
Culture Open ohjeistaa:
Näin teet tekstistäsi selkeää



Tässä oppaassa ohjeistetaan, miten voit
kirjoittaa selkeää kieltä helposti.
 
Selkeä kieli on eri asia kuin selkokieli. 
 
Selkokielessä tekstin sisällön sanasto, tekstin
rakenne ja tekstin sisältö on muokattu
luettavammaksi kuin yleiskielessä.
 
Selkeä kieli on ymmärrettävämpää ja
luettavampaa kuin yleiskieli, mutta se ei
välttämättä vastaa sisällöltään selkokielen
tarpeita.
 
Selkeä kieli on siitä huolimatta askel helpommin
ymmärrettävään viestintään.
 
Tämän oppaan ohjeistus pohjautuu
Kehitysvammaliiton Selkeää ja saavutettavaa
viestintää -julkaisuun sekä Kehitysvammaliiton ja
Selkokeskuksen Selkeästi kaikille: Selkomittari -
julkaisuun.



Yleisiä huomioita
 
 
Tekstin sanasto ja rakenne
 
 
Tekstin tarkastaminen

Sisältö



Valitse tekstin aihe etukäteen ja
mieti, miten laajasti haluat siitä
kirjoittaa.
 
kirjoitatko esittelyn laajemmasta
kokonaisuudesta vai haluatko
antaa yksityiskohtaisen kuvan
aiheesta?

Mieti, kuka haluaisi lukea tekstiäsi?
 
Onko aiheesi suunnattu sellaisille
henkilöille, joilla ei ole aiheesta
aiempaa kokemusta vai kenties
sellaisille henkilöille, jotka jo
tietävät aiheesta jotakin?

Huolehdi, että kirjoitat
kieliopillisesti oikeanlaista kieltä.

Yleisiä huomioita



Mieti, mitkä tiedot ovat
olennaisia tekstisi sisällölle?
 
Mitkä ovat ne asiat, jotka haluat
lukijan oppivan tekstistä?

Mieti, missä järjestyksessä haluat
esittää tekstisi sisällön lukijalle? 
 
Aloitatko esimerkiksi aihealueen
esittelystä? 
 
Olisi tärkeää, että
mietit etukäteen järkevän
rakenteen tekstillesi, jotta sitä on
helpompi seurata.

Kun tekstisi on valmis, lue se läpi
ja mieti onko tekstissä sellaisia
kohtia, joita et ole selittänyt tai
tarkentanut.



Tekstin sanasto 
ja rakenne

Käytä jokapäiväisiä sanoja, jotka ovat tuttuja
yleiskielestä.

Vältä lainasanoja ja murresanoja.

Vältä kielikuvia sekä sanontoja.

Esimerkki:
Käytä mieluummin sanaa "talo" kuin sanoja
"residenssi" tai "torppa".

Esimerkki:
Käytä mieluummin "ollaan rauhallisesti" kuin
"ollaan kuin Ellun kanat".

Esimerkki:
Käytä mieluummin "jutella" kuin "pälpättää".



Jos käytät lyhenteitä, selitä lyhenteiden
merkitykset.

Yritä välttää liian pitkiä sanoja sekä
monimutkaisia yhdyssanoja.

Esimerkki:
Käytä mieluummin "saavutettavuuden
vaatimukset" kuin
"saavutettavuusvaatimukset"

Esimerkki:
"ELY-keskus eli Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus"

Käytä esimerkkejä.

Esimerkki:
Tämä esimerkki havainnollistaa, miten
esimerkit toimivat tekstissä.
 



Isot luvut ja lukumäärät voivat olla
hämmentäviä. Käytä siksi vertauksia
selventämään tekstiäsi.
 
Esimerkki: 
On helpompi käsittää luvun vertaaminen
esimerkiksi Suomen väestöön kuin sanoa,
että jonkun lukumäärä on 5 miljoonaa.

Esimerkki pitkästä lauseesta:
"Metsämänty on mäntyjen sukuun kuuluva
havupuu, joka kasvaa luonnonvaraisena
Aasiassa ja Euroopassa"
 
Esimerkki lyhennetystä lauseesta:
"Metsämänty on mäntyjen sukuun kuuluva
havupuu. Metsämänty kasvaa
luonnonvaraisena Aasiassa ja
Euroopassa".

Pidä lauseet ja virkkeet lyhyinä.



Kirjoita lauseen tärkein sisältö
päälauseeseen. Voit käyttää sivulauseita
tarkentamaan päälauseita.
 
Esimerkki:
"Tänään on sateinen päivä, vaikka eilen
paistoi aurinko".

Suosi suoraa sanajärjestystä.
 
Esimerkki epäsuorasta
sanajärjestyksestä:
"Kuka kertoo esimerkin, kysyi opettaja"
 
Esimerkki suorasta sanajärjestyksestä:
"Opettaja kysyi, kuka kertoo esimerkin"



Sido lauseet toisiinsa sidossanoin. 
 
Sidossanoja ovat esimerkiksi ”ja”, ”myös”,
”kuin”, ”mutta”, ”koska”, ”joten” ja ”siksi”.

Jos mahdollista, vältä passiivimuotoa.

Esimerkki passiivimuodosta:
"Passiivimuotoa vältetään, jos mahdollista."

Esimerkki:
"Sidossanat selkeyttävät tekstiä, koska ne
yhdistävät lauseita ja virkkeitä toisiinsa."



Tekstin tarkastaminen

Luetuta tekstisi toisella henkilöllä.
Toinen lukija auttaa huomioimaan
tekstin ymmärrettävyyttä.

Tarkasta, että tekstissä ei ole kirjoitus-
tai asiavirheitä.

Huolehdi, että tekstin sisältö vastaa
tekstin otsikkoa.

Huolehdi, että tekstin sisältö etenee
johdonmukaisesti.

Huolehdi, että olet esittänyt tekstissä
sopivan määrän tietoa.

Huolehdi, että olet selittänyt esimerkit,
lyhenteet sekä monimutkaiset käsitteet.

Huolehdi, että teksti on tarvittaessa
jaettu osioihin väliotsikoilla.



Seuraa Culture Open -hanketta sosiaalisessa mediassa:

Hankeblogi:
www.cultureopen.home.blog

@cultureopen

@CultureOpenFI

@cultureopenjoensuu


