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Tausta 

• Selkokieli osana kognitiivista saavutettavuutta  

• Lainsäädännössä, yhteiskunnassa 
• Tarve kehittää ja tutkia selkokieltä 

• Oma ura selkokielen parissa 
• Kirjoitettu kieli, tekstintutkimus, kouluttaminen 

  

 Rajaus: selittävät tekstinosat 
 



Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Miten selkokieli ottaa lukijansa huomioon? 

 

1. Miten selkokielisessä tekstissä selitetään?  

2. Minkälaista lukijaa selittämisen strategiat konstruoivat tekstiin?  

 



Tutkimusaineisto ja menetelmät 

• Kielipankin selkoaineisto (Selkouutiset/Selkosanomat 2006–2013, saneiden 
määrä 393 552, virkkeiden määrä 49 557)  

• Valitut selkokirjallisuuden teokset 

• (tausta-aineistoksi yleiskielisiä vastineita ja verrokkitekstejä) 

 

• Kognitiivinen kielentutkimus: konstruoinnin ulottuvuudet (Langacker 2008) 
• spesifisyys, fokusointi ja perspektiivi, tekstiin rakentunut lukija, mallilukija, kuvio – 

tausta -jako ym.  

• Myös mukaan systeemis-funktionaalista tekstintutkimusta  
(tematiikka, informaationkulku) 

 



Selittäminen aineistossa 

• Eksplisiittisiä selityksiä:  

• Eurovision laulukilpailu eli Euroviisut  

• Perhevapaa tarkoittaa, että  

 

• (Peruspalveluministeri Annika) Saarikon puolue on keskusta. 
Kotihoidon tuki on tärkeä asia keskustalle. 

• Laulun nimi on suomeksi hirviöt. Laulu kertoo siitä, kuinka laulaja 
aikoo voittaa omat pelkonsa. 

 

 

 

 



Selittäminen aineistossa 

• ”faktalaatikot” 

• Kaikki maat, jotka osallistuvat kilpailuun, esittävät yhden 
musiikkiesityksen. Vain uudet laulut saavat osallistua kilpailuun. 
Euroviisujen finaalia seuraa yli sata miljoonaa televisiokatsojaa. 
Katsojat valitsevat voittajan äänestämällä. Oman maan kappaletta 
ei saa äänestää. 

 

• Bakteerit ovat pieniä eliöitä, jotka aiheuttavat erilaisia sairauksia. 
Antibiootit tappavat bakteereja. 

 

 



Selittäminen aineistossa 

• Lisätietoa: 

• (Tänä vuonna Euroviisut järjestetään Portugalin pääkaupungissa 
Lissabonissa,) koska Portugali voitti viime vuoden kilpailun.  

• (Aalto on myös ääninäyttelijä.) Hänen ääntään voi kuulla 
esimerkiksi suositun Frozen-animaation suomenkielisessä 
versiossa. 

 



Selittäminen aineistossa 

• Metatekstiä, tulkintaa? 

• Yksi tavoite on, että isät ovat enemmän lapsen kanssa kotona. 
Toinen tavoite on, että naiset palaavat nopeammin töihin lapsen 
syntymän jälkeen. Kolmas tavoite on, että lapset osallistuvat 
enemmän varhaiskasvatukseen. Suomessa lapset voivat osallistua 
varhaiskasvatukseen päiväkodeissa ja erilaisissa kerhoissa ennen 
kouluikää. 

 

• Antibiootteja pitää siis käyttää vähemmän. 

• Luultavasti seuraava hallitus tekee uudistuksen. 
 





Tästä eteenpäin 

 



 

 

 

Kiitos! 
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Suuret sanat ja pienet sanat 
Älä koskaan pelkää pitkiä, suuria sanoja. 

Suuret sanat merkitsevät pieniä asioita. 
 

Kaikki suuret asiat sanotaan pienillä sanoilla 

sellaisilla kuin ilo ja itku, sota ja rauha. 

Tai maa, metsä, päivä, onni, koti, syli. 
 

Opi käyttämään pieniä 

sanoja suurista asioista. 

Se on vaikeaa. 

Mutta pienillä sanoilla sanot, 

mitä todella tarkoitat. 
 

Kun et tiedä, mitä tarkoitat, 

käytä silloin pitkiä, suuria sanoja 

– ja usein hämäys onnistuu. 

 

Runo Arthur Kudner  

Käännös Ari Sainio 

 


