Selkokielen perusteita
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Mitä on selkokieli
Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on
mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja
rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi
ja ymmärrettävämmäksi.
Se on suunnattu ihmisille, joilla on
vaikeuksia lukea ja/tai ymmärtää
yleiskieltä.

Erikoiskieli – yleiskieli - selkokieli

Erikoiskielet

Yleiskieli

-

Teksti on kirjoitettu
asiantuntijoille.

-

Teksti on kirjoitettu
kaikille suomalaisille.

-

Aihetta käsitellään
abstraktilla tasolla.

-

-

Tekstissä käytettään
paljon käsitteitä,
joiden ymmärtäminen
vaatii asiantuntemusta.

-

Selkokieli

-

Aihetta käsitellään
yleisellä tasolla.

Teksti on kirjoitettu
lukijalle, jolla on
kielellisiä vaikeuksia.

-

Tekstissä selitetään
käsitteet, jotka
kuuluvat jonkin alan
erityissanastoon.

Aihetta käsitellään
hyvin konkreettisella
tasolla.

-

Tekstissä selitetään
myös sellaisia sanoja,
joita yleiskielisessä
tekstissä ei selitetä.

Puoli miljoonaa tarvitsee selkokieltä
Selkokeskuksen tarvearvion (2014) mukaan selkokieltä tarvitsee
Suomessa 430 000–650 000 henkilöä (8–12 % väestöstä).
• Selkokielen tarve vaihtelee eri ikäkausina:
– lapset ja nuoret 8–12 %
– työikäiset 6–10 %
– yli 65-vuotiaat 15–20 %
Tämän lisäksi selkokielestä on hyötyä tietyissä tilanteissa
suuremmalle, noin 20–25 %:lle väestöstä.
Selkokielen tarvetta on arvioitu eri kohderyhmiä koskevia tilastotietoja (esim. Tilastokeskus, Kelan tiedot Suomen
väestöstä) ja lukutaitotutkimuksia (PISA 2009 ja 2012 sekä PIAAC 2012).

Lukutaito
• Harjaantunut lukija ei lue tekstiä kirjain kirjaimelta, vaan lukijan katse
siirtyy hyppäyksittäin ja pysähtyy sitten tietyin välien niin sanottuihin
fiksaatiopisteisiin.
• Pysähdyksiä on normaaliriviä kohden keskimäärin kolme. Yksilöitten välillä
on kuitenkin eroja, ja juuri se saa aikaan erot henkilöiden lukunopeudessa.
• Fiksaatiopisteiden välit vaihtelevat 0,5 sanasta 1,3 sanaan lukiotasolla, ja
harjaantuneella lukijalla välit ovat noin 2,5 sanaa. (Arajuuri 1997.)
• On syytä olettaa, että isolla osalla selkokielen käyttäjistä fiksaatiopisteitä
on hyvin tiheästi, jopa alle 0,5 sanan.
Lähde: Arajuuri, Yrjö 1997: Kieli, kirjoitus ja lukija. Tekstin kopiointiprosessi
kielen rakenteen valottajana. SKS.

Muistin vaikutus luetun ymmärtämiseen
• Esimerkiksi ADHD:ssa työmuistin sisältöön tunkeutuu jatkuvasti
ylimääräisiä ärsykkeitä. Luetun ymmärtäminen on vaikeaa, koska
työmuistissa on paljon kilpailevaa informaatiota lukemisen aikana.
• Kehitysvammaisen henkilön luetun ymmärtämistä vaikeuttavat usein
työmuistin kapasiteetin heikkous ja tietovarastojen pienuus. Tämä
aiheuttaa ongelmia päättelyssä, jota tarvitaan lukemisessa.
• Suomen oppijan luetun ymmärtämistä vaikeuttaa se, että pitkäkestoisessa
muistissa ei vielä ole riittävästi tietoa kohdekielestä. Sanavarasto voi olla
suppea, ja kielenoppija ei hallitse kielen rakenteita. Luetun ymmärtämistä
vaikeuttaa lisäksi se, että suomen oppija ei vielä hallitse kieleen
kytkeytyviä kulttuurisia merkityksiä.

Selkokirjoitusohjeet

Mukauttaminen ja suora selkokirjoitus
• Mukauttaminen tarkoittaa yleiskielisen tekstin
muokkaamista selkokielelle. Selkokirjoittaja
selkokielistää jo olemassa olevaa lähtötekstiä
siten, että se sopii selkolukijalle. Lähtötekstin
kirjoittajalla säilyy tekstin tekijänoikeudet.
• Suora selkokirjoitus on uuden tekstin luomista
selkolukijalle.

Miten tekstit eroavat toisistaan?
Suosittelemme, että et tupakoi sairaalassa HUS:n Savuton sairaala –toiminnan
ollessasi. Hoitohenkilökunta voi auttaa
tavoitteena on tarjota potilaille,
sinua tupakoinnin lopettamisessa.
henkilökunnalle ja vierailijoille savuton,
terveellisempi ja viihtyisämpi hoito-, työ-,
Tupakointi on sallittu vain
vierailuympäristö sekä auttaa tupakoivia
tupakkakatoksissa. Tupakkakatokset on
potilaita ja henkilökuntaa lopettamaan
merkitty. Myös vierailijoiden täytyy
tupakanpoltto.
noudattaa sairaalan ohjeita tupakoinnista.
Tupakointi on sallittu ainoastaan siihen
http://www.satshp.fi/potilaille/sairaalassa- osoitetuilla paikoilla ulkotiloissa.
olo/Sivut/default.aspx
Kaikilla sairaanhoitopiirin potilailla on
mahdollisuus nikotiinikorvaushoitoon
sairaalassaoloaikanaan.
http://www.hus.fi/potilaalle/savuton_saira
ala/Sivut/default.aspx

Perusohjeet
• Noudata suomen kielen oikeinkirjoitusohjeita.
• Selkotekstejä kirjoitetaan erilaisille lukijoille ja eri
tarkoituksiin.
– Ei ole yhtä oikeaa tapaa kirjoittaa selkotekstiä eikä yhtä kielen
vaikeustasoa, jota noudatetaan kaikissa selkoteksteissä.

• Tekstin julkaisumuoto vaikuttaa kieleen.
– Esimerkiksi verkkotekstit voivat olla lyhyempiä kuin painetut
selkotekstit, videon käsikirjoituksessa on huomioitava kuvan viesti
eri tavalla kuin selkokielisessä radiouutisessa, jossa ei ole kuvaa.
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Mikä on tekstin tehtävä?
• Teksteillä on erilaisia viestinnällisiä tehtäviä.
• Hyvässä selkotekstissä lukijan huomaa, miksi
teksti on kirjoitettu.
• Selkolukijat ovat kuitenkin usein lukeneet melko
vähän erilaisia tekstejä, joten heidän voi olla
vaikea tunnistaa eri tekstilajeja.
• Hyvä selkoteksti voi korostaa tekstilajille
tyypillisiä piirteitä.

Selkotekstilajit
Informoivat tekstit
•
•

Tavoitteena informoida lukijaa jostakin ja mahdollisesti saada hänet
toimimaan tietyllä tavalla.
Esimerkkejä: päätökset, lomakkeet, lait, esitteet.

Mediatekstit
•
•

Tavoitteena on ajankohtaistiedon välittäminen.
Esimerkkejä: uutiset, reportaasit, mielipidetekstit.

Kaunokirjalliset tekstit
•
•

Tavoitteena on viihdyttää ja tarjota elämyksiä.
Esimerkkejä: romaani, näytelmä, runo.

Tekstin näkökulma ja tyyli
• Lähesty aihettasi niin, että se avautuu selkolukijalle helposti.
• Jos muokattavan tekstin näkökulma ei sovi lukijallesi, muuta
sitä rohkeasti.
• Kiinnitä huomiota etenkin otsikointiin ja tekstin alkuun. Pohdi,
miten saat lukijan kiinnostumaan asiasta heti tekstin alussa.
• Mieti, kirjoitatko neutraalilla tyylillä vai omalla tyylilläsi,
esimerkiksi sopiiko tekstin tyyliin sinä-muoto vai jokin
neutraalimpi ilmaisutapa.
• Mieti, kuinka suoraan itse näyt kirjoittajana tekstissä.

Tekstin rakenne

Informaation määrä
• Vähennä informaatiota.
– Keskity tekstissä olennaiseen, karsi lukijan kannalta turhaa
informaatiota.
– Pidä huolta siitä, että otsikko kertoo tekstistä.
– Mieti, mihin kohtaan tekstiä sijoitat mitäkin tietoa. Tekstin alkua
ei kannata täyttää yksityiskohtaisilla tiedoilla.

• Lisää informaatiota.
– Jos lähtötekstissä ei ole kaikkea tekstin ymmärtämisen kannalta
olennaista, lisää sitä tekstiin.
– Lisättävä tieto on usein esimerkiksi sellaista yleistietoa, jonka
kirjoittaja olettaa lukijan tuntevan (maantieto, historia, poliittiset
järjestelmät).
– Lisättävä tieto voi koskea myös jotakin sellaista, minkä
lähtötekstin kirjoittaja olettaa lukijan lukevan rivien välistä.
Tekstin rakenne

Esittämisjärjestys
• Mieti, missä järjestyksessä asiat on esitettävä, jotta tekstin rakenteesta
tulee looginen ja helposti avautuva.
• Päätä, voitko säilyttää lähtötekstin esittämisjärjestyksen vai pitääkö sitä
muuttaa.
• Jaa aiheesi sopivankokoisiin kokonaisuuksiin. Pidemmissä teksteissä käytä
väliotsikoita.
• Vältä viittauksia muihin kohtiin tekstissä (esim. edellä mainittu). Voit
kuitenkin käyttää kertaavia viittauksia (esim. kuten alussa kerrottiin…)

Tekstin rakenne

Sisällölliset aukot
• Varo, ettei tekstiisi synny vahingossa sisällöllisiä aukkoja.
• Mieti, mitkä asiat tekstissäsi ovat lukijalle uusia ja mitkä
tuttuja.
• Pidä huolta siitä, että uudet asiat esitellään tekstissä
johdonmukaisesti ja oikeissa kohdissa. Lukija tarvitsee uusista
asioista riittävästi taustatietoa ymmärtääkseen, miten jokin
asia liittyy tekstin aiheeseen.

Kokonaisuuden hahmottaminen
• Auta lukijaa hahmottamaan tekstin kokonaisuus.
– Käytä pitkässä tekstissä sisällysluetteloa, jossa on pääotsikot.
– Valitse verkkotekstin navigaatiorakenteeseen sisällön
hahmottamista auttavat sanat.
– Käytä lauseotsikoita, jos se on mahdollista ja luontevaa.
– Käytä ingressitekstiä tai aloituslausetta, johon on koottu tekstin

pääajatus.

• Auta lukijaa kertaamaan aiemmin luettua.
–
–
–
–

Käytä kertaavia viittauksia.
Lisää tietolaatikko tai koonti pidemmän tekstin loppuun.
Käytä kuvatekstejä hyödyksi tekstisisältöjen kertaamisessa.
Houkuttele lukijaa miettimään, mitä hän on lukenut.
Tekstin rakenne

Helpot ja vaikeat sanojen taivutusmuodot
• Suomen sanojen taivutusjärjestelmä on melko mutkikas. Valitse
yleisiä ja helppoja taivutusmuotoja.
• Suosi perusmuotoa, jos se on mahdollista.
• Kiinnitä huomiota etenkin pitkien ja abstraktien sanojen
taivutusmuotoihin:
– virikkeettömyys – virikkeettömyyttään – virikkeettömyydestään

• Vaikeita ovat muodot, joihin on liitetty useita päätteitä, johdoksia tai
liitteitä:
– Makkarat maistuivat koirillemmekin (vrt. myös koirillemme)
– Puhelimeenhan saattaa tulla vika (vrt. On mahdollista, että puhelimeen
tulee vika)

Kielelliset rakenteet

Lyhyet peruslauseet
• Suosi lyhyitä lauseita.
• Kerro vain yksi tärkeä asia yhdessä lauseessa.
• Sijoita tärkein asia päälauseeseen, tarkennukset sivulauseeseen,
jos se on mahdollista.
• Vältä kiilalauseita.
– Työt, joita välttelemme, löytyvät edestämme/
Löydämme edestämme työt, joita olemme vältelleet.
• Vältä tarpeettomia kieltomuotoja.
– Älä unohda sammuttaa kynttilää./
Tarkista, sammutitko kynttilän.
– Virikkeettömyys – virikkeettömyyttään
Kielelliset rakenteet

Peruslauseet
Esimerkki, miten pitkä virke jaetaan osiin

Kuntayhtymän kotihoitokeskuksen hoitohenkilökunta tukee monella
tavoin kotiaskareissa sekä antaa hoiva-, perushoito- ja
sairaanhoitopalveluja sekä tukee hyvinvoinnin ylläpitämisessä
muuttuvissakin olosuhteissa.
Kotihoitokeskuksen hoitajat
auttavat asiakasta kotitöissä.
He huolehtivat myös asiakkaan perushoidosta
ja sairaanhoidosta.
Lisäksi he auttavat häntä pitämään huolta
terveydestään silloinkin,
kun hänen elämäntilanteensa muuttuu.

Lyhyet peruslauseet
• Vältä lauseenvastikkeita.
– Voit poistua lomakkeen täytettyäsi/
Voit poistua, kun olet täyttänyt lomakkeen.
– Sanoin sen vain tehdäkseni vaikutuksen./
Sanoin sen vain, jotta tekisin vaikutuksen.

• Vältä pitkiä määriteketjuja, etenkin ennen predikaattia.
– Vuoden vaiheessa EU-alueen ulkopuolelta tulevien postilähetysten
tullimaksun alaraja laski. (Yle 14.5.2013)
– Veroilmoitusten toisen palautuserän viimeinen palautuspäivä on tänään. (HS
14.5.2013)
– Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan maankäytön ja
kaupunkirakenteen palvelukokonaisuuden kaupunkitila- ja
maisemasuunnittelupäällikkö… (HS 17.8.2018, otsikko)

Kielelliset rakenteet

Aktiivinen kieli
• Suosi aktiivisia verbimuotoja (teemme, puhun), kerro kuka
tekee.
• Käytä passiivia (tehdään, on puhuttu) vain silloin, jos tekijä ei
ole tiedossa tai tekijää ei ole syytä nimetä.
– Talo on rakennettu 1920-luvulla.
(Talon rakentajat ovat rakentaneet talon 1920-luvulla.)
– Museo avataan kello 10. (vrt. Museon henkilökunta avaa museon kello 10.)

• Vältä geneerisiä ilmauksia (on tehtävä). Pohdi, voiko sen
korvata esimerkiksi sinä-muodolla.
– Lomake on allekirjoitettava. Vrt. Allekirjoita lomake.
– Kirjat täytyy palauttaa kirjastoon ajoissa. Vrt. Sinun täytyy palauttaa kirjastoon
ajoissa.

Kielelliset rakenteet

Sidosteisuus
• Käytä sidoskeinoja, joilla lauseet liittyvät toisiinsa.
– Ongelma on vaikea. Voimme ratkaista sen.
Vrt. Ongelma on vaikea, mutta me voimme ratkaista sen.

• Irtonaiset päälauseet muodostavat irtonaisia ajatuksia,
joiden yhteyttä toisiinsa lukija joutuu arvailemaan.
– Poliisi tiedottaa. Onnettomuustie on jälleen käytössä. Sitä ei
kannata käyttää. Ei ole pakko.
Vrt. Poliisi tiedottaa, kun onnettomuustie on jälleen käytössä.
Sitä ei kuitenkaan kannata käyttää, jos ei ole pakko.

• Sidosteisuus syntyy tekstiin muustakin kuin sidossanoista,
jotka sitovat lauseita toisiinsa. Sidosteisuuteen vaikuttaa
esimerkiksi se, miten kirjoittaja kuljettaa tekstissä teemaa
ja miten hän esittelee lukijalle uudet ja tutut asiat.
Kielelliset rakenteet

Yleiset, jokapäiväiset sanat
• Suosi sanoja, joita käytetään paljon arkisessa kielenkäytössä.
Helppoja sanoja ovat lyhyet, yleiset ja konkreettiset perussanat
tehdä (vrt. suorittaa), työ (vrt. toimi), tärkeä (vrt. olennainen),
auto (vrt. ajoneuvo), rangaistus (vrt. seuraamus)

• Vältä erikoiskielten sanoja.
• Selitä vaikeat sanat ja käsitteet tekstissä.
• Vältä pitkiä sanoja, suosi lyhyitä.

Sanat

Vaikeat sanat
• pitkät sanat
– ryhmähenkivakuutus, käyttäjälähtöisyysperiaate,
osatyökyvyttömyyseläke

• abstraktit sanat
– näennäinen, totaalinen, hajonta, osapuoli, avoimuus, alisuoriutua,
tuotteistaa, haastava

• Sana muistuttaa jotakin yleistä sanaa, mutta sillä on erityinen
merkitys
– hiljan (hiljaa), varkain (varas, varkaus), ikään kuin (ikä), jonkin tähden
(tähti)

• Sana eroaa vain vähän jostakin toisesta sanasta
– ruoko – ruoka, poka – poika, laita – laite, kesy – kesä
– huppu – hyppy, mato – matto, nain – näin, ranta – lanta, kuusi – kusi

Sanat

Myös tavalliset sanat voivat olla vaikeita
• Sana muistuttaa jotakin yleistä sanaa, mutta sillä on erityinen
merkitys
– hiljan (hiljaa), varkain (varas, varkaus), ikään kuin (ikä), jonkin tähden
(tähti), johonkin nähden (nähdä)

• Sana eroaa vain vähän jostakin toisesta sanasta
– ruoko – ruoka, poka – poika, laita – laite, kesy – kesä
– huppu – hyppy, mato – matto, nain – näin, ranta – lanta, kuusi – kusi,
tappaa – tapaa

Sanat

Vierasperäiset sanat, murre ja slangi
• Suosi kotoperäisiä sanoja varsinkin silloin, kun ne ovat
vierasperäisiä yleisempiä.
– Fakta – tosiasia
– Raportoida – kertoa

• Vältä murre- ja slangisanoja, paitsi jos ne sopivat tekstin
tyyliin. Puhekielessä murresanat voivat toimia.
– ilta – ehtoo
– äiti – mutsi

• Selitä vaikeat sanat ja käsitteet tekstissä.
– Selitä sana samassa lauseessa: Hallituksen budjetti eli talousarvio
julkaistaan tänään.
– Selitä seuraavassa lauseessa: Hallituksen budjetti julkaistaan tänään.
Budjetti tarkoittaa hallituksen arviota Suomen taloustilanteesta.
Sanat

Suuret luvut ja lyhenteet
• Vältä suuria lukuja, jotka vaativat matemaattisten järjestelmien
tuntemista. Pyöristä ne, jos mahdollista.
– 1 250,5 ml – runsas litra
– 17,3 % – alle 20 %, yksi viidesosa, yksi viidestä
– 971 m – noin kilometri

• Kirjoita tavallisetkin lyhenteet auki.
–
–
–
–

2 h – kaksi tuntia
30 km – 30 kilometriä
mm. – muun muassa
esim. – esimerkiksi

• Joskus lyhenne on yleisempi kuin auki kirjoitettu muoto
– KELA, SPR, TE-toimisto

Sanat

Kuvallinen kieli
• Harkitse tarkkaan, millainen kuvallinen kieli ja mitkä sanonnat
aukeavat selkolukijalle.
– valaa uskoa, pumpata rahaa, jättää heitteille, ottaa harteilleen

• Suosi yleisiä sanontoja ja kielikuvia, jotka on helppo ymmärtää
kontekstissaan.
– kaunis kuin enkeli, vihainen kuin ampiainen, viekas kuin kettu
– lumivalkea, yönmusta, verenpunainen

• Muista, että sanoilla on monia merkityksiä
– ajaa autoa, ajaa takaa, ajaa ulos, ajaa partaa, ajaa loppuun
– ruoka kallistuu, puu kallistuu

Sanat

Tarkista teksti
• Anna tekstin levätä hetki ja tarkista se sitten.
–
–
–
–
–

Tarkista tekstissä esiintyvät käsitteet ja termit sekä niiden selitykset.
Tarkista oikeinkirjoitus ja korjaa kirjoitusvirheet.
Tarkista, että tekstin rakenne on looginen ja otsikot vastaavat sisältöjä.
Mieti, ovatko kaikki yksityiskohdat todella tarpeen.
Mieti myös vastakkaisesti: sisältääkö kirjoituksesi tarpeeksi uutta tietoa
vai oletko toistanut vain itsestäänselvyyksiä.

• Lue teksti ääneen.
– Ääneen lukeminen auttaa huomaamaan sisällölliset aukot ja tekstin
epäloogisuudet.

Tarkistus ja testaus

Pyydä palautetta tekstistä
• Anna teksti luettavaksi toiselle selkokirjoittajalle.
– Omalle tekstilleen sokeutuu. Pyydä avuksi toiset silmät.

• Anna teksti luettavaksi asiantuntijalle.
– Jos tekstisi käsittelee aihetta, jonka asiantuntija et itse ole, tarkistuta
se asiantuntijalla.
– Asiantuntijalle on hyvä selittää selkotekstin tavoitteita ja kuvata
selkolukijaa.

• Pyydä palautetta selkokieltä tarvitsevilta lukijoilta.
– Järjestä lukijatapaaminen, jossa käytte selkotekstiä läpi.
– Pidä huolta siitä, että lukutilanne ei aiheuta stressiä lukijoille. Korosta
heille, että kyse ei ole heidän osaamisensa testaamisesta, vaan että he
testaavat ja arvioivat sinun tekstiäsi.

Tarkistus ja testaus

Informoivat selkotekstit
• Informoivan tekstin tavoitteena on jakaa tietoa ja saada lukija
toimimaan tietyllä tavalla. Tällaisia ovat esimerkiksi
– hallinnolliset tekstit (päätökset, muistiot, lomakkeet, verkkotekstit)
– säädöstekstit (lait, asetukset)
• Informoivissa selkoteksteissä korostuu usein velvoittava sävy ja

lukijan opettaminen:
– Perustietoa jostakin aihepiiristä (esim. erilaiset kansalaistaidot)
– Erilaiset ohjeet ja opastukset (esim. viranomaisen aukioloajat,
yhteystiedot, hakuohjeet)

• Informoivia tekstejä julkaistaan sekä painettuna että verkossa
ja videoina.
Informoivat tekstit

Informoivat selkotekstit, tiedotteet
• Mieti tekstisi yksityiskohtaisuutta, tarkista oikeellisuus ja
ajankohtaisuus.
– Perehdy aihepiiriin lähtötekstiä laajemmin.
– Tarkistuta tekstisi asiantuntijalla.

• Valitse tekstiin rakenne, joka tukee asian omaksumista:
– Käytä ingressiä tai aloitustekstiä sekä faktalaatikoita.
– Käytä pidemmissä teksteissä sisällystä, jossa on (vain) pääotsikot.
– Etene tekstityypille sopivalla tavalla: esimerkiksi toimintaohjeissa
kronologinen eteneminen (1. …, 2. …, 3. …) on usein hyvä, jonkin
aihepiirin yleisesittelyssä taas voit edetä tutusta kohti vieraampaa
asiaa.

Informoivat tekstit

Informoivat selkotekstit, tiedotteet
• Tarkkaile tekstin velvoittavuuden sävyä:
– Käytä suoraa käskymuotoa, jos tekstin kokonaissävy ei muutu liian
määräileväksi.
– Kun käytät käskymuotoa, huolehdi, että tekstistä ei tule liian ylhäältä
ohjaavaa.
– Käytä tavallisia modaaliverbejä (esimerkiksi voi, saa, kannattaa).
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Selkojulkaisujen
ulkoasu

Kirjaintyypit selkosovelluksissa
• Peruskirjain on tavallista suurempi, yleensä 11–16 pistettä.
• Kirjaimet ovat yleistä kirjaintyyppiä.
Antiikvat – päätteellisiä, kaksivahvuisia
Groteskit – päätteettömiä ja tasavahvoja
Päätteellisistä tunnettuja esimerkiksi Minion Pro tai Times,
päätteettömistä esimerkiksi Arial tai Helvetica.

Ladonta selkosovelluksissa
•
•
•
•

Teksti on ladottu oikealta liehuksi.
Tavujakoja ei yleensä käytetä.
Tekstin rivitykseen kiinnitetään erityistä huomiota.
Suositeltava merkkimäärä on 50–60 merkkiä rivillä.
• Liian leveä palsta hankaloittaa lukemista.
• Myös liian kapea palsta hankaloittaa lukemista. Sopivana normaalitekstissä
pidetään 35–40 merkkiä
rivillä.

• Rivien välit ovat ilmavia.
• 12 pisteen kirjainkoolla ja 55–60 merkin palstassa välit ovat 2–3 pistettä
kirjainkokoa suurempia.

• Taitossa eri elementtien välinen hierarkia on oikea.
• Esimerkiksi pääotsikko, väliotsikko, leipäteksti ja kuvateksti erottuvat riittävästi
toisistaan.

Värien käyttö
• Tekstin ja taustan kontrasti voi helpottaa tai vaikeuttaa lukemista.
• Paras yhdistelmä on musta teksti valkoisella taustalla.
• Seuraavaksi parhaita ovat
–
–
–
–

musta teksti keltaisella
vihreä teksti valkoisella
sininen teksti valkoisella
valkoinen teksti sinisellä taustalla.

Lähde:
Arnkil, Harad: Värit havaintojen maailmassa. Taideteollinen korkeakoulu 2007.

Tämä on
erittäin hyvä
yhdistelmä.

Tämä on
surkea
yhdistelmä.

Onko tämä
hyvä yhdistelmä?

Selkokuva
• Erityisryhmien tapaa ymmärtää kuvia on tutkittu vähän.
• Informoivalle kuvalle voidaan nimetä joitakin vaatimuksia:
• Valitse laadultaan korkeatasoisia kuvia ja tarkista, että painojälki
on korkeatasoinen.
• Valitse kuva, joka liittyy tekstiin ja tukee sitä.
• Huomioi kuvan tunneviesti.
• Vältä erikoisia kuvakulmia.
• Vältä symbolisia kuvia.
• Rajaa turhia yksityiskohtia pois, harkitse tarvittaessa myös
kuvankäsittelyä.
• Tarkkaile kuvien suhdetta toisiinsa.

• Huomio! Ohjeet eivät koske taidekuvia.

Onnistunut kuvajuliste

Selkolomakkeet
•
•
•

•

Lomakkeissa asiat esitetään kirjoittajan kannalta loogisessa
järjestyksessä. Tämä järjestys voi olla lukijalle epälooginen.
Lomaketekstissä pyritään lyhyeen ilmaisuun, joten ne ovat usein
teksteinä aukkoisia.
Lomakkeissa on usein erilaisia toimintavaatimuksia (esimerkiksi
vaatimus hankkia todistus tai lausunto, toimittaa tietoja tai varata
aika viranomaiselta). Toiminnan vaatimus voidaan kuitenkin
ilmaista epämääräisesti (esim. Lääkärintodistus A)
Lomakkeen täyttäminen vaatii sekä tekstin ymmärtämistä että
graafista hahmottamista. Jos lomake on graafisesti sekava, sen
täyttäminen on vaikeaa.

Lähde: Auli Kulkki-Nieminen & Leealaura Leskelä: Selkoistaminen ja tekstilajit
(http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/Genreanalyysi.pdf

