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Kuka tarvitsee
selkokirjaa?

Lukeminen voi olla vaikeaa monista syistä.

Taustalla voi olla

▪ synnynnäisiä, melko pysyviä
neurobiologisia syitä heikolle
lukutaidolle

▪ elinaikana tullut sairaus tai vamma

▪ se, että kirjan kieli ei ole oma äidinkieli

Lisää tietoa:
Selkokieli. Saavutettavan kielen opas (Leskelä, 2019)
Selkokeskus.fi



11–14 prosentille suomalaisista
yleiskieli tuottaa suuria vaikeuksia.

Tämä tarkoittaa noin 650 000–750 000
henkilöä.

Lisää tietoa:

Selkokielen tarvearvio 2019

selkokeskus.fi/wp-
content/uploads/2019/02/Tarvearvio-2019.pdf



Lukuja 
eri ryhmistä

• Kehitysvammaisia on Suomessa n. 0,8–1 % väestöstä 
(n. 50 000 hlöä), pääosa lievästi kehitysvammaisia.

• Noin yksi prosentti väestöstä sijoittuu autismikirjolle 
(n. 55 000 hlöä).

• Kehityksellinen kielihäiriö (ent. dysfasia) todetaan Suomessa 
noin 1–7 prosentilla lapsista.

• Eritasoisia neurobiologisia lukemisen ja kirjoittamisen 
ongelmia esiintyy noin 5–10 prosentilla väestöstä.

• Noin 190 000 henkilöllä Suomessa on todettu jokin
muistisairaus (vuosittain sairastuu noin 14 500 hlöä).

• Suomessa noin sadalla tuhannella henkilöllä on aivoinfarktin 
tai aivoverenvuodon aiheuttamaa afasiaa
(vuosittain AVH:öön sairastuu noin 20 000 hlöä).

• Suomessa asui vuonna 2019 lähes 412 700 vieraskielistä 
henkilöä (äidinkieli jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame).



selkokieli

easy language,
Easy-to-Read

Leichte Sprache,
Leicht Lesen

Lectura Fácil

Linguaggio
facile da leggere

lättläst, 
lätt språk

Langage facile
à lire

Lisää tietoa:
Camilla Lindholm & Ulla Vanhatalo (toim.):
Easy Language in Europe (tulossa)



Lukutukitoiminta

Lukutuki

• lukee asiakkaille ääneen ja 
auttaa lukemisessa

• järjestää lukuhetkiä sekä 
kahden kesken että 
pienryhmissä

• tekee yhteistyötä kirjaston
kanssa

• edistää lukemista ja 
selkoaineistojen tuntemusta 
omalla työpaikallaan.

Lukuhetket

• vahvistavat asiakkaan 
osallisuutta

• tarjoavat lukuelämyksiä ja 
laajentavat kokemuspiiriä

• ylläpitävät ja vahvistavat 
vuorovaikutustaitoja

• auttavat valmistautumaan 
tuleviin tapahtumiin

• virkistävät ja piristävät, 
rauhoittavat ja rentouttavat.

Lukutuki on vammais- tai vanhustyöntekijä,
jonka yhtenä työtehtävänä on lukea asiakkaalle tai asiakkaan kanssa.

Lisää tietoa: selkokeskus.fi/selkokeskus/lukutuki-toiminta/



Selkokirjallisuuden valtiontuki

OKM:n selkokirjallisuuden tuki 

▪ kirjoittajan apuraha 

▪ kuvittajan apuraha 

▪ koskettelukirjan tekijän apuraha 

▪ kustantajan avustus

▪ kehittämis- ja tutkimushanke 

▪ pidempiaikainen kirjoittajan apuraha 
Lisää tietoa:
https://selkokeskus.fi/selkokirjallisuus/
selkokirjallisuuden-valtionavustus/

Selkokirjatyöryhmä:
Suomen kirjailijaliitto,
Kirjastoseura, Celia,
Finlands svenska 
författareförening,
Suomen tietokirjailijat,
Selkokielen neuvottelukunta
+ kuvitusasiantuntija

https://selkokeskus.fi/selkokirjallisuus/selkokirjallisuuden-valtionavustus/
https://selkokeskus.fi/selkokirjallisuus/selkokirjallisuuden-valtionavustus/


Lisää tietoa: selkokeskus.fi/selkokirjallisuus/



Alkuperäinen Mielensäpahoittaja

Mies ja ääni
Minä olen merkinnyt numeroni ylös. Kuusikymmentäseitsemän, yhdeksäntoista, 
satakaksikymmentäkaksi ja satakaksikymmentäkuusi. Tyytyväisin olen ollut 
yhdeksääntoista, hän oli kolmesti uutisissa ja lossi kulkee edelleen. Viimeisin, 
satakaksikymmentäkuusi, on kaduttanut pahasti. Ei ole koskaan uutisissa, jos on lehdessä 
niin kerrotaan poissaoloista eikä sillä ole yhtään mielipidettä. Menin äänestämään kun 
muistin sen suoritukset juhannuskisoista kuusikymmentäluvulta ja ajattelin, että hyvä 
kolmentuhannen metrin estejuoksija on hyvä parlamentaarikko. Kyllä on huono. Ei vastaa 
puheluihin, ei kortteihin eikä edes mielipidekirjoitukseen. Minun asiallani hän on, minun 
rahoillani ja valtuutuksellani häpäisee itsensä Uutisvuodossa niin etten kehdannut viikkoon 
käydä ihmisten ilmoilla.

Tuomas Kyrö: Mielensäpahoittaja, s. 43–44



Mielensäpahoittaja selkokielellä

Minä olen merkinnyt ylös ne numerot,
joita olen äänestänyt: 67, 19, 122 ja 126.
Tyytyväisin olen ollut numeroon 19.
Hän oli kolme kertaa uutisissa.
Hän puhui lossin puolesta
ja lossi kulkee edelleen.
Numeroa 126 olen katunut.
Jos se mainitaan uutisissa,
niin kerrotaan vain, että se on ollut
poissa kaikista kokouksista.
Eikä sillä ole yhtään mielipidettä.

Tuomas Kyrö: Mielensäpahoittaja, 
selkomukautus Ari Sainio, s. 47–48



Mitt hem är Röda klostret,
som ligger på ön Menos.
Det är bara flickor och kvinnor som får komma hit.
Män är förbjudna på ön.

Manliga fiskare och handelsmän
kommer ofta till vår ö med båt.
Av dem köper vi fisk och det vi inte kan odla.
Men männen får inte kliva på land,
de får bara stå på bryggan.

Maria Turtschaninoff: Maresi
Lättläst version av Jolin Slotte, s. 12

Maresi selkokielellä



Olen 178 cm pitkä, tanakka mies,
1946 mallia oleva tyyppi.
Harrastan teatteria ja musiikin kuuntelua.
Itselläni on hyvä ja monipuolinen LP-levykokoelma,
esim. Elvis-levyjä ja päivän hittejä
1920-luvulta nykypäivään asti.

Olen lievästi kehitysvammainen,
esim. käden toiminta on kohtalainen.
Se tuntuu soutaessa eniten.
Vene ei mene suoraan.

Matti Hanski, kehitysvammainen runoilija
kokoelmassa Yhteiskunta on melko ihana, selkomukautus Pertti Rajala (1990)

Proosaruno selkokielellä



Ihana mies

Taidan olla aika ihana mies.
Ennen en kyllä tiennytkään sitä.
Luulin, että olen aika tylsä.
Tylsä ja tavallinen,
vähän isomahainen,
ja silmälasitkin minulla on.
[...]
Niin, nyt kuitenkin tiedän, 
että olen ihana.

Johanna Kartio: Ihana mies -novellikokoelma, 1997

Suoraan selkokielelle kirjoitettu novelli



Jokaisella on oikeus lukea.
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