mainittujen tuotteiden myyntiä ja mainontaa. 

Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea avustaa Valviraa nikotiininesteiden valvonnassa. 

Paikallinen valvonta 

Tupakkalain paikallinen valvonta kuuluu kunnille. Ne valvovat tupakan vähittäismyyntiä (137) ja markkinointia. 

Tupakkatuotteiden esilläpitokiellon (32) ja tupakointikieltojen noudattamisen valvonta on myös kuntien 

tehtävä. 

Aluehallintovirasto ohjaa kuntia tupakkalain toimeenpanossa (33) ja huolehtii alueellisesta toiminnasta 

tupakoinnin lopettamiseksi. 

Tutkimus ja seuranta 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa ja tutkii muun muassa, miten tupakkavalmisteiden tupakan 

ostohintojen muutokset vaikuttavat tupakoinnin yleisyyteen. Se tekee myös tupakoinnista aiheutuvien 

terveysvaarojen vähentämiseen liittyvää tutkimus-, seuranta- ja kehittämistyötä. (34) 

Työpaikat, tapahtumat, maahantuonti 

Työsuojeluviranomainen (35) valvoo tupakkalain noudattamista työpaikoilla. Se valvoo tupakkalain mukaisten 

työnantajille kuuluvien velvoitteiden noudattamista ja vastaa ympäristön tupakansavun syöpävaarallisuuden 

(36) valvonnasta. 

Poliisi valvoo tupakointikieltojen noudattamista yleisissä tilaisuuksissa. 

Tulli valvoo maahantuontikieltojen ja -rajoitusten (37) noudattamista. 

 

TEKSTI 41. TUPAKKAVERO https://suomenash.fi/tupakkapolitiikka/tupakkavero/ (16.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Tupakkaverolain tavoitteena on muun muassa edistää tupakkalain terveyspoliittisia (138) tavoitteita.(59) 

Tupakkaveroa peritään savukkeista, sikareista, pikkusikareista ja irtotupakasta sekä muista tupakkaa sisältävistä 

tuotteista ja savukepaperista. Vuoden 2017 alusta alkaen tupakkavero on koskenut myös sähkösavukkeiden 

nesteitä. (60) 

Vuonna 2019 tupakkaveroa korotettiin kaksi kertaa. Nykyisen hallituksen ohjelman mukaan tupakka- ja 

nikotiinituotteiden veronkorotuksia jatketaan vähitellen. Yhteensä niitä nostetaan 200 miljoonalla eurolla koko 

hallituskauden aikana. 

Vuonna 2018 sikareiden verotusta muutettiin siten, että se olisi samankaltainen kuin muilla tupakkatuotteilla. 

Tarkoituksena on, että vero sikareista on vähintään samalla tasolla kuin halpojen savukkeiden vero. Tavoite on, 

että halvat sikarit eivät houkuttele käytön jatkamiseen. 

Verotuotto (38) kasvaa 

Tupakasta maksettujen verojen määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Syynä tähän ovat olleet 

veronkorotukset, vaikka tupakointi on vähentynyt. Vuonna 2018 tupakkatuotteista saatujen verojen määrä oli 

Suomessa 1 115 miljoonaa eli yli miljardi euroa. (61) 

https://suomenash.fi/tupakkapolitiikka/tupakkavero/
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Valtiovarainministeriö on arvioinut, että vuoden 2019 tupakkaveron tuotto nousee 1126 miljoonaan euroon. 

Verotuotto vuonna 2020 on valtiovarainministeriön esityksen mukaan 1160 miljoonaa euroa. 

Matkailijoiden tupakan tuontia ulkomailta Suomeen hillitsee tupakkalain rajoitus. Suomeen saa tuoda vain 

savukepakkauksia, joissa on suomen- ja ruotsinkieliset varoitusmerkinnät ja kuvalliset varoitusmerkinnät. 

Matkustaja saa tuoda Suomeen 
vain 200 kappaletta savukkeita, joissa varoitusmerkintöjä ei ole. Lisätietoja maahantuonnista saat Tullin 

sivuilta. 

EU-maissa on isot erot tupakkatuotteiden verotuksessa 

Tupakkaverotuksessa ja tupakkatuotteiden hinnoissa on isoja eroja EU-maissa, vaikka verotusta on tehty 

samankaltaiseksi. Tupakka-askin hinta vaihtelee runsaasta 2 eurosta yli 10 euroon. Virossa tupakka-aski maksaa 

noin puolet vähemmän kuin Suomessa. Venäjällä savukkeet ovat vieläkin halvempia. 

 

TEKSTI 42. KEHITYS SUOMESSA https://suomenash.fi/tupakkapolitiikka/kehitys-suomessa/ (16.6.2020) 

Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Tupakan myynti tuo valtiolle verotuloja. Suomen virallinen tupakkapolitiikka keskittyi 1960-luvulle saakka 

siihen, että valtion verotulot lisääntyvät. Lisäksi tupakan valmistamisen ja myymisen piti olla kannattavaa. 

Tupakan kulutus kasvoi, ja samalla myös nämä päämäärät (39) toteutuivat.  

Kun tupakan terveysvaarat tulivat tutummiksi, eduskunta alkoi vaatia, että myös ne otetaan huomioon. 

Parhaiten terveyshaittojen vähentäminen tuli esiin tupakkalaissa, joka hyväksyttiin vuonna 1976. 

Tupakoinnin haitat miljoonia euroja 

Tupakkalain voimaantulon (40) jälkeen tupakointi on vähentynyt. Tupakoinnin väheneminen parantaa ihmisten 

terveyttä. Siitä huolimatta tarvitaan lisätyötä (41), että saavutetaan lopullinen tavoite, savuton Suomi 2030. 

Tupakkalain tavoitteena on, että hyvin harva käyttää tupakka- tai nikotiinituotteita vuonna 2030. Tavoitteeseen 

pääseminen edellyttää, että kaikkien yhteiskunnan eri tahojen täytyy olla mukana tässä työssä. 

Tupakan haittojen korjaaminen maksaa yhteiskunnalle paljon. Suomessa asiaa on tutkinut Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos. Sen mukaan tupakoinnista johtuvat kuolemat, sairauspoissaolot, työkyvyttömyyseläkkeet 

(139) ja tupakkatauot tulevat kalliiksi. Tupakoinnista aiheutuvat haitat yhteiskunnalle olivat arviolta 1,5 

miljardia euroa vuonna 2012. 

Kohti savuttomuutta 

Suomen tupakkapolitiikassa tapahtui muutos vuonna 2010. Silloin tupakkalain tavoitteeksi määriteltiin, että 

tupakkatuotteiden käyttö loppuu. Sitä ennen tavoitteena oli ollut tupakoinnin vähentäminen. Myöhemmin 

tavoitetta laajennettiin niin, että tavoitteena on myös muiden nikotiinituotteiden, kuten nuuskan ja 

sähkötupakan käytön loppuminen.  

Toive savuttomasta Suomesta on täysin mahdollinen. Tavoitteen saavuttamista tukee se, että suomalaiset 

arvostavat savutonta elinympäristöä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on ehdottanut keinoja, joilla tupakkatuotteiden ja muiden 

nikotiinituotteiden käyttö loppuu vuoteen 2030 mennessä. Työryhmä on katsonut, että työn savuttoman 

Suomen toteutumiseksi pitää jatkua kaikilla hallituskausilla vuoteen 2030 saakka. 

 

K) KANSALAISOPISTOT.FI https://kansalaisopistot.fi/kielet/selkokieli/ 

TEKSTI 43. Mikä kansalaisopisto on? https://kansalaisopistot.fi/kielet/selkokieli/ (16.6.2020) 

https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/matkailijalle/tupakkatuotteet
https://suomenash.fi/tupakkapolitiikka/kehitys-suomessa/
https://kansalaisopistot.fi/kielet/selkokieli/
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Kohderyhmä: väliaikainen selkokielen tarve, elinaikana syntynyt selkokielen tarve, pysyvä/synnynnäinen 

selkokielen tarve 

Tämä teksti kertoo, 
mikä on kansalaisopisto 
ja mitä kansalaisopistossa voi opiskella. 

Kansalaisopisto on koulu, 
jossa on erilaisia kursseja. (62) 
Kansalaisopiston kurssilla 
voit aloittaa uuden harrastuksen 
ja oppia uusia asioita 
sekä tutustua uusiin ihmisiin. 

Kaikki voivat opiskella kansalaisopistossa. 
Voit tulla kurssille yksin 
tai ystävän tai sukulaisen kanssa. 

Kansalaisopistosta ei voi valmistua ammattiin. 
Jokainen voi itse päättää siitä, 
että haluaa opiskella kansalaisopistossa. 

Voit mennä sellaiselle kurssille, 
joka sinua kiinnostaa. 
Kansalaisopiston nimi voi olla 
myös työväenopisto, aikuisopisto tai opisto. 

Kansalaisopiston kurssi kokoontuu 
yleensä kerran viikossa. 
Kansalaisopistoissa opiskellaan 
usein iltaisin ja viikonloppuisin. 
Kursseja järjestetään myös päivällä. 
Yksi kurssikerta kestää noin kaksi tuntia. 
Joskus kurssi voi kestää yhden viikonlopun. 
Kurssit ovat edullisia. 
Kansalaisopistoissa on myös paljon luentoja, 
jotka eivät maksa mitään. 

Internet-sivuillamme on kartta. 
Siitä voit etsiä kansalaisopiston, 
joka on sinua lähellä. 
Internet-sivumme löytyvät 
osoitteesta Kansalaisopistot.fi. 
Jokaisen kansalaisopiston 
omat Internet-sivut ja yhteystiedot 
löytyvät samalta sivulta. 

Kaikki kansalaisopiston kurssit 
ovat kurssioppaassa. 
Kurssiopas löytyy kansalaisopiston Internet-sivuilta. 
Kirjastoissa on usein myös 
paperille painettuja kurssioppaita. 

Kansalaisopisto voi auttaa sinua 
valitsemaan kiinnostavan kurssin ja 
ilmoittautumaan kurssille. 
Kysy rohkeasti neuvoa 

https://www.kansalaisopistot.fi/kansalaisopistot
https://www.kansalaisopistot.fi/kansalaisopistot
https://www.kansalaisopistot.fi/kansalaisopistot
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kansalaisopiston toimistosta, 
jos tarvitset apua. 

Kansalaisopistossa voi opiskella 
monenlaisia asioita. 
Alla on esimerkkejä siitä, 
mitä kansalaisopistossa voi opiskella. 

Voit myös katsoa videon, 
joka kertoo selkosuomella, 
mikä kansalaisopisto on. 
Kansalaisopistovideo löytyy 
Youtube-videopalvelusta. 
Video kertoo selkosuomella, 
mikä kansalaisopisto on. 
Videossa on myös suomenkielinen teksti. 

 

L) VERNERI.NET https://verneri.net/selko 

TEKSTI 44. TURVALLISESTI NETISSÄ: NÄIN KÄYTÄT NETTIÄ TURVALLISESTI 

https://verneri.net/selko/tietotekniikka-ja-internet/nain-kaytat-nettia-turvallisesti/ (16.6.2020) 

Kohderyhmä: pysyvä/synnynnäinen selkokielen tarve 

Kerro uhkailusta ja vihapuheesta 

Netissäkään ei saa loukata tai uhkailla. 

Viharikos tarkoittaa rikosta, joka johtuu ennakkoluuloista tai vihamielisyydestä ihmisryhmää kohtaan. (63) 

Ennakkoluulot ja vihamielisyys voivat liittyä 

 vammaisuuteen 

 uskontoon 

 ihonväriin 

 seksuaaliseen suuntautumiseen 

 kansalaisuuteen. 

Viharikos voi olla esimerkiksi vihapuhetta, loukkaamista tai uhkailua. 

Kerro uhkailusta ja vihapuheesta luotettavalle ihmiselle, sivuston ylläpitäjälle tai poliisille. 

 

Suojele henkilötietojasi 

Netissä ei saa esiintyä toisena henkilönä tai käyttää toisen henkilötietoja ilman lupaa. 

Henkilötietoja ovat esimerkiksi 

 nimi 

 yhteystiedot 

 syntymäaika 

 henkilötunnus. 

Toisen henkilötietojen käyttäminen voi olla identiteettivarkaus eli rikos. (64) 

Henkilötietoja saatetaan käyttää väärin esimerkiksi 

https://youtu.be/N1H2t15zezM
https://youtu.be/N1H2t15zezM
https://youtu.be/N1H2t15zezM
https://verneri.net/selko/ihmissuhteet/vauvahaaveita/
https://verneri.net/selko/tietotekniikka-ja-internet/nain-kaytat-nettia-turvallisesti/
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 kiusaamiseen 

 lainan ottamiseen 

 tavaran ostamiseen netissä. 

Kerro henkilötietosi vain luotettaville ihmisille ja verkkopalveluille. 

Jos henkilötietojasi käytetään väärin, kerro siitä sivuston ylläpitäjälle tai poliisille.  

 

Tunnista luotettavat ihmiset 

Joissain netin palveluissa ihmiset pyytävät toisiaan kavereiksi. 

Sinä itse päätät, kenen pyynnöt hyväksyt. Voit myös itse poistaa kavereita. 

Yleensä kaverit näkevät asiat, jotka julkaiset netin palveluissa. Netin palveluissa on myös huijareita. Siksi 

kannattaa harkita tarkkaan, kenet hyväksyy kaveriksi. 

Jos joku tuntematon ihminen lähettää sinulle kaveripyynnön, harkitse asiaa rauhassa. Voit esimerkiksi ensin 

selvittää, onko teillä yhteisiä kavereita. Voit myös kysyä, miksi hän haluaa ryhtyä kaveriksesi. 

Jos kaveripyyntö tai kaverin käytös epäilyttää tai huolestuttaa sinua, pyydä apua luotettavalta ihmiseltä. 

 

TEKSTI 45. YHTEISKUNTA: HYVÄT KOKOUSTAIDOT https://verneri.net/selko/yhteiskunta/hyvat-kokoustaidot/ 

(16.6.2020) 

Kohderyhmä: pysyvä/synnynnäinen selkokielen tarve 

Kokouksessa päätökset tehdään yhdessä 

Jokaisella on oikeus sanoa mielipiteensä ennen kuin päätös tehdään. 

Jos haluat sanoa jotakin, pyydä puheenvuoroa. Kokouksessa on sovittu, miten puheenvuoro pyydetään. 

Yleensä se tapahtuu nostamalla käsi ylös. 

Kokouksen vetäjä myöntää puheenvuorot yksi kerrallaan. Puheenvuorot saa siinä järjestyksessä kuin ne on 

pyydetty. 

Kuuntele toisten puheenvuoroja 

Hyviin kokoustaitoihin kuuluu toisten puheenvuorojen 

kunnioittaminen. Puheenvuorot käytetään yksi kerrallaan. Muut tietysti kuuntelevat, kun joku puhuu. 

Monista asioista on sovittu yhdessä ennen kokousta. Yleensä on sovittu, että kännykkää ja muita teknisiä 

laitteita saa käyttää vain kokousasioihin. Kännykät siis suljetaan ennen kokouksen alkua. 

Päätökset tehdään yhdessä. Jos asioista ei voida muuten sopia, 

järjestetään äänestys. Äänestyksessä voittaa enemmistön mielipide. 

Kaikki pitävät kiinni yhteisesti sovituista asioita. 

Yhdessä käsitellyt asiat ovat luottamuksellisia. Niistä ei saa puhua muille. 

 

TEKSTI 46. IHMISSUHTEET: VAUVAHAAVEITA https://verneri.net/selko/ihmissuhteet/vauvahaaveita/ 

(16.6.2020) 

https://verneri.net/selko/yhteiskunta/hyvat-kokoustaidot/
https://verneri.net/selko/ihmissuhteet/vauvahaaveita/
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Kohderyhmä: pysyvä/synnynnäinen selkokielen tarve 

Haaveiletko omasta vauvasta? 

Vauva tuo mukanaan paljon iloa, mutta vanhemmuus on myös vaativaa. Vauva tarvitsee paljon hoivaa ja 

huolenpitoa, jotta hän kehittyy ja voi hyvin. 

Vauvahaaveista kannattaa jutella 

– mahdollisen kumppanin kanssa 

– läheisten ihmisten kanssa 

– lääkärin kanssa 

– perhesuunnitteluneuvolassa. 

Vauva tarvitsee huolenpitoa koko ajan 

Vauva tarvitsee paljon hoivaa ja huolenpitoa, jotta hän voi hyvin. Vauva tarvitsee huolenpitoa koko ajan. 

Vauva tarvitsee esimerkiksi ruokaa ja puhtaan vaipan monta kertaa päivässä. 

Vauva tarvitsee myös paljon hellyyttä ja huomiota. Vauva haluaa seurustella ja leikkiä. 

Kun vauva itkee, häntä pitää lohduttaa. Jotkut vauvat itkevät paljon myös yöllä. 

Vauva tuo siis mukanaan paljon iloa, mutta vauvan hoitaminen on välillä myös raskasta. 

Vauva on pieni vain vähän aikaa 

Vauva kasvaa ja kehittyy nopeasti. Vauvasta tulee pian leikki-ikäinen lapsi ja sitten koululainen. Koululaisesta 

tulee murrosikäinen (140) ja lopulta nuori aikuinen. 

Lapsi tarvitsee vanhemman hoivaa ja huolenpitoa aikuiseksi asti. 

Koululainen tarvitsee vanhemmiltaan apua esimerkiksi läksyjen tekemisessä. Murrosikäinen tarvitsee tukea 

itsenäistymiseen ja ihmissuhteisiin. 

Vauvahaaveet koskevat myös kumppania 

Vauvahaaveista kannattaa jutella mahdollisen kumppanin kanssa. Vaikka hän ei haaveilisikaan vauvasta, asia 

koskee myös häntä. 

Pariskunnan pitää pohtia ja päättää yhdessä, haluavatko he vauvan. 

Jokainen vanhempi tarvitsee apua 

Jokainen vanhempi tarvitsee apua lapsesta huolehtimiseen. 

Monet vanhemmat saavat lapsen hoitamiseen apua omilta vanhemmiltaan ja muilta läheisiltä ihmisiltä. 

Vauvahaaveista kannattaa siis jutella heidän kanssaan 

 

TEKSTI 47. ASUMINEN: Henkilökohtaisen avun edellytykset 

https://verneri.net/selko/asuminen/henkilokohtaisen-avun-edellytykset/ (16.6.2020) 

Kohderyhmä: pysyvä/synnynnäinen selkokielen tarve 

Vammaispalvelulaki edellyttää, että hakijalla on voimavaroja. 

https://verneri.net/selko/asuminen/henkilokohtaisen-avun-edellytykset/
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Henkilökohtaisen avun (141) hakijalla on oltava mielipide siitä, mitä hän haluaisi tehdä. Oman mielipiteensä voi 

kertoa myös viittomalla tai kuvilla. 

Vammaispalvelulain lähtökohtana on, että vammaiset ihmiset ovat yhdenvertaisia muiden kanssa. Tällöin 

jokainen voi päättää omasta elämästään ja tehdä samoja asioita, mitä muutkin ihmiset tekevät. 

Vammaispalvelulaki edellyttää, että vammaisella henkilöllä on “voimavaroja määritellä sekä avun sisältö että 

toteutustavat”, jotta hän voi saada henkilökohtaista apua. 

Tämä tarkoittaa sitä, että henkilökohtaisen avun hakijalla on oltava mielipide omasta avuntarpeestaan. Laki 

edellyttää, että pystyt ottamaan kantaa siihen, mihin asioihin, milloin ja miten tarvitset apua. 

Henkilökohtaista apua haetaan kunnan sosiaalitoimistosta. 

Oman mielipiteen kertominen voi tuntua aluksi vaikealta, mutta yksin ei kuitenkaan tarvitse selvitä. Sinulla ei 

tarvitse olla valmiita vastauksia kaikkiin kysymyksiin. 

Voit pyytää etukäteen apua vaikka joltakin sukulaiselta tai muulta läheiseltä ihmiseltä. Voitte ensin yhdessä 

keskustella siitä, mitä haluaisit esimerkiksi harrastaa. Voitte yhdessä miettiä, mitä apua tarvitset. Lisäksi voitte 

miettiä, milloin tarvitset apua. 

Avun määrittely ei voi perustua täysin toisen ihmisen mielipiteeseen. Sinun mielipiteesi on tärkein. 

Voitte kirjata asiat paperille ja molemmat allekirjoittaa paperin. Tätä paperia voit näyttää sosiaalitoimistossa. 

Mielipiteen voi kertoa kuvien ja viittomien avulla 

Jos sinulla on vaikeuksia puhua, voit käyttää mitä tahansa kommunikaation muotoa. Voit esimerkiksi 

 käyttää viittomia 

 käyttää kuvasymboleita 

 käyttää valokuvia 

 pyytää läheistä ihmista tulkitsemaan sen, mitä tarkoitat. 

Jos esität asiat kuvien avulla, aseta kuvat esimerkiksi pöydälle ja ota niistä valokuva. Tätä valokuvaa voit 

näyttää sosiaalitoimistossa. 
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Liite 2. Ensimmäisen kategorian tapausten piirteitä 

 

Vaikea sana esiintyy ilman selitystä. Sanat on haastava korvata helpommalla. 

 

Kaikki sanat ovat kohderyhmälle vaikeita, joten tilan säästämiseksi kyseistä saraketta ei ole 

tässä liitteessä. Ensimmäinen taulukko kertoo vaikeiden sanojen kriteerien täyttymisestä, 

toinen sanojen korvaamista estävistä tekijöistä.  

 

Vinoviiva / osoittaa, että olen osin samaa mieltä kriteerin täyttymisestä. 

 

 

Ei 
tuttu/jokapäiväi
nen 

Ei selvästi 
konkreettin
en 

Virkakiel
tä 

Erikoiskielt
ä 

Vierasperäin
en 

Pitkä 
(+10 
merkkiä) 

Harvinain
en 
taajuus 

Teksti 1.               

Energiansäästölamp
ut x   x x x x 

Loisteputket x   x  x x 

Jäteöljyt x   x   x 

Öljynsuodattimet x   x  x x 

Tärpätti x   x   x 

Tinneri x   x x  x 

Asetoni x   x x  x 

Liuotinpitoiset x x  x  x x 

Kyllästysaineet x   x  x x 

Painekyllästetty puu x   x  x x 

Emäksiset pesu- ja 
puhdistusaineet x   x  x x 

Torjunta- ja 
desinfiointiaineet x   x x x x 

Rikkihappo x   x   x 

Keräysautoihin x     x x 
Teksti 2.        
Erikoisammattitutki
nnon x x  x  x x 
Teksti 3.        
Fysioterapeutit x   x x x x 

Laboratoriossa x   x x x x 

Röntgenissä x   x x x x 

Tyräleikkaukset x   x  x x 

Peräpukamaleikkaks
et x   x  x x 

Suonikohjuleikkauks
et x   x  x x 

Tähystykset x   x  x x 

Kaihileikkaukset x   x  x x 
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Kitarisaleikkaukset x   x  x x 

Korvien putkitukset x   x  x x 

Puudutusta x   x   x 

Toimeentuloon x x x   x x 

Sosiaaliturvaan x x x   x x 

Työttömyyskorvaus x x x   x x 

Sairausvakuutuksen 
päiväraha x  x   x x 

Eläkeasiat x x x   x x 

Toimeentulotuki x  x   x x 

Vakuutukset / x  x  x x 

Kotisairaanhoito x   x  x x 

Päihdehuolto x x x   x x 
Teksti 4.        
Työvoimapoliittista 
koulutusta x x x x  x x 
Teksti 5.        
Kaupunginvaltuusto x  x x  x x 

Kaupunginhallitus x  x x  x x 

Lautakunnat x  x x  x x 

Johtokunnat x  x x  x x 

Toimialat x x x x   x 

Tilinpäätöksen x  x x  x x 
Teksti 6.        
Kantelun x x x x   x 
Teksti 7.        
Kanteluita x x x x   x 

Varuskuntiin x   x  x x 

Apulaisoikeusasiami
estä x  x x  x x 

Valtuudet x x x    x 
Teksti 8.        
Työttömyyskassat x  x   x x 

Vakuutuslaitokset x  x   x x 
Teksti 9.        
Kantelun x x x x   x 

Viranomaisen x  x   x x 

Sosiaalituet x x x   x x 

Syytteen x x x x   x 

Hallinto x x x    x 
Teksti 10.        
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Hallinto x x x    x 

Puolueettomia x x x   x x 
Teksti 12.        
Konserniimme x   x x x x 

Emoyhtiön x   x   x 
Teksti 13.        
Konserniimme x   x x x x 

Emoyhtiön x   x   x 
Teksti 14.        
Hengenahdistus x   x  x x 
Teksti 15.        

Hengenahdistusta x   x  x x 

Päivystykseen x   x  x x 

Riskiryhmään x   x  x x 
Teksti 16.        
Verstaalla x   x  x x 

Vakuutuslaitokset x  x   x x 

Kantelu x x x x   x 
Teksti 17.        
Esitutkintapöytäkirja
n x   x  x x 

Sakkomenettelyyn x x x x  x x 
Teksti 18.        
Oikeudenkäynnissä x  x x  x x 

Henkisestä 
kärsimyksestä x x  x  x x 

Tositteet x   x   x 

Vakuutuksen 
omavastuuosuudest
a x x x x  x x 

Korvausvaatimuksen x x x   x x 
Teksti 19.        
Tuomioistuin x  x x  x x 
Teksti 20.        
Tulkkausta x   x  x x 

Tulkilla x   x   x 

Vaitiolovelvollisuus x x  x  x x 
Teksti 21.        
Oikeudenkäynti x  x x  x x 

Viranomaiset x  x x  x x 
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Suojelutoimia x x x x  x x 

Tuomioistuimelta x  x x  x x 
Teksti 22.        

Konfirmaatiomessu x   x x x x 

Konfirmoitava x   x x x x 

Kummiksi x   x   x 

Alttarin x   x   x 

Ehtoollisen x   x  x x 
Teksti 23.        
Jumalanpalveluksee
n x   x  x x 

Pyhäpäivällä x   x  x x 
Teksti 24.        
Pyhäpäivälle x   x  x x 

Kaste x   x   x 

Ehtoollinen x   x  x x 
Teksti 25.        
Kummiksi x   x   x 

Kirkkoherranvirastos
sa x   x  x x 

Tunnustus (uskon) x x  x   x 

Diakoniatyöntekijän x   x  x x 
Teksti 29.        
Työtapaturmien x   x  x x 
Teksti 30.        
Työsuojeluvaltuutett
u x  x x  x x 

Työterveyshuolto x x x x  x x 

Intranet x   x x  x 
Teksti 32.        
Kuituja x   x   x 
Teksti 33.        
Perustoimeentulotu
ki x  x   x x 

Täydentävä 
toimeentulotuki x  x   x x 

Ehkäisevä 
toimeentulotuki x  x   x x 

Itsehoitolääkkeet x  x   x x 

Tietoliikenteen x x  x  x x 

Verkkoyhteydet / x  x  x x 

Vastike x   x   x 
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Kotivakuutus x x  x  x x 

Asiakasmaksut x     x x 

Reseptilääkkeet x     x x 

Oleskeluasiakirjan x  x   x x 

Matkustusasiakirjan x  x   x x 
Teksti 34.        
Osatyökyvyttömyyse
läke x  x   x x 

Osittainen 
varhennettu 
vanhuuseläke x  x   x x 

Työuraeläke x  x   x x 

Työeläkelaitokset x  x   x x 

Työeläkemaksuja x  x   x x 
Teksti 35.        
Työttömyyskassat x x x   x x 
Teksti 36.        

Ansiotulovähennys x x x   x x 

Talletusten korot x x  x  x x 

Työmarkkinatuki x  x   x x 

Eläkkeet x x x    x 

Sairauspäiväraha x  x   x x 

Toimeentulotuki x  x   x x 

Lapsilisä x  x    x 

Opintorahan 
huoltajakorotus x  x   x x 

Omaishoidon tuki x  x   x x 
Teksti 38.        
Hiilimonoksidista x   x x x x 

Vähittäismyynnissä x   x  x x 

Nikotiininesteitä x   x  x x 

Markkinointirikkom
us x x x   x x 
Teksti 39.        
Kiinteistöjä x  x   x x 
Teksti 40.        
Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto x  x   x x 

Aluehallintovirastoja x  x   x x 
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Nikotiininesteiden x   x  x x 

Vähittäismyyntiä x   x  x x 
Teksti 41.        
Terveyspoliittisia x x x x  x x 
Teksti 42.        
Työkyvyttömyyseläk
keet x  x   x x 
Teksti 46.         
Murrosikäinen /     x x 
Teksti 47.        
Henkilökohtaisen 
avun x   x  x x 

 

 

 

 

 

Kategoria 1.: Sanojen korvaaminen 

 

  
Ei mahdollista 
korvata, koska…     

  Tarkkuus ei säily 
Tunnistettava 
yhteiskunnassamme 

Korvaava ilmaisu 
ei järkevä  

Teksti 1.       

Energiansäästölamput x   
Loisteputket x   
Jäteöljyt x   
Öljynsuodattimet x   
Tärpätti x  x 

Tinneri x  x 

Asetoni x  x 

Liuotinpitoiset x   

Kyllästysaineet x   

Painekyllästetty puu x   
Emäksiset pesu- ja 
puhdistusaineet x   
Torjunta- ja 
desinfiointiaineet x   

Rikkihappo x   
Keräysautoihin   x 

Teksti 2.    
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Erikoisammattitutkinnon x  x 

Teksti 3.    
Fysioterapeutit x x x 

Laboratoriossa x x x 

Röntgenissä x x x 

Tyräleikkaukset x  x 

Peräpukamaleikkakset x  x 

Suonikohjuleikkaukset x  x 

Tähystykset x  x 

Kaihileikkaukset x  x 

Kitarisaleikkaukset x  x 

Korvien putkitukset x  x 

Puudutusta x x x 

Toimeentuloon x x x 

Sosiaaliturvaan x x x 

Työttömyyskorvaus x x  
Sairausvakuutuksen 
päiväraha x x  
Eläkeasiat  x  
Toimeentulotuki x x  

Vakuutukset x x  
Kotisairaanhoito x   
Päihdehuolto x x  
Teksti 4.    
Työvoimapoliittista 
koulutusta   x 
Teksti 5.    
Kaupunginvaltuusto   x 

Kaupunginhallitus   x 

Lautakunnat x  x 

Johtokunnat   x 

Toimialat   x 

Tilinpäätöksen   x 
Teksti 6.    
Kantelun x x x 
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Teksti 7.    
Kanteluita x x x 

Varuskuntiin   x 

Apulaisoikeusasiamiestä x x  
Valtuudet   x 
Teksti 8.    

Työttömyyskassat  x x 

Vakuutuslaitokset  x x 

Teksti 9.    
Kantelun x x x 

Viranomaisen  x  
Sosiaalituet   x 

Syytteen x x  
Hallinto  x x 
Teksti 10.    
Hallinto  x x 

Puolueettomia   x 

Teksti 12.    
Konserniimme x   

Emoyhtiön x   

Teksti 13.    
Konserniimme x   
Emoyhtiön x   
Teksti 14.    
Hengenahdistus x   
Teksti 15.    
Hengenahdistusta x   

Päivystykseen  x  
Riskiryhmään  x  
Teksti 16.    
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Verstaalla   x 

Vakuutuslaitokset   x 

Kantelu x x x 
Teksti 17.    

Esitutkintapöytäkirjan x x x 

Sakkomenettelyyn x  x 
Teksti 18.    
Oikeudenkäynnissä x x x 

Henkisestä 
kärsimyksestä x  x 

Tositteet   x 

Vakuutuksen 
omavastuuosuudesta  x x 

Korvausvaatimuksen x   
Teksti 19.    
Tuomioistuin x x x 

Teksti 20.    

Tulkkausta x  x 

Tulkilla x  x 

Vaitiolovelvollisuus x x x 
Teksti 21.    
Oikeudenkäynti x x x 

Viranomaiset x x  
Suojelutoimia x   
Tuomioistuimelta x x x 
Teksti 22.    

Konfirmaatiomessu   x 

Konfirmoitava   x 

Kummiksi   x 

Alttarin   x 

Ehtoollisen   x 
Teksti 23.    

Jumalanpalvelukseen   x 

Pyhäpäivällä   x 
Teksti 24.    
Pyhäpäivälle   x 
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Kaste   x 

Ehtoollinen   x 
Teksti 25.    
Kummiksi   x 

Kirkkoherranvirastossa   x 

Tunnustus   x 

Diakoniatyöntekijän x  x 
Teksti 29.    
Työtapaturmien  x  
Teksti 30.    

Työsuojeluvaltuutettu x x  
Työterveyshuolto x   
Intranet x   
Teksti 32.    
Kuituja x   
Teksti 33.    

Perustoimeentulotuki x /  
Täydentävä 
toimeentulotuki x /  
Ehkäisevä 
toimeentulotuki x /  
Itsehoitolääkkeet  x  
Tietoliikenteen   x 

Verkkoyhteydet   x 

Vastike x x  
Kotivakuutus x x x 

Asiakasmaksut   x 

Reseptilääkkeet  x  
Oleskeluasiakirjan x x x 

Matkustusasiakirjan x x x 
Teksti 34.    

Osatyökyvyttömyyseläke x / x 

Osittainen varhennettu 
vanhuuseläke x / x 

Työuraeläke x / x 

Työeläkelaitokset x / x 

Työeläkemaksuja x / x 
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Teksti 35.    
Työttömyyskassat x x x 
Teksti 36.    

Ansiotulovähennys x x x 

Talletusten korot x  x 

Työmarkkinatuki x / x 

Eläkkeet  x  
Sairauspäiväraha  x  
Toimeentulotuki  x  
Lapsilisä x  x 

Opintorahan 
huoltajakorotus x  x 

Omaishoidon tuki x  x 
Teksti 38.    
Hiilimonoksidista x  x 

Vähittäismyynnissä   x 

Nikotiininesteitä   x 

Markkinointirikkomus   x 
Teksti 39.    
Kiinteistöjä   x 
Teksti 40.    

Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontavirasto x  x 

Aluehallintovirastoja x x x 

Nikotiininesteiden   x 

Vähittäismyyntiä   x 
Teksti 41.    
Terveyspoliittisia x  x 
Teksti 42.    

Työkyvyttömyyseläkkeet x / x 
Teksti 46.     
Murrosikäinen   x 
Teksti 47.    

Henkilökohtaisen avun   x 
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Liite 3. Toisen kategorian tapausten piirteitä 

 

Vaikealla sanalla on selitys, ja se on sanan välittömässä läheisyydessä. 
 

  

Lauseensisäi
nen eli-
selitys 

Jokin 
tarkoitt
aa 
jotakin -
selitys 

Jokin 
on 
jotakin 
-
selityks
et 

Muut 
omassa 
virkkeessä
än olevat 
selitykset 

Selittävä  
esitys 

Pilkulla 
erotettu 
selitys 

Esiintymispaik
ka 

Vaarallista jätettä ovat 
käytöstä poistetut aineet tai 
esineet, jotka voivat 
aiheuttaa vaaraa terveydelle 
tai ympäristölle 

    x       

Teksti 1. 

Oppisopimuksella eli 
oppisopimuskoulutuksena. 
Silloin suuri osa oppimisesta 
tapahtuu töissä työpaikalla.  

x     x     

Teksti 2. 

Lähete on sähköinen asiakirja.     x       Teksti 3. 

Erikoislääkärin hoitoa eli 
erikoissairaanhoitoa.  

x           
Teksti 3. 

Poliklinikka on sairaalassa 
toimiva hoito- ja 
tutkimuspaikka, jossa ei 
yleensä yövytä.  

    x       
Teksti 3. 

Päiväkirurgisella osastolla 
tehdään yleensä kiireettömiä 
ja lyhytkestoisia leikkauksia ja 
muita kirurgisia 
toimenpiteitä.  

      x     

Teksti 3. 

Vuodeosasto on joko vaativaa 
hoitoa tai jatkuvaa tarkkailua 
tarvitseville potilaille. Siellä 
tehdään erilaisia tutkimuksia, 
annetaan hoitoa ja 
kuntoutetaan potilaita.  

      x     

Teksti 3. 

Sairaaloissa on 
sosiaalityöntekijöitä, jotka 
opastavat potilasta 
toimeentuloon ja 
sosiaaliturvaan  liittyvissä 
asioissa.  

      x     

Teksti 3. 

–  – työväenopistoissa, 
kansalaisopistoissa ja 
aikuisopistoissa voi harrastaa 
ja opiskella 
• kieliä 
• käsitöitä 
• kuvataiteita 
• kirjallisuutta 
• kotitaloutta 
• musiikkia 
• tietotekniikkaa 
• liikuntaa 
• Tanssia.  

      x     

Teksti 4. 
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Talousarvion eli budjetin x           Teksti 5. 

Tuloveroprosentista 
tuloveroprosentista eli siitä, 
kuinka paljon kaupungin 
asukkaat maksavat tuloistaan 
veroa kaupungille. 

x           

Teksti 5. 

Taloussuunnitelmassa 
• ehdotetaan, miten 
kaupungin toimintoja pitäisi 
kehittää 
• selvitetään, miten 
toimintoihin saadaan rahaa.  
Taloussuunnitelma on 
pohjana seuraavan vuoden 
talousarviolle. 

      x     

Teksti 5. 

 Epäkohta tarkoittaa asiaa, 
joka on jollakin tavalla 
epäoikeudenmukainen tai 
väärin.  

  x         

Teksti 7 

Tarkastuksilla laitosten 
asukkaat ja työntekijät 
voivat keskustella 
oikeusasiamiehen kanssa 

      x     

Teksti 7. 

Suljettu laitos tarkoittaa 
paikkaa, 
josta ei pääse pois, vaikka 
haluaisi. Sellaisia ovat 
esimerkiksi vankilat ja 
lastenkodit. 

  x         

Teksti 7. 

Kirjan, vuosikertomuksen           x Teksti 7. 

Valtakirja tarkoittaa, että 
sinulla on toisen ihmisen 
kirjallinen lupa 
tehdä kantelu hänen 
puolestaan.  

  x         

Teksti 8. 

Voit tehdä kantelun, jos 
viranomainen on kohdellut 
sinua 
väärin tai 
epäoikeudenmukaisesti. 
Esimerkiksi olet joutunut 
odottamaan liian kauan 
viranomaisen päätöstä tai et 
ole saanut hoitoa, 
joka sinulle olisi kuulunut. 

      x     

Teksti 8. 

–  –  julkisia. Se tarkoittaa, 
että muutkin saavat tietää 
kantelusta, jos haluavat. 

  x         
Teksti 9. 
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Hyvä hallinto on jokaisen 
ihmisen perusoikeus. 
Kaikilla ihmisillä on oikeus 
saada hyvää hallintoa.  
Hyvään hallintoon kuuluu, 
että viranomaiset kohtelevat 
kaikkia ihmisiä 
oikeudenmukaisesti 

    x x     

Teksti 10. 

Pandemia on tauti, joka on 
levinnyt kaikkialle maailmaan.  

    x       
Teksti 14. 

Työtoiminnan tarkoitus on 
parantaa mahdollisuuksiasi 
saada työpaikka 

      x     
Teksti 16. 

Jos saat työttömyysetuutta, 
saat kulukorvauksen. 
Kulukorvaus on 9 euroa 
päivässä.  

    x x     
Teksti 16. 

Jos saat toimeentulotukea, 
saat toimintarahaa. 
Toimintaraha on 9 euroa 
päivässä.  

    x x     
Teksti 16. 

Esitutkinnassa poliisi selvittää 
• mitä on tapahtunut 
• ketkä ovat asian osapuolet 
eli uhri ja epäilty tekijä 
• mitä vahinkoja rikoksesta 
on aiheutunut.  

      x     

Teksti 17. 

Kuulustelussa poliisi selvittää, 
mitä on tapahtunut.  

      x     
Teksti 17. 

–  –  oikeudellista avustajaa. –  
–   Avustajana saa toimia 
yksityinen asianajaja, 
valtion oikeusaputoimiston 
oikeusavustaja 
tai luvan saanut 
oikeudenkäyntiavustaja. 

      x     

Teksti 19. 

–  –  valtion oikeusapua. 
Tällöin avustajan palkkion 
maksaa 
osaksi tai kokonaan valtio.  

      x     
Teksti 19. 

Rippikoulussa opitaan 
kristinuskon perusasioita.  

      x     
Teksti 22. 

Konfirmaatiossa 
konfirmoitava tunnustaa 
uskonsa, hänet siunataan ja 
hänen puolestaan rukoillaan 

      x     
Teksti 22. 

Messu on jumalanpalvelus, 
jossa vietetään ehtoollista.  

    x       
Teksti 23. 

Ehtoollinen on toinen 
luterilaisen kirkon 
sakramentti eli pyhä toimitus 

x   x       
Teksti 23. 

Raamattu on kristittyjen pyhä 
kirja. Jumala on ilmoittanut 
tahtonsa ihmisille Raamatun 
välityksellä. Raamattu on 
kirkon kirja, jota luetaan aina 
jumalanpalveluksessa 

    x x     

Teksti 24. 
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Vanha testamentti kertoo 
Jumalan toiminnasta ennen 
Jeesuksen syntymää. 

      x     
Teksti 24. 

Uusi testamentti kertoo 
Jeesuksen elämästä ja 
ensimmäisten kristittyjen 
seurakuntien toiminnasta. 

      x     

Teksti 24. 

Yhteisvastuukeräys on 
suurkeräys, joka järjestetään 
joka vuosi Suomessa. 
Yhteisvastuukeräys kerää 
rahaa ihmisille, jotka 
tarvitsevat apua 

    x x     

Teksti 26. 

60 prosenttia eli vähän yli 
puolet  x           Teksti 26. 

40 prosenttia eli vähän alle 
puolet x           Teksti 26. 

– – pakolaisleireille. Leireillä 
asuu paljon perheitä, jotka 
tarvitsevat apua 
selviytymiseen.  

      x     
Teksti 28. 

Pomo eli esimies x           Teksti 30. 

Palautuminen tarkoittaa, että 
sekä keho että mieli 
rentoutuvat työn jälkeen.  

  x         
Teksti 31. 

Voit hakea toimeentulotukea, 
jos rahasi eivät riitä 
välttämättömiin menoihin. 

      x     
Teksti 33. 

Perusosaan on laskettu 
valmiiksi arjen tavalliset 
menot, kuten ruoka ja 
vaatteet.  

      x     
Teksti 33. 

Työeläkkeen maksaa 
kansaneläkelaitos. 

        x   
Teksti 34. 

Kansaneläkkeen maksaa Kela.         x   Teksti 34. 

Voit jäädä 
työkyvyttömyyseläkkeelle 
ennen vanhuuseläkettä, jos et 
pysty työskentelemään tai 
opiskelemaan 

      x     

Teksti 34. 

Ansiopäivärahaa voidaan 
maksaa, jos olet ollut riittävän 
kauan työttömyyskassan 
jäsen. 
Ansiopäivärahan suuruus 
lasketaan ansioiden eli 
tulojen mukaan 

x     x     

Teksti 35. 

Jos et ole työttömyyskassan 
jäsen etkä saa 
ansiopäivärahaa, Kela maksaa 
peruspäivärahaa. 
Peruspäiväraha on 33,66 
e/päivä 

    x x     

Teksti 35. 

– –lapsikorotuksen. Se on 
5,28–10,00 e/päivä sen 
mukaan, montako lasta 
sinulla on.  

    x x     
Teksti 35. 
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Peruspäivärahaan voidaan 
maksaa korotusosaa enintään 
200 päivältä, jos osallistut TE-
toimiston kanssa sovittuun 
toimintaan. 
Peruspäivärahan korotusosa 
on 4,79 e/päivä.  

    x x     

Teksti 35. 

Työssäoloehto täyttyy, 
• jos olet ollut työssä 
vähintään 26 viikkoa viimeksi 
kuluneiden 28 kuukauden 
aikana 
• työaikasi on ollut vähintään 
18 tuntia viikossa 
• palkkasi on ollut alan 
työehtosopimuksen 
mukainen tai vähintään 1 236 
e/kk.  

      x     

Teksti 35. 

Perusomavastuun määrään 
vaikuttavat 
• ruokakunnan bruttotulot 
kuukaudessa 
• aikuisten ja lasten 
lukumäärä ruokakunnassa. 
Mitä suuremmat tulot ovat, 
sitä suurempi on 
perusomavastuu. Jos tulot 
ovat hyvin pienet, 
perusomavastuuta ei ole 
lainkaan.  

      x     

Teksti 36. 

Ansiotulovähennys tarkoittaa 
sitä, että jokaisen 
ruokakunnan jäsenen 
yhteenlasketuista 
ansiotuloista vähennetään 
300 e/kk.  

  x         

Teksti 36 

Voit saada vammaistukea 
pitkäaikaisen sairauden tai 
vamman takia.  

      x     
Teksti 37. 

Tulkin avulla muut 
ymmärtävät sinua ja sinä 
muita.  

      x     
Teksti 37. 

Tuotteiden esilläpitokielto 
Tupakkatuotteet eivät saa 
olla näkyvissä 
vähittäismyynnissäesimerkiksi 
kaupan hyllyssä 

      x     

Teksti 38. 

Tupakkaverolain tavoitteena 
on muun muassa edistää 
tupakkalain terveyspoliittisia  
tavoitteita.  

      x     
Teksti 41. 
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Tupakkaveroa peritään 
savukkeista, sikareista, 
pikkusikareista ja 
irtotupakasta sekä muista 
tupakkaa sisältävistä 
tuotteista ja savukepaperista. 
Vuoden 2017 alusta alkaen 
tupakkavero on koskenut 
myös sähkösavukkeiden 
nesteitä. 

      x     

Teksti 41. 

1115 miljoonaa eli yli miljardi 
euroa x           Teksti 41. 

Kansalaisopisto on koulu, 
jossa on erilaisia kursseja. 

    x       
Teksti 43. 

 Viharikos tarkoittaa rikosta, 
joka johtuu ennakkoluuloista 
tai vihamielisyydestä 
ihmisryhmää kohtaan.  

  x         

Teksti 44. 

Identiteettivarkaus eli rikos x           Teksti 44. 

Pyhät toimitukset, kaste ja 
ehtoollinen 

          x 
Teksti 24. 

–  –katastrofirahastoon. 
Rahasto auttaa vanhempia ja 
perheitä katastrofialueilla, 
joissa on vaarallista asua.       x       

 
 

Liite 4. Kolmannen kategorian piirteitä 

Vaikea sana esiintyy ilman selitystä. Sana olisi korvattavissa helpommalla ilmaisulla. 

  

Ei 
tuttu/jokapäi
väinen 

Abstrakti/
ei 
konkreetti
nen 

Virkaki
eltä 

Erikoiski
eltä 

Vierasperä
inen 

Pitkä 
(+10 
merkk
iä) 

Harvinai
nen 
taajuus 

Kohderyh
mälle 
vaikea 

Elohopeakuumemit
tarit (Teksti 1.) x     x   x x x 

Aerosolipurkit 
(Teksti 1.) x     x x x x x 

Jätekontteihin 
(Teksti 1.) x         x x x 

Toimintarajoitus 
(Teksti 3.) x x   x    x x x 

Kuntoutusmahdollis
uudet (Teksti 3.) x x   x   x x x 

Kunnallisveroista 
(Teksti 5.) x x x     x x x 
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Perus- ja 
ihmisoikeudet 
(Teksti 6.) x x   x   x x x 

Asiakaslähtöisesti 
(Teksti 11.) x x       x x x 

Verkkopohjaisen 
oppimateriaalin 
(Teksti 11.) x x       x x x 

Moniosaaja (Teksti 
12.) x x       x x x 

Valtakunnallisesti 
(Teksti 12.) x x       x x x 
Kiireellisessä 
hätätilanteessa 
(Teksti 15.) x     x   x x x 

Turvallisuusmääräy
ksiä (Teksti 16.) x x x /   x x   

Uskontunnustuksen 
(Teksti 22.) x x   x   x x x 

Hädänalaisia (Teksti 
26.) x         x x x 

Katastrofialueilla 
(Teksti 27.) x       x x x x 
Tuotosta (Teksti 
27.) x     x         

Lihaskuntoliikkeitä 
(Teksti 29.) x     x   x x x 

Lautasmalli (Teksti 
32.) x         x x x 

Muuttokustannuks
et (Teksti 33.) x x       x x x 

Päästöistä (Teksti 
38.) x     /     x x 

Pakkausmerkinnöist
ä (Teksti 38.) x         x x x 

Markkinoidaan 
(Teksti 38.) x x   x   / x x 

Nikotiinittomien 
(Teksti 40.) x         x x x 

Esilläpitokiellon 
(Teksti 40.) x x x     x x x 

Toimeenpanossa 
(Teksti 40.) x x x     x x x 
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Tutkimus-, 
seuranta- ja 
kehittämistyötä 
(Teksti 40.) x x x /   x x x 

Työnsuojeluvirano
maisen (Teksti 40.) x   x     x x x 

Syöpävaarallisuude
n (Teksti 40.) x / x /   x x x 

Maahantuontikielto
jen ja -rajoitusten 
(Teksti 40.) x   x     x x x 

Verotuotto (Teksti 
41.) x   x x   x  x x 

Päämäärät (Teksti 
42.)   x         x   

Voimaantulon 
(Teksti 42.) x x x     x x x 
Lisätyötä (Teksti 
42.)             x / 

Elinvoima (Teksti 
38.) x x         x x 

Albaan (Teksti 22.) x     x x   x x 

Saattajan (Teksti 3.) x           x x 

Peruuttamattomast
a (Teksti 3.) /         x x x 

Käyttämättömästä 
(Teksti 3.) /         x x x 

Poliklinikkakäynnit 
(Teksti 3.) x     x   x x x 

Kurssitarjonnassa 
(Teksti 4.) x         x x x 

 
 

Kategoria 3.: Sanojen korvaaminen 
 
 
 Mahdollisuus korvata, koska…   
 

Tarkkuus 
säilyy 

Alkuperäistä sanaa ei 
ole välttämättä 
tunnistettava 
yhteiskunnassamme 

Korvaava 
ilmaisu on 
järkevä 

Esimerkki korvaavasta 
ilmaisusta 

Elohopeakuumemittarit 
(Teksti 1.) x x x 

Elohopeaa sisältävät 
kuumemittari 

Aerosolipurkit (Teksti 1.) x x x Sumutepurkit 
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Jätekontteihin (Teksti 1.) x x x Isoihin jäteastioihin 

Toimintarajoitus (Teksti 
3.)  x x Rajoite 

Kuntoutusmahdollisuudet 
(Teksti 3.)  x x Mahdollisuus kuntoutua 

Kunnallisveroista (Teksti 
5.) x / x 

Kuntalaisten maksamista 
veroista 

Perus- ja ihmisoikeudet 
(Teksti 6.) x  x 

Perusoikeudet ja 
ihmisoikeudet 

Asiakaslähtöisesti (Teksti 
11.) x x x 

Asiakkaan tarpeiden 
mukaan 

Verkkopohjaisen 
oppimateriaalin (Teksti 
11.)  x x 

Internetissä olevan 
/sähköisen 
oppimateriaalin 

Moniosaaja (Teksti 12.) x x x Ammattilainen 

Valtakunnallisesti (Teksti 
12.) x x x Koko maassa 

Kiireellisessä 
hätätilanteessa (Teksti 
15.) x x x Todellisessa hädässä 

Turvallisuusmääräyksiä 
(Teksti 16.) x  x 

Määräyksiä/ohjeita 
turvallisuudesta 

Uskontunnustuksen 
(Teksti 22.) x x x Tunnustaa uskonsa 

Hädänalaisia (Teksti 26.) x x x 
Apua tarvitsevia, 
hädässä olevia 

Katastrofialueilla (Teksti 
27.) x x x 

Alueilla, joissa on 
tapahtunut iso 
onnettomuus 

Tuotosta (Teksti 27.) x x x 
Saaduista/kerätyistä 
rahoista 

Lihaskuntoliikkeitä (Teksti 
29.) x x x 

Lihaksia vahvistavia 
liikkeitä 

Lautasmalli (Teksti 32.) x x x Syödä monipuolisesti 

Muuttokustannukset 
(Teksti 33.) x x x 

Muuttoon menevät 
rahat 

Päästöistä (Teksti 38.) x x x 
Ilmaan leviävät 
haitalliset aineet 

Pakkausmerkinnöistä 
(Teksti 38.) x x x 

Pakkauksen 
merkinnöistä 

Markkinoidaan (Teksti 
38.) x x x 

Mainostetaan ja 
myydään 

Nikotiinittomien (Teksti 
40.) x x x 

Tuotteiden, jotka eivät 
sisällä nikotiinia 
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Esilläpitokiellon (Teksti 
40.)  x x 

Kunnat valvovat, että 
tupakkatuotteita ei 
pidetä esillä 

Toimeenpanossa (Teksti 
40.) x x x 

Ottaa käyttöön, toimeen 
paneminen 

Tutkimus-, seuranta- ja 
kehittämistyötä (Teksti 
40.) x x x 

Tutkii, seuraa ja kehittää 
tupakoinnista 
aiheutuvien 
terveysvaarojen 
vähentämistä. 

Työnsuojeluviranomaisen 
(Teksti 40.) x / x 

Työtä valvovan 
viranomaisen 

Syöpävaarallisuuden 
(Teksti 40.) x / x 

Että ympäristössä ei ole 
vaaraa altistua syövälle. 

Maahantuontikieltojen ja 
-rajoitusten (Teksti 40.) x x x 

Maahan tuodaan vain 
sallittuja asioita ja oikea 
määrä 

Verotuotto (Teksti 41.) x x x Veroista saadut rahat 

Päämäärät (Teksti 42.) x x x Tavoitteet 

Voimaantulon (Teksti 42.) x x x 
Kun tupakkalaki tuli 
voimaan 

Lisätyötä (Teksti 42.)  x x Lisää työtä 

Elinvoima (Teksti 38.) x  x Voimaa ja vireyttä 

Albaan (Teksti 22.)  x x Valkoiseen pukuun 

Saattajan (Teksti 3.) x x x Yhden henkilön 

Peruuttamattomasta 
(Teksti 3.) x x x Ajasta, jota ei peruuteta 

Käyttämättömästä (Teksti 
3.) x x x Ajasta, jota ei käytetä 

Poliklinikkakäynnit (Teksti 
3.) x x x Käynnit poliklinikalla 

Kurssitarjonnassa (Teksti 
4.) x x x 

Kursseina/Tarjolla on 
kursseja 

 

 

Liite 5. Neljännen kategorian piirteitä 

 

Vaikea sana on selitetty ainoastaan esimerkin kautta 
 

 

Esimerkin sanat 
ovat vaikeita 

Esimerkin sanat 
ovat helppoja 

Liuottimet, kuten tärpätti, tinneri, asetoni 
ja liuotinpitoiset pesuaineet (Teksti 1.) x  
Voimakkaat hapot, kuten rikkihappo (Teksti 
1.) x  
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Erityistyöntekijöitä ovat esimerkiksi 
fysioterapeutit. (Teksti 3.) x  
Näitä voivat olla esimerkiksi  
• Tyräleikkaukset 
• Peräpukamaleikkaukset 
• Suonikohjuleikkaukset 
• erilaiset tähystykset  
• Kaihileikkaukset  
• Kitarisaleikkaukset  
• korvien putkitukset. (Teksti 3.) x  
Kotikunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, 
kuten kotiapu, kotisairaanhoito ja 
päihdehuolto (Teksti 3.) x  
Salaisia tietoja ovat kuitenkin esimerkiksi 
kantelijan terveys tai sosiaalituet. (Teksti 9.) x  
Erilaisten pintojen, kuten ovenkahvojen 
(Teksti 14.)  x 
Korvausta voi vaatia esimerkiksi 
• omaisuudesta, joka on mennyt rikki tai 
kadonnut 
• lääkärinkuluista ja lääkkeistä 
• väkivallan aiheuttamasta kivusta ja 
särystä 
• henkisestä kärsimyksestä (joissakin 
tapauksissa). (Teksti 18.) x  
Katastrofi, esimerkiksi tulva tai 
maanjäristys. (Teksti 26.) x  
Kestävyysliikuntaa ovat esimerkiksi: 
• kävely 
• juokseminen 
• pyöräily 
• Jalkapallo (Teksti 29.)  x 
Välttämättömiä menoja ovat esimerkiksi 
asumisen menot, ruoka, terveydenhoito ja 
vaatteet. (Teksti 33.)  x 

Vähäiset terveydenhuoltomenot 
(esimerkiksi itsehoitolääkkeet, joihin ei 
tarvita reseptiä) (Teksti 33.) x  
Asumismenot (esimerkiksi vuokra, vastike, 
sähkö, kotivakuutus ja omakotitalon 
hoitomenot) (Teksti 33.) x  
Julkisen terveydenhuollon menot, jotka 
eivät sisälly perusosaan (esimerkiksi 
terveyskeskuksen asiakasmaksut, 
reseptilääkkeet ja silmälasit) (Teksti 33.) x  
Ansiotulot (esimerkiksi palkkatulo, josta on 
tehty ansiotulovähennys) (Teksti 36.) x  

Pääomatulot (esimerkiksi vuokratulot ja 
talletusten korot) (Teksti 36.) x  
Useat tuet (esimerkiksi työmarkkinatuki, 
opintoraha, eläkkeet ja sairauspäiväraha) 
(Teksti 36.) x  
Viranomaisia ovat esimerkiksi: 
- valtion virastot ja laitokset x  
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- kuntien virastot ja luottamuselimet 
- tuomioistuimet (Teksti 8.) 

Luottamuselimiä ovat esimerkiksi: 
-kuntien ja kaupunkien valtuustot 
-kunnanhallitukset, kaupunginhallitukset 
-kuntien ja kaupunkien lautakunnat (Teksti 
8.) x  
Virkamiehiä ovat esimerkiksi: 
- poliisit 
- ulosottomiehet 
- sosiaalityöntekijät 
- terveyskeskuslääkärit 
- kunnanjohtajat 
- peruskoulun opettajat 
- rakennustarkastajat 
- tuomarit (Teksti 8.) x  

Lievissä rikoksissa, kuten näpistyksessä ja 
lievässä pahoinpitelyissä (Teksti 17.) x  
Lihaskuntoa parantavaa liikuntaa ovat 
esimerkiksi: 
• porraskävely 
• metsäkävely 
• venyttely 
• pallopelit 
• tanssi 
• jumppa  (Teksti 29.)  x 

 
 

Liite 6. Viidennen kategorian piirteitä 
 

Vaikealla sanalla on selitys, mutta se tulee liian myöhään. 

 

Selitys ei ole samassa 
virkkeessä 

Selitys ei ole 
seuraavassa 
virkkeessä 

Oikeusasiamies x x 

Viranomainen x x 

Virkamies x x 

Oikeusapu x x 

Työeläke x x 

Bruttotulot x x 

Perustoimeentulotuki x x 
 


