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Ohjeita selkokielen sanastoon
● Suosi verbejä ja substantiiveja, vältä adjektiiveja ja adverbeja (Rajala & Virtanen 1986)
● Käytä tavallisia ja tunnettuja sanoja, selitä vaikeat termit (Rajala 1990)
● Käytä henkilöviittauksia (Sainio & Rajala 2000)
● Vältä vierasperäisiä sanoja (Sainio & Rajala 2000)
● Käytä yksinkertaista, tunnettua sanastoa, vältä pitkiä sanoja ja selitä vaikeat ja

abstraktit ilmaukset (Leskelä & Virtanen 2006)
● Suosi yleisiä ja leksikaalistuneita kielikuvia, vältä luovia ja päättelyä vaativia kielikuvia

(Leskelä 2019; Bredel & Maaß 2016)
● Suosi konkreettisia ja merkitykseltään prototyyppisiä sanoja (Leskelä 2019)
● Selitä konkreettisilta vaikuttavat mutta abstrakteihin asioihin viittaavat sanat

(Selkokielen mittari)
● Hyödynnä sanan toistoa ja osatoistoa, käytä maltillisesti synonyymejä (Leskelä 2019)
● Käytä kohderyhmälle tutuksi arvioitua sanastoa (Selkokielen mittari)



Alkusanakieli ja “pikkukielet”

● ~ 65 alkusanaa: MINÄ, SINÄ, HYVÄ,
PAHA, AJATELLA, SANOA…

● Löytyvät “kaikista” kielistä
● Ei voida selittää yksinkertaisemmin
● Käytetään vaikeiden sanojen

selittämiseen
● Joskus käteviä, joskus ei
● Wierzbicka (1972), Goddard

● Alkusanakielen laajennus
● + 200-300 merkitysmolekyylia: lapsi,

kädet, raha, koulu, ääni, katsoa…
● Pikkusuomi, pikkuenglanti, pikkuruotsi…
● (Lähes) universaaleja käsitteitä,

selitettävissä alkusanoilla, käännettäviä
● Kätevämpi käytössä?
● Goddard&Wierzbicka 2018

> Selitysten yksiselitteisyys & kieliriippumattomuus, kehämääritelmien
välttäminen





Laajempi tavoite



Pilottitutkimuksen asetelma
● Yleiskielinen lähtöteksti, aiheena syrjäytyminen ja siihen liittyvä lainsäädäntö
● 6/7 (10) Selkokeskuksen asiantuntijaa
● Vaihe 1: Tekstin mukauttaminen perusselkokielelle
● Vaihe 2: Tekstin mukauttaminen mahdollisimman helpoksi; sanalista
● (Vaihe 3: Asiantuntijoiden yhteisteksti)
● (Vaihe 4: Koelukijat)
● (Vaihe 5: Tekstien kääntäminen englanniksi ja kiinaksi)



Syrjintä

Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin jonkin henkilökohtaisen
ominaisuuden perusteella. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä
iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen,
mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan,
perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen
suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta
toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Näin ollen kiellettyä syrjintää voi olla
henkilön asettaminen epäedullisempaan asemaan esimerkiksi siksi, että hän on
etniseen vähemmistöön kuuluvan tai vammaisen henkilön läheinen,
kuten perheenjäsen, sukulainen, läheinen työtoveri tai ystävä. ---

Lähde: Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, verkkosivut



Raaka-analyysi
● Sanaluokkakohtaiset tilastot
● Sana/virke, sanoja/lause
● Abstraktius/konkreettius
● Mitä on tapahtunut lähtötekstin substantiiveille?
● Mitä on tapahtunut lähtötekstin pronomineille?

Kiitos Seija “Super” Mikkonen!







YV-lain syrjintäperusteisiin viittaavat sanat

LÄHTÖTEKSTI Vaihe 1 Vaihe 2

uskonto 7 1

ikä, vammaisuus 7 0

kansalaisuus 5 0

kieli, mielipide, terveydentila 4 0

perhesuhteet, seksuaalinen
suuntautuminen

3 0

alkuperä, poliittinen toiminta,
ammattiyhdistystoiminta

2 0

vakaumus 1 0

muu hlöön liittyvä syy 0 0

Lähtötekstissä
esiintyvät
perustesanat
ja niiden esiintymät
selkoteksteissä



YV-lain syrjintäperusteisiin lisätyt sanat

Selkotekstissä selitetyt sanat:

Seksuaalinen suuntautuminen -
Homoseksuaalisuus

Selkotekstin perusteisiin
lisätyt sanat, tekstit 1:
:

Selkotekstin perusteisiin
lisätyt sanat, tekstit 2:
maa, mies, nainen, paikka 2

aika, apu, ihonväri,
jumala, keho, lapsi,
perhe, puhelin, radio,
sanomalehti, tapa,
televisio, vaimo, valtio, vamma

1

ihonväri 2

nuori, perhe, sairaus,
sukupuoli,
vammaton,
vanha, äidinkieli,

1



Millaisia substantiiveja selkoteksteihin lisättiin?

Odotuksenmukaisia konkretisointeja selkoteksteissä:

työ (lähtötekstissä: työnsaantimahdollisuus, työssäkäyntimahdollisuus, työtehtävä,
työtoveri, työpaikka, työnantaja), perhe (perhesuhteet, perheenjäsenet), vamma
(vammaisuus), koulu (koulutus, koulutusmahdollisuus), kauppa, poliisi, myyjä,
ravintola, sairaus, ulkomaalainen

Odotuksenvastaisia abstrakteja lisäyksiä selkoteksteissä:

toimi (lähtötekstissä: toimija, toimivaltuus, vastatoimi, ammattiyhdistystoiminta,
toiminta), tuottaja, haitta, kohde, versio, järjestely, loukkaaminen,
nöyryyttäminen, halveksuminen, terveydenhuolto, uhkaaminen



Selittämättä perusselkokielessä
alkuperä, aluehallintovirasto, ammattiyhdistystoiminta, eduskunnan
oikeusasiamies, ele, epäasiallinen, epäkohta, epäkohtelias, eriarvoinen,
erityyppinen, haitta, halveksuminen, halventava, henkilökohtainen ominaisuus,
henkilökohtainen, homoseksuaalisuus, hyökkäävä, käyttäytyminen, häiritsevä,
ihmisarvo, ilmapiiri, ilmetä, johtua, järjestely, kohdata, kohde, kohdella,
kohdistua, kohtelu, käyttäytyminen, laittaminen, loukata, loukkaava, luoda,
nöyryyttävä, ominaisuus, perhesuhde, perusoikeus, potilasasiamies, puuttua,
rangaistava, sopimaton, syy, tahallinen, tarjoaja, toiminta, tuottaja,
uhkaaminen (uhkaava), uhkaava, uhkailla, vakaumus, vammaton, versio,
vihamielinen, yhdenvertainen, yhdenvertaisuuslaki, yhdenvertaisuusvaltuutettu….



sinä-muotoja lähtötekstissä 0, mutta mukautuksissa...

vaihe 1 vaihe 2

A-teksti 2 0

B-teksti 7 0

C-teksti 0 1

D-teksti 0 1

E-teksti 0 1

F-teksti 3 4

G-teksti 1 10



Havaintoja kakkosvaiheesta
● Paljon vaihtelua tekstien välillä
● Pitkähköt virkkeet
● Tehtävä koettiin hyvin vaikeaksi
● Paikoin erittäin hyviä kohtia
● Lisätään pilottiin vaihe (3), jossa asiantuntijat neuvottelevat tekstistä

kasvokkain



Esimerkki kakkosvaiheen tekstistä
Joskus joku toinen ihminen voi ajatella,
että sinä et ole hyvä,
koska et ole samanlainen kuin muut.
Toinen ihminen voi ajatella,
että sinä et ole hyvä
- koska olet syntynyt toisessa paikassa tai
- koska olet nainen tai
- koska et äänestä samalla tavalla tai
- koska olet elänyt kauan tai
- koska olet elänyt vähän aikaa tai
- koska et voi tehdä kaikkia asioita
samalla tavalla kuin muut.

Tehtävä oli
äärimmäisen
vaikea!

Mutta tulos
kiinnostava -
ja ehkä
hyvinkin
hyödyllinen!



Pohdintaa

● Vaihe 1: Tulokset yllättivät: vaikeita sanoja selittämättä, uusia vaikeita
sanoja lisätty

● Vaihe 2: Rajatulla sanastolla hyviä(kin) tekstejä > uusi vaihe 3
● Jatkossa: Enemmän tietoa mukauttajille tekstin käyttökohteesta,

enemmän ohjeistusta 2. vaiheessa, mukautusprosessin tarkempi
havainnointi
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