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1 Johdanto 

 

Opettaja kohtaa ammatissaan erilaisia oppijoita. Monella oppilaalla saattaa ilmetä 

kielellisiä vaikeuksia. Kouluiässä kielelliset vaikeudet näkyvät oppimisvaikeuksina, 

etenkin lukemisvaikeuksina, mutta myös vieraiden kielten ja matematiikan 

oppimisen vaikeuksina.(Niilo Mäki Instituutti, 2017). Aivoliitto toteaa, että noin 7 

prosentilla suomalaisista lapsista on jonkintasoinen kielellinen erityisvaikeus. 

Esimerkiksi puheen kehitys on todettu viivästyvän jopa 19 prosentilla lapsista. 

(Aivoliitto, 2017) 

Läheisten vuosien aikana maahanmuutto on lisääntynyt merkittävästi. Kun vertaa 

vuoden 1990 ulkomaalaistaustaiseen väestöön, luku on nykypäivänä melkein 

kymmenen kertaistunut. UTH- tutkimus on näyttänyt, että noin joka kymmenes 15-

29 vuotias maahanmuuttaja ilmoitti kielitaidon puutteen pääasialliseksi syyksi 

kouluttautumisen lopettamiseen. Vuonna 2015 Suomen väestöstä 6,2 prosenttia 

olivat ulkomaalaistaustaisia.(Tilastokeskus, 2015)   
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2 Selkoviestinnän teoreettinen tausta 

 

Ensimmäinen selkotyöryhmä perustettiin Suomeen jo vuonna 1984. Työryhmän 

tavoitteena oli kehittää selkokielistä koulutusta, sen tutkimusta ja leviämistä. Osmo 

A Wiiooli tutkinut vuonna 1974 tekstin ymmärrettävyyttä kirjassaan ”Ymmärretäänkö 

sanomasi”. Selkokirjoitusta oli myös tutkinut 90-luvulla Aija Broms, Pertti Rajala ja 

Leila Peltonen. Virtanen on esittänyt viisiasteisen luokittelun kielelle käytännön 

näkökulmasta. Ensimmäiseen asteeseen kuuluu yleiskieli ja toiseen asteeseen 

kuuluu puhekieli. Kolmanteen asteeseen kuuluu helpotettu puhekieli, jota on 

teknisesti muokattu (esimerkiksi suurennettu kirjaimet). Varsinainen selkokieli 

kuuluu neljänteen asteeseen ja viidenteen kuuluu helpotettu selkokieli. (Virtanen, 

Selkokieli ja sen tarve eri vammaisryhmissä, 1986) 

 

 

2.2 Selkokielen määritelmä 

 

Selkokieli on osa selkoviestintää, johon kuuluu myös selkoteksti ja selkokuvat. 

Suomen selkokeskus määrittelee selkokielen suomen kielen muodoksi, joka on 

mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja 

ymmärrettävämmäksi. Selkokieli on tarkoitettu ihmisille, joilla on vaikeuksia 

yleiskielen ymmärtämisessä tai lukemisessa. Yleiskieli on kotimaisten kielten 

tutkimuskeskuksen mukaan yhteinen kielimuoto, joka on tarkoitettu kieliyhteisön eri 

ikä- ja ammattiryhmille. Yleiskielen kielimuoto on muotoasultaan kirjakielen normien 

mukaista, käyttää yleisesti tunnetuksi tiedettyä sanastoa (tai ainakin selittää 

käyttämänsä erikoistermit) ja on virkerakenteeltaan yksinkertaista. Yleiskielellinen 

teksti on tarkoitettu kaikille suomalaisille, kun taas selkokielinen teksti keskittyy 

lukijaryhmiin, joilla on kielellisiä vaikeuksia.(Selkokeskus, 2015) 

 

Yle-uutiset selkokielellä käsittelevät esimerkiksi aiheita hyvin konkreettisella tasolla. 

Selkokielessä monesti selitetään sanoja mitä muuten ei tulisi 

selitettyä.(Selkokeskus, 2015) Virtasen mukaan selkokielinen viesti tulee liittyä 

vahvasti selkokielen kohderyhmien todellisuuteen, jossa he elävät.Helpotettu 
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selkokieli vastaa selkokielen piirteitä, mutta sitä on yksinkertaistettu erittäin 

paljon(Virtanen, Selkokieli ja sen tarve eri vammaisryhmissä, 

1986).Selkokielisetjulkaisut (kirjat, lehdet, esitteet tai muutkin sovellukset) voi 

tunnistaa nykyään 1990-luvulla kehitetyllä tunnusmerkillä. Selkotunnuksen myöntää 

Selkokeskus ja sen selkokirjatyöryhmä. (Selkokeskus, Selkokielen yleisohjeet, 

2016) 

 

 

Yleinen selkotunnus                                     Lasten selkotunnus 

 

 

2.3 Selkopuhe 

 

Selkopuheessa viestijä on muokannut puhettaan rakenteeltaan, sanastoltaan ja 

sisällöltään yksinkertaisemmaksi. Puheen selkeys riippuu puhekumppanin 

erityistarpeista. Osaavampi viestijä voi tarvittaessa käyttää kommunikaation 

apuvälineitä kuten piirtämistä, viittomista tai kuvia. (Kartio, 2009) Selkokeskuksen 

mukaan selkokielinen puhe tarjoaa keskustelijoille yhteisymmärrystä ja innostaa 

oma-aloitteiseen ja myönteiseen vuorovaikutukseen. Kun keskustelijoilla on 

erilainen kielitaso, puhutaan kielellisestä epäsymmetriasta. Kielellinen 

epäsymmetria ei välttämättä liity vain jonkin osallistujan kielellisiin vaikeuksiin, vaan 

myös tiedon puutteeseen. Esimerkiksi matematiikan opettaja voi mahdollisesti 

puhua oppilaille ”liian vaikeata” matemaattista kieltä, käyttämällä vaikeita 

matemaattisia termejä. Kirjoituksen ja puheen erona on se, että kirjoittaessa on 

mahdollisuus ajatella enemmän kielen käyttöä. Vuorovaikutustilanteessa puhujat 

voivat kuitenkin antaa jatkuvaa palautetta toisilleen, joten puhetta voi jatkuvasti 

sopeuttaa tarpeiden mukaan. Opettajan ja oppilaiden välinen keskustelu kuuluu 
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institutionaalisiin keskusteluihin, koska opettajalla on virallinen tehtävä. 

(Selkokeskus, 2015) 

 

 

2.4 Selkoteksti ja selkokuvat 

 

Selkojulkaisujen tekstiä ja ymmärrettävyyttä on tutkittu ja kehitetty paljon enemmän 

kuin vastaavien yleiskielisten julkaisujen (Virtanen, Selkokielen käsikirja, 2009). 

Selkokeskuksen mukaan suomalaista selkotekstiä on kehitetty jo 1980-luvulta 

lähtien. Kuten selkokieli, selkoteksti ja selkokuvat ovat myös tarkoitettu lukijoille, 

joilla on kielellisiä vaikeuksia. Lisäksi selkojulkaisut auttavat niitä, joilla lukeminen 

tuottaa vaikeuksia esimerkiksi näkövamman takia tai muuten motivaation puutteen 

takia lukea haastavampia tekstejä (Virtanen, Selkokielen käsikirja, 2009). 

Selkoteksti voi olla alun perin kirjoitettua selkeytettyä tekstiä tai yleiskielellisestä 

tekstistä muokattua (Selkokeskus, 2015). 

 

Tekstin ymmärrettävyys ja luettavuus ovat vahvasti sitoutuneet tekstin ulkoasuun. 

Selkotekstin lukijat voivat olla hyvin erilaisia tarpeiltaan, kuten selkokielen 

käyttäjätkin. Selkojulkaisun typografia, taitollisuus ja kuvat ovat ratkaisevat tekijät 

julkaisun ymmärrettävyyteen ja kiinnostavuuteen. Virtasen mukaan tekstin selkeä 

ulkoasu voi parhaimmillaan tuottaa emotionaalista kiinnostusta, joka syntyy 

helpommin, kun tietokiinnostus. Tekstin typografiaan kuuluu esimerkiksi 

kirjaintyyppi, kirjainkoko, rivien pituus, rivivälit ja palstan muoto.(Virtanen, 

Selkokielen käsikirja, 2009) 

 

Selkojulkaisujen lukijat voivat usein tulkita kuvia eri tavalla kuin yleiskielellisien 

julkaisujen lukijat. Julkaisujen teksti on niin vahvasti sidoksissa kuviin, että 

mahdollinen huono kuvitus voi helposti vaikeuttaa myös tekstin lukemista ja 

ymmärrystä. Kuvat virittävät lukijaa ja antavat hänelle mahdollisia ennakkotietoja ja 

tunneviestejä, jotka ovat yhteydessä julkaisun tekstiin. Vaikka selkotekstiä on 

kehitetty jo yli 30 vuotta, selkokuvia on tutkittu hyvin vähän.(Tilastokeskus, 

2015)(Virtanen, Selkokielen käsikirja, 2009) 
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2.5 Selkoviestinnän kohderyhmät 

Selkoviestinnän kohderyhmät eroavat toisistaan merkityksellisesti ja kielen 

vaikeusaste aina pitäisi pyrkiä valitsemaan kohderyhmän mukaan. Ruotsissa on 

kehitetty selkokieltä jo vuodesta 1968, jolloin selkokielen kohderyhmät olivat 

kehitysvammaiset ja kuurot. Myöhemmin selkokielen kohderyhmiksi todettiin 

afaatikot, kuulovammaiset, pitkäaikaispotilaat, vanhukset, lukuhäiriötä kärsivät, 

maahanmuuttajat (ennen siirtolaiset) ja vangit.(Virtanen, Selkokieli ja sen tarve eri 

vammaisryhmissä, 1986) 

 

Nykypäivänä Selkokeskus jakaa kohderyhmät tarpeiden mukaan ihmisiin, joilla on 

jonkinlainen neurobiologinen syy (esim. kehitysvamma, dysfasia, lukivaikeus, 

ADHD tmv.), kielitaidon heikentyminen (esim. muistisairaus, afasia) tai joilla suomi 

(tai ruotsi) ei ole heidän äidinkieli (Selkokeskus, 2015). Kaikki mainitut kohderyhmät 

tarvitsevat erityisopetusta koulussa. Tehostetun opetuksen tarve Suomessa on 

vuosien mukaan kasvanut 8,4 prosenttiin peruskoululaisista. Tilastokeskus toteaa, 

että 16 prosenttia peruskouluisista ovat saaneet erityisopetusta. (Tilastokeskus, 

2015) Mainitaan lyhyesti seuraavissa kappaleissa eri kohderyhmiä, joita 

aineenopettaja voi kohdata peruskoulun ja lukion koulumaailmassa.  

 

 

2.5.1 Autismin kirjoon liittyvä ominaisuus 

 

Autismin kirjoon kuuluu monta eri oireryhmää. Autismiliiton mukaan ”autismi on 

neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka vaikuttaa siihen, miten henkilö 

viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, sekä siihen, miten hän 

aistii ja kokee ympäröivän maailman”. Eri oireryhmien yhteisiin piirteisiin kuuluu 

mm. erilaisia yli- ja aliaistiherkkyyksiä, sekä stressiherkkyys. Suomessa arvioidaan 

olevan noin 54.000 autismin kirjon henkilöä, joista osa pystyy elämään hyvin 

itsenäisesti. Vaikka kaikilla autistisilla ihmisillä on 
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kommunikointivaikeuksia(Virtanen, Selko-opas, 2002), monilla esiintyy erityisiä 

lahjakkuuksia. Kyseiset lahjakkuudet linkittyvät vahvasti myös matematiikan 

opiskeluun kuten hyvä yksityiskohtien havaitseminen ja keskittymiskyky erityisiin 

mielenkiinnon kohteisiin sekä hyvä oikeudentaju.(Autismiliitto, 2017) 

 

 

2.5.2 Kielellinen erityisvaikeus 

 

Kielellinen erityisvaikeus (aiemmin dysfasia) on puheen ja/tai ymmärtämisen 

kielenkehityksen vaikeus (Virtanen, Selko-opas, 2002). Aivoliiton mukaan kielellinen 

erityisvaikeus ilmenee lapsilla eri tavoin ja se on yleisempää pojilla kuin tytöillä. 

Suomessa noin 7 prosentilla lapsista on jonkintasoinen kielellinen erityisvaikeus. 

Kielellinen erityisvaikeus tuo usein mukanaan muita vaikeuksia, kuten esimerkiksi 

keskittymis- ja sosialivaikeuksia. Myös lukioikäisellä oppilaalla voi ilmetä lukemisen 

ja oppimiskyvyn heikkoutta. Kuten lukuvaikeudella, myös kielellisellä 

erityisvaikeudella on neurobiologinen pohja. Suomessa kyseinen kohderyhmä on 

noin 1-3% kustakin ikäluokasta. Vuonna 2009 kielellisistä erityisvaikeuksista 

kärsiviä lapsia oli noin 10.000.(Aivoliitto, 2017) 

 

 

2.5.3 Luku-  ja kirjoittamisvaikeus 

 

Luku- ja kirjoittamisvaikeuksilla (dysleksia tai spesifi oppimisvaikeus 

englanninkielisessä kirjallisuudessa) tarkoitetaan erityisiä vaikeuksia lukemaan 

ja/tai kirjoittamaan. Lukuvaikeudella on neurobiologinen pohja ja näkyy 

sanantunnistuksen vaikeutena, sekä heikkona oikeinkirjoitus- ja dekoodaustaitona 

(eli äänteiden yhdistäminen sanaksi on hankalaa) (Lyon, 2003). Kyseinen vaikeus 

voi tuottaa epämotivaatiota lukemisen kohtaan ja epäymmärryksiä. Seurauksena 

voi olla myös sanavaraston ja yleistiedon heikkous (Virtanen, Selkokielen käsikirja, 

2009). Vaikeudet ilmenevät lapsilla oppimisessa, hyvästä älyllisestä kehityksestä 

huolimatta. Lukivaikeus esiintyy 3-10 prosentilla kouluikäisistä riippuen vaikeuden 

tasosta ja moninaisuudesta. Erilaisen oppijan käsite kattaa lukivaikeuksista kärsiviä, 

mutta se voi liittyä myös muihin vaikeuksiin kuten matemaattiseen 

hahmottamisvaikeukseen. (Virtanen, Selko-opas, 2002) Virtasen mukaan 
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”selkosovelluksista on hyötyä monille, joilla on lukivaikeus ja selkotekstit auttavat 

lukemista ja uusien asioiden oppimista” (Virtanen, Selkokielen käsikirja, 2009). 

 

2.5.4 ADHD ja FASD 

 

ADHD (attentiondeficit/hyperactivitydisorder) on ylivilkkaus- ja tarkkaavaisuushäiriö, 

eli yliaktiivisuushäiriö jossa ilmenee myös huono impulssien kontrolli ja kyvyttömyys 

suunnata ja ylläpitää tarkkavaisuutta. Noin 3-5 prosenttia peruskouluikäisistä 

lapsista kärsii kyseisestä häiriöstä ja siihen usein liittyy jonkinlainen oppimisvaikeus. 

(Pihko, 2005) Anne Lehtokosken mukaan ADHD-ihmisillä on matalampi 

tarkkaavaisuus, motivaatio ja tunteiden hallitseminen. Käyttäytymisessä näkyy 

esimerkiksi jatkuvaa liikehtimistä ja toimimista, ylienergisyyttä, puheliaisuutta, 

vaikeuksia odottaa omaa vuoroa ja nopea päätöksenteko. (Lehtokoski, 2004) On 

todettu, että kolmea ADHD-miestä kohden esiintyy yksi ADHD-nainen. Kuitenkin 

pojille ja miehille mieleistä selkoaineistoa on julkaistu vielä vähän, vaikka 

selkosovelluksista on todennäköisesti hyötyä osalle ADHD-kärsiville.(Virtanen, 

Selkokielen käsikirja, 2009) 

 

FASD (fetalalcoholspectrumdisorders) on sikiövaurion laaja kirjo, joka aiheutuu 

alkoholista. Alkoholialtistus ilmenee erilaisina neurologisina oireina, kuten 

keskittymis-, tarkkaavuus- ja oppimishäiriönä. Kouluikäisinä vaurio ilmenee 

kognitiivisten taitojen, tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn heikkoutena. 

(Koponen, 2006) Virtanen toteaa, että Suomessa alkoholin vaurioittamia lapsia ja 

nuoria lisääntyy nopeasti, mutta niitä ei ole tutkittu riittävästi. Selkosovellukset 

todennäköisesti ovat hyödyllisiä myös FASD-kohderyhmälle. (Virtanen, Selkokielen 

käsikirja, 2009) 

 

 

2.5.5 Äidinkielenä joku muu kuin suomi 

 

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa asui vakinaisesti vuoden 2015 lopussa noin 

230.000 ulkomaan kansalaista. Ulkomaantaustaisten väestö on kasvanut vuodesta 

1991 merkittävästi ja nykypäivänä osuus on lähes 4,2 prosenttia koko Suomen 

väestöstä. Suurin osa ulkomaiden kansalaisista ovat Viron, Venäjän ja Ruotsin 
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kansalaisia. Vuoden 2015 lopussa on laskettu Suomen ulkomaantaustaisten olevan 

suurimmalta osaltaan työikäisiä (15-64 vuotiaat), kuitenkin 19 prosenttia heistä ovat 

0-14 vuotiaita lapsia. Vaikka nuorten prosenttiluku ei vaikuta merkittävän suurelta, 

se kuitenkin ylittää suomalaisten lukua, sillä suomalaistaustaisista 16 prosenttia 

ovat 0-14 vuotiaita. (Tilastokeskus, 2015) 

 

Ulkomaantaustaisista osa on korkeasti koulutettuja, mutta osalla ei ole 

peruskoulutusta lainkaan. Vaikka osalla voi suomen kieli jäädä pysyvästi 

puutteelliseksi (usein eläkeikäisen maahanmuuttajat), monet käyttävät 

selkosovelluksia oppiakseen suomen kieltä. Selkokielen tarve vaihtelee 

maahanmuuttajien keskellä, koska on olemassa myös ryhmiä, jotka osaavat vähän 

suomea jo muuttaessaan Suomeen (esimerkiksi virolaiset). (Virtanen, Selko-opas, 

2002)Toisaalta osa maahanmuuttajista voivat olla jopa luku- ja kirjoitustaidottomia. 

Opetushallitus arvioi vuonna 2006 näiden olevan Suomessa noin 1500. 

(Opetushallitus, 2017) 

 

Maahanmuuttajaoppilaat ovat tästä kohderyhmästä läheisin aliryhmä kyseisen 

tutkielman teemaa koskien. Opetushallituksen mukaan, maahanmuuttajaoppilailla 

tarkoitetaan sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa syntyneitä 

maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. Kuten maahanmuuttajuus on kasvussa, 

niin on myös perusopetuksen maahanmuuttajien osuus. Suomessa on nykyään 

peruskouluja, joissa yli puolet lapsista ovat maahanmuuttajataustaisia. 

Opetushallituksen mukaan, maahanmuuttajien koulutuksen tavoitteena on 

kasvattaa ja antaa valmiuksia toimia yhteiskunnan jäseninä tasa-arvoisesti. 

(Opetushallitus, 2017) 

 

Maahanmuuttajaoppilaat käyvät peruskoulua ja heillä on sama oikeus 

peruskouluopetukseen kuin suomalaisillakin. Kun lapsi tulee ulkomailta, se 

sijoitetaan valmistavaan opetukseen ja hän saa tarvittaessa tulevaisuudessakin niin 

kutsuttua S2-opetusta, eli suomi toisena kielenä-opetusta ylioppilastutkintoon asti. 

Maahanmuuttajataustaiset voivat hyötyä selkosovelluksista eri määrin ja monessa 

eri yhteydessä. Monet voivat käyttää selkokieltä maahanmuuton alkuvaiheessa tai 

sitten pysyvästi, jos suomen kielen taito jää pysyvästi heikoksi. (Virtanen, 

Selkokielen käsikirja, 2009) 
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3 Selkoviestinnän yleisohjeet ja kriteerit 

 

Selkokeskus on laatinut selkokielelle, selkotekstille ja selkokuville yleisohjeet, joita 

tulisi noudattaa, kun käytetään selkoviestintää. Yleisohjeet toimivat tässä 

kirjoitelman analyysissä asteikkona, eli missä määrin perusopetuksen matematiikan 

oppikirjojen kieli on lähellä selkokieltä. 

 

3.1 Selkopuheen ohjeet 

 

Selkokeskus antaa kymmenen eri vinkkiä selkokielen puhumiseen. Osaavampi 

puhuja kannattaa kuunnella tarkkaan ja olla kärsivällinen antamalla tarpeeksi aikaa 

puhekumppanille tuottamaan asiansa. Selkopuheessa kannattaa käyttää 

yksinkertaisia sanoja, joita arkipuheessa käytetään, sekä yksinkertaisia ja tavallisia 

kielirakenteita. Selkopuhe on lähempänä tavallista puhekieltä kuin kirjallista kieltä ja 

sitä tulisi tuottaa rauhallisesti ja luonnollisesti. Osaavampi puhuja kannattaa aina 

kysyä saako hän korjata mahdollisia kielellisiä virheitä, sekä ystävällisesti yrittää 

selvittää mahdollisia puheen epäselviä kohtia. Puheen apuna voi käyttää piirroksia, 

tekstiä tai jonkinlaista muuta esitystä ja väärinymmärrykset tulisi aina korjata. 

(Selkokeskus, 2015) 

 

Johanna Kartion kirjasta ”Selkokieli ja vuorovaikutus” löytyy kattavat ohjeet 

selkopuhujalle. Kartion mukaan kannattaa puhua aina yhdestä asiasta kerrallaan. 

On tärkeätä annostella asiat omiin kokonaisuuksiinsa. Ei siis kannata sanoa liikaa 

asiaa yhdessä kokonaisuudessa tai tiivistää liikaa tietoa. Jos ajatellaan 

matematiikan opetuksen kannalta, opettajan kannattaa välttää keskustelua joka 

muistuttaa luennointia. Asioiden ”pilkkominen” mahdollistaa kielellisistä vaikeuksista 

kärsiviä oppilaita osoittamaan ymmärryksensä tai mielipiteensä. Selkopuheessa 

kannattaa välttää myös pitkiä lauseita. Oppilailla, jotka mahdollisesti hyötyvät 

selkokielen käytöstä, saattaa olla lyhyt muistikapasiteetti, joten lyhyet puhevuorot 

ovat hyväksi. Esimerkiksi uuden matemaattisen käsitteen selittämisessä kannattaa 

käyttää järjestelmällistä puhetta. Opettajalla on oltava hyvä asiantuntemus aiheesta 

ja hänen kannattaa avata aihe tietojen avulla, jotka ovat oppilaille jo ennalta tuttuja. 

Opettajan tulee muistaa, että hänen käyttämänsä kieli soveltuu kyseiselle 



 

12 
 

ikätasolle, oli se selkokieltä tai yleiskieltä. On hyödyllistä pyytää 

vuorovaikutuksessausein mielipiteitä ja tehdä tarkistuskysymyksiä. Selkopuhetta 

tarvitseville oppilaille voi olla haastavaa päättää milloin heidän kannattaa puhua tai 

kysyä jotakin. Kartion mielestä avoimet kysymykset voivat olla selkopuhujille 

haastavia ja kannattaa kokeilla vaihtoehtokysymyksiä. Vaihtoehtokysymyksien 

vaihtoehdon ei kannata kuitenkaan olla liian montaa. (Kartio, 2009) 

 

Matemaattinen kieli on täynnä abstrakteja käsitteitä. Esimerkiksi sana miinus on 

abstrakti, koska se on näkymätön ja kuulumaton, se on olemassa vain 

sopimuksena. On hyvä lähteä liikkeelle konkreettisista yhteyksistä, jotka kuuluvat 

sanaan. Esimerkiksi lämpömittari näyttää millä tavalla miinusmerkki näkyy 

jokapäiväisessä elämässä ja mitä se mittaa. On siis tärkeää selittää aina, mitä 

kaikkea abstraktiin käsitteeseen kuuluu. Ydinkäsitteitä voi korottaa valitsemalla 

erilaista äänensävyä, hidastamalla puhetta ydinkäsitteen kohdalla tai pitämällä 

taukoa ennen käsitteen selittämistä. Varsinkin matematiikassa tulee vastaan monia 

vaikeita sanoja, jotka ovat myös yleiskielen oppilaiden käyttäjille haasteellisia. 

Kartio ehdottaa, että puhujan kannattaa toistaa vaikeita sanoja ja harjoitella 

vaikeiden sanojen selittämistä. Haastavien sanojen hyvä selittäjä syntyy harjoittelun 

myötä. Konkreettiset esimerkit, piirtäminen täi näyttäminen voivat olla avuksi. 

Kirjakielen tyypilliset lauseenvastikkeet voivat olla monelle esimerkiksi S2- 

opiskelijalle vaikeita ymmärtää. Esimerkiksi lause: Näemme ympyrän halkaisijan 

jakavan ympyrää kahteen yhtä suureen puoliympyrään voi olla vaikeampikuin 

Näemme, että halkaisija leikkaa ympyrää kahteen yhtä suureen puoliympyrään. 

Lopuksi Kartio ehdottaa, että puheessa kannattaa välttää passiivia, nopeaa rytmiä 

ja ilmeetöntä tai eleetöntä esitystä. Hidas puhe ei saa kuitenkaan taipua 

luonnottomaksi. (Kartio, 2009) 
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3.2 Selkotekstin ohjeet 

 

Selkotekstin lähtökohtana ovat yleiskielen kirjoitusohjeet ja kielenhuollon 

suositukset. Selkokeskuksen mukaan selkotekstit voivat erota sisällöltään ja 

tasoltaan huomattavasti, riippuen kenelle selkoryhmälle teksti on tarkoitettu. 

Useimmiten selkojulkaisussa tekstiä on vähän ja julkaisujen rakenne, sekä sanasto 

ovat hyvin yksinkertaisia. Selkokeskus ohjeistaa kirjoittajaa kiinnittämään huomiota 

tekstin ilmaisutapaan ja innostavuuteen. (Selkokeskus, 2015)Selkotekstin kielellisiin 

ohjeisiin soveltuvat edellisen kappaleen selkopuheen yleisohjeet. Selkojulkaisujen 

typografia tulisi noudattaa edellä mainittuja ohjeita, pieniä tarkennuksia lukuun 

ottamatta. 

Jotta teksti olisi luettavuudeltaan sopiva, on tärkeä huomioida typografia ja 

luettavuus. Markus Itkonen Leskelän ja Virtasen kirjassa ”Toisin sanoen” esittää 

analyyttisesti vihjeitä tekstin hyvään luettavuuteen liittyen. 

 

Itkosen mukaan, onnistunut typografia antaa kuvan siitä, kenelle teksti on tarkoitettu 

ja mihin aihepiiriin se liittyy. Tekstin luettavuuteen tärkeimmät vaikuttavat tekijät 

kielien käytön lisäksi ovat kirjaintyypin, kirjainkoon, rivin pituuden ja rivivälien 

valinta. Kannattaa huomioida myös merkki- ja sanavälit, palstan muoto, 

sisennykset, palstaväli, väliotsikot, marginaalit, painopaperi ja painoväri. 

• Kirjaintyypeistä antiikva-tyyppion yleisin, jossa kirjainten ylöspäiset 

viivat ovat ohuita ja alaspäiset paksumpia. Groteski kirjaintyyppi on 

päätteetöntä ja tasavahvaa viivavahvuudeltaan. Kirjaintyyppi Times New 

Roman on lähellä antiikvan kirjainmuotoa. On suositeltavampaa käyttää 

kirjainmuotoa, jossa ei ole liikaa paksuusvaihtelua. Liian kapea kirjaintyyppi 

voi tehdä tekstistä liian tiiviin ja sanojen kirjaimet voivat olla vaikeata erottaa 

toisistaan. Myös liian laiha kirjaintyyppi voi jättää kirjaimet paperilla liian 

hennoiksi ja vaikealukuisiksi. Itkonen suosittelee tekstin tavallista muotoa 

sekä geometrisyydeltään että leveydeltään. Pienaakkosilla ladottu teksti on 

helppolukuisempaa kuin vastaava versaaleista ladottu. (Itkonen, 2005) 

 

Antiikva Groteski 
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• Kirjainkoon valinnassa tulee ottaa vahvasti huomioon tekstin 

kohderyhmä (esimerkiksi ikä). Kirjoissa leipätekstin koko on useimmiten 9,5-

11 pistettä. Selkojulkaisuissa leipätekstin kirjainkoko on usein hiukan 

suurempi. 

• Rivinpituuden kannalta parhaana pidetään 55-60 merkkiä per rivi (välit 

mukaan lukien). Jos rivillä on vähemmän kuin 35 merkkiä, teksti muuttuu 

vaikealukuiseksi kuten samoin, jos rivi ylittää 90 merkkiä. 

• Riviväli riippuu rivin pituudesta. Mitä pidempi rivin pituus on, sitä 

enemmän riviväliä se vaatii. Jos rivinpituus on 55-60 merkkiä pitkä, rivinväli 

tulee olemaan noin 2-3 pistettä kirjainkokoa suurempi. Liian suuret rivinvälit 

voivat ”hajottaa” tekstin visuaalista eheytystä.Selkojulkaisuissa rivin pituus 

on yleensä 50-60 merkkiä. 

• On kiinnitettävä huomiota myös merkki- ja sanaväleihin. Itkosen 

mukaan, merkkivälien (kirjainten, numeroiden ja muiden merkkien) välinen 

etäisyys pitäisi säilyä mahdollisen samanlaisena koko julkaisun tekstissä. 

Hyvän luettavuuden vuoksi merkkivälien ei tulisi olla liian kireät eikä liian 

harvat. Kirjaintyypin tavallinen merkkiväli kuvataan prosenttilukuna 100% ja 

vaihteluarvot -1% ja +1% eivät ole vielä huomattavia muutoksia. Esimerkiksi: 

Liian kireä teksti vs. l i ian harva teksti.  

• Palstan muoto on normaalissa leipätekstissä useimmiten tasapalsta 

(niin kuin kyseisessä tutkielmassa) tai oikean reunan liehu. Sisennykset 

auttavat lukijaa ymmärtämään uuden kappaleen vaihtumista. Monessa 

tekstissä käytetään sisennyksien sijaan välirivejä, varsinkin jos teksti sisältää 

ohjeita tai luettelomaisia elementtejä. Leipätekstille sopiva sisennys on noin 

3,5-5 mm, palstaväli on noin 5 mm ja ensimmäistä kappaletta ei yleensä 

sisennetä. Selkojulkaisuissa kappaleiden väliin jätetään tyhjä rivi ja tällöin ei 

enää sisennetä kappaleita. Tekstin ladonta on useimmiten oikeasta reunasta 

liehu ja tavujakoja ei käytetä. Mahdollisimman monet lauseet tulisi aloittaa 

aina rivin alusta. 

• Väliotsikot ovat tärkeä osa tekstin typografiaa. Väliotsikkotasot 

kannattaa olla maksimissaan kolme, mahdollisimman lyhyitä ja niiden tulisi 

erottua toisistaan esimerkiksi fontin vaihdon avulla.  
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• Etenkin kirjatypografiassa alamarginaalit ovat suurempia kuin 

ylämarginaalit ja ulkomarginaalit ovat suurempia kuin sisämarginaalit. 

Marginaaleiden valintaan vaikuttaa rivivälien suuruus. 

• Lopuksi tekstin luettavuuteen vaikuttaa vahvasti paperin ja painovärin 

tyyppi. Kyseiset tekijät eivät liity typografiaan, mutta vaikuttavat kuitenkin 

tekstin ulkonäköön. Paperin opasiteetti, eli läpinäkymättömyys kannattaa olla 

suuri (suuri peittävyys), ettei edellisen sivun teksti näy läpi seuraavan sivun 

tekstissä. Paperin värisävy ei kannata aiheuttaa liian kovaa kontrastia tekstin 

kanssa, vaan sen tulisi olla mattapäällystetty tai päällystämätön 

luonnonvalkoinen paperi. Painovärillä puolestaan pitäisi olla korkea 

densiteetti (esimerkiksi vahva musta), mutta liian korkea voi aiheuttaa 

kirjainten haitallista lihomista. (Itkonen, 2005) 

 

 

3.3 Selkokuvan kriteerit 

 

Selkokuville on olemassa tiukat kansainväliset ohjeet. Suomessa Selkokeskus ei 

kuitenkaan anna poissulkevia ohjeita, vaan sen kanta on avoimempi. Niin kuin 

selkokielen taso, selkokuvatkin ymmärretään ja nähdään eri tavalla ja määrin, 

riippuen kohderyhmästä. Kuvia voi tulkita monella eri tavalla ja monimutkainen 

piirroskin voi hyvinkin olla monelle selkojulkaisun käyttäjälle selkeä. 

Selkojulkaisujen lukijoiden kuvalukutaito eroaa huomattavasti yleiskielijulkaisujen 

lukijoista, mutta selkoryhmien tapaa tulkita kuvia on tutkittu vähän (Laukka, 2002).  

 

Kuvat jaetaan tietokuviin ja taidekuviin. Tietokuva on yksiselitteinen ja sitä luetaan 

ja ymmärretään älyllisesti. Taidekuva luetaan ja koetaan tunteella, se on 

moniselitteinen ja sitä voi tulkita monella eri tavalla. Kuvatyypeistä tietokuva on 

lähempänä tutkielman aihetta, koska matematiikan oppikirjoissa kuvat ovat 

useimmiten tietokuvia. Virtanen on esittänyt selkokielisten tietokirjojen ja lehtien 

ohjeet kuvitukseen (ohjeet ja esimerkkejä löytyy myös Selkokeskuksen sivulta). 

• Kuvan pitäisi olla yhtäpitävä tekstin merkitykseen, koska on hyvä 

kuvan ja sanan olla loogisesti sidottuja toisiinsa.  
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• Kannattaa välttää erikoisia kuvakulmia ja mainita, jos kuva on 

voimakkaasti suurennettu. 

• Jos mahdollista, symbolisia kuvia voi käyttää vähemmän. Varsinkin 

vaikeat symboliset kuvat ovat haastavaa monelle kohderyhmälle ymmärtää. 

(esimerkiksi hämähäkki on väkivallan symboli elokuvissa). Lisäksi monessa 

maassa eri symbolilla voi olla erilainen merkitys. 

• Turhat yksityiskohdat voivat viedä negatiivisesti huomion. Olisi hyvä, 

että kuvat ovat mahdollisimman yksinkertaisia riippuen aina kenelle kuvat 

ovat tarkoitettu. 

• Kuvien suhde toisiinsa on tärkeä tekijä kuvan sisällön 

ymmärrettävyyteen. On hyvä, että kuvista voi havainnollistaa suurin piirtein 

kuvan sisällön oikean koon. 

• Vaikka tietokuvat ymmärretään älyllisesti, niissä voi esiintyä myös 

tunnetta. Esimerkiksi tekstin otsikko pitää kuvata samaa tunnetta, jota näkyy 

myös kuvassakin ja toisinpäin.  

 

Selkojulkaisuissa valokuvia tulee käsitellä huomattavasti varovaisemmin, koska 

valokuville on olemassa tiukemmat ohjeet.  Virtasen mukaan kuvankäsittelylle on 

annettu eettisiä ohjeita esimerkiksi uutiskuviin. Yleisesti valokuvissa vältetään liikoja 

yksityiskohtia, että huomio siirtyy vaan esimerkiksi kuvattuun henkilöön tai 

esineeseen.(Virtanen, Selkokielen käsikirja, 2009) 
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4 Matemaattinen kieli koulussaja haasteet 

 

Kielenosuus koulumatematiikassa on välineellinen, mutta merkityksellinen, koska 

matematiikan kielen oppiminen vaikuttaa oppijan matemaattiseen mielikuvaan 

(Silfverberg, 2005). Matematiikkaa ei voida käytännössä esittää pelkästään 

luonnollisia kieliä käyttäen. On todettu, että matematiikan erikoissanasto voi 

hidastaa matematiikan oppimisen edistystä ja nauttimista. Matematiikan kieli voi 

olla yhtä vaikeaa oppia kuin muu vieras kieli. (Freeman B, 2008) Esimerkiksi 

matematiikassa monet sanat määritellään paljon tarkemmin ja termit, kuten 

oikokulma voivat olla täysin uusia oppilaille. On olemassa matemaattisia väitteitä, 

joita harvoin käytetään luonnollisissa kielissä, kuten esimerkiksi ’jos ja vain jos’- 

rakennetta. (Silfverberg, 2005) 

Matematiikassa käytetään runsaasti sanoja, joilla voi olla erilainen merkitys 

arkikielessä. Esimerkiksi sileä funktio ei tarkoita rypistyneen funktion vastakohtaa. 

Matemaattinen teksti sisältää myös usein suomenkielisen aakkoston ulkopuolisia 

symboleja tai kirjaimia, kuten esimerkiksi kreikkalaisia kirjaimia, päättelysymboleja, 

funktion derivaattasymboleja jne. On todettu, että matematiikan oppimiseen liittyvät 

käsitykset ja uskomukset vaikuttavat matematiikan oppimistuloksiin. (Pehkonen, 

1995) Esimerkiksi matemaattisen todistamisen taito ja matematiikan kielellisten 

piirteiden tunnistaminen liittyvät vahvasti toisiinsa (Tossavainen, 2004). 

Enkenbergin mukaan, matemaattisella tekstillä tai puheella on merkitystä, vain 

silloin kun on olemassa yksilöitä, jotka osallistuvat tekstin tai puheen välittämään 

kommunikaatiotapahtumaan (Enkenberg, 2004). Taipaleen mukaan, on tärkeää 

ymmärtää termit ja käsitteet oikein, jotta matematiikan oppiminen voisi edistyä 

(Taipale, 2009). Matematiikan kielenomaisuus riippuu myös mahdollisista 

kielellisistä oppimisvaikeuksista, koska kieli ja matematiikka perustuvat samoille 

perustaidoille: auditiiviselle ja visuaaliselle havaitsemiselle ja kielelliselle 

kehitykselle (Silfverberg, 2005). 

Tutkimuksissa on pohdittu kielivähemmistölapsien heikompaa matemaattista 

menestystä, koska lapset eivät ymmärrä annettuja ohjeita tai sanallisia tehtäviä 

(Cocking, 1988). On pohdittu, vaikuttaako Suomen kieli matematiikan oppimiseen. 

Esimerkiksi Sousan mukaan, kiinalaisilla ja japanilaisilla numeroilla on helposti 

opetettava ja muistettava rakenne. Suomen sanojen ymmärtäminen vaatii melko 
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paljon prosessointia, sillä ne koostuvat useista runsaasti semanttista tietoa 

sisältävistä osista. (Sousa, 2011) 

Myöhemmän matemaattisen ajattelun kannalta on tärkeää, että oppilas oppii 

matemaattisien sanojen ja termien tarkat merkitykset, koska muuten oppiminen 

vaikeutuu. (Raiker, 2002)Lauferin mukaan, kirjoitusasun ja lausumisen 

yksinkertaisuus tai monimutkaisuus vaikuttaa sanojen oppimiseen. Myös 

merkitykseltään moninaiset sanat (esim. terävä kulma) voivat aiheuttaa vaikeuksia. 

(Laufer, 1997) Freeman ja Crawford kirjoittavat, että on vaikeaa ymmärtää 

matematiikkaa, jos oppilas ei omaksu matematiikan kieltä vaikka olisi kuinka 

lahjakas (Freeman, 2008).  

 

 

5 Kielija typografia peruskoulun geometrian 

peruskäsitteissä 

 

5.1 Tarkastelun aihepiiri ja kriteerit 

 

Tässä tutkielmassa on tarkasteltu peruskoulun 7. luokan matematiikan oppikirjoja. 

Tarkasteltavia oppikirjoja on yhteensä neljä ja ne ovat julkaistu vuosilla 2002-2016. 

Taulukossa 1 on lueteltu kyseiset oppikirjat jaoteltuina julkaisuvuosittain. 

Tarkemmat tiedot oppikirjoista löytyy liitteestä 1. Julkaisuvuosien viereisen 

sarakkeen alkukirjaimet viittaavat kirjojen tunnistetietoihin liitteessä 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppikirjan nimi Julkaisuvuosi  

KARTIO 1 (uudistettu) 2002 A 
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KUUTIO 7 2008 B 

KUUTIO 7 Y 2008 C 

KUUTIO 7 (uudistettu) 2016 D 

 

                      Taulukko 1: Tarkasteltavat oppikirjat julkaisuvuosineen 

 

 

Matematiikan keskeisiin sisältöalueisiin vuosiluokilla 7-9 kuuluu suurena osana 

geometria. Geometrian maailmaan sukelletaan 7. luokalla geometrian 

peruskäsitteiden avulla. Tässä tutkielmassa oppikirjojen kielen tutkimus on rajattu 

sivuihin, joissa esiintyvät geometrian peruskäsiteet.  

 

Väisälän mukaan geometrian peruskäsitteisiin kuuluvat: 

• Piste, suora viiva ja taso 

• Ympyrä 

• Kulma 

• Leikkaavat ja yhdensuuntaiset suorat, normaalit 

• Monikulmiot 

• Tasakylkinen kolmio 

• Yhtenevyys ja symmetrisyys 

 

Osalla oppikirjoista esiintyy kappale nimeltään ”Geometrian peruskäsitteitä” ja 

osalla jokaiselle peruskäsitteelle on laadittu oma kappaleensa. Käsitteet eivät ole 

missään oppikirjassa samassa järjestyksessä. Tässä tutkielmassa on tutkittu 

seuraavien käsitteiden kieltä ja esityksen ulkonäköä (kuvat, typografia): 

• Piste 

• Suora viiva  

• Taso  

• Kulma 

 

Edellä mainittujen käsitteiden avulla oppilas ymmärtää muitakin geometrisiä 

käsitteitä, jotka tulevat vastaan sekä peruskoulussa että lukiossa. Kieltä, kuvia ja 

typografiaa tutkitaan selkoviestinnän näkökulman kannalta.  
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Tavoitteena on selvittää, kuinka lähellä ovat peruskoulun oppikirjat 

selkoviestintää. Asteikkona toimii selkoviestinnän tekstin rakenteelle ja sanastoon, 

typografiaan ja luettavuuteen, sekä kuville annetut Selkokeskuksen yleisohjeet: 

jokaisesta täytetystä kriteeristä tulee piste ja mitä enemmän oppikirja saa pisteitä, 

sitä lähempänä se on selkoviestintää. Pisteitä saa jos: 

 

(Tekstin rakenne ja sanasto) 

• Jokaisella käsitteellä on oma kokonaisuutensa 

• Kieli on järjestelmällistä ja lauseet lyhyitä 

• Käsitteen yhteydellä on käytetty konkretiaa (esimerkki, kuva) 

• Tekstissä on käytetty yksinkertaista sanastoa  

• Ei esiinny vaikeita lauseen vastikkeita (”näemme sen jakavan” vs. 

”että jakaa”) 

 

(Tekstin typografia ja luettavuus) 

• On käytetty selkeää kirjaintyyppiä, kirjainkokoa ja rivit eivät ole liian 

pitkät tai tiiviit (sopivat rivinvälit) 

• Kirjan paperi ja painovärit auttavat luettavuuteen 

 

(Kuvat) 

• Tietokuvien merkitykset ovat yhtäpitävät tekstin merkitykseen 

• Tietokuvat ovat selkeät (ei liian suurennettuja, ei erikoisia kuvakulmia 

tai symboleja) 

• Kuvissa ei esiinny turhia yksityiskohtia 

 

Jos oppikirjan teksti ja ulkoasu täyttää kaikki kymmenen mainittua kriteeriä, 

merkitään sen täyttävän 100% selkojulkaisun ohjeita. Jos oppikirja täyttää 

esimerkiksi kahdeksan kriteeriä, merkitään sen olevan 80% lähellä selkojulkaisua 

jne. 
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5.2 Oppikirjojen tarkastelu 

 

Oppikirjojen tarkastelu tehtiin vanhemmasta kirjasta uusimpaan. Ensimmäisenä 

tarkasteltiin oppikirjaa KARTIO 1 (2002). Kirjassa esiintyy kappale nimeltään 

”Geometrian peruskäsitteitä” ja siinä käsitellään pisteen, tason, kulman ja suoran 

käsitteitä. Tarkastellaan oppikirjan kieltä ja tekstin ulkoasua aihealueittain. 

 

• Piste 

Pisteen määritelmä oppikirjassa pohjustuu geometrian käsitteen historiaan ja 

määritelmään. Kartio 1 määrittelee pisteen seuraavasti: ”Piste on äärettömän pieni, 

joten siitä ei voi piirtää tarkkaa kuvaa. Pisteellä ei ole korkeutta, pituutta eikä 

leveyttä.”Pisteen määritelmäkappaleessa kieli on järjestelmällistä ja useammat 

lauseet ovat lyhyitä. Pisin lause kappaleessa muodostuu kahdesta eri lauseesta ja 

sisältää 15 sanaa. Pisteen määritelmälle on esitelty kolme erilaista esimerkkikuvaa 

(kuva 1). Oppikirja ei yhdistä pisteen käsitettä konkreettiseen esimerkkiin tai 

kuvaan, jolla olisi yhteys jokapäiväiseen elämään. Tekstissä ei ole vaikeita lauseen 

vastikkeita ja sanasto on lähes yksinkertainen. Vaikka kyseinen kappale on lyhyt ja 

ytimekäs, pisteen määritelmä herättää ajatuksissa kysymysmerkkejä. 

Määritelmässä ei suoraan kerrota, mitä piste oikeasti on. Opetushallituksen 

etälukion sivulta löytyy selkeä määritelmä pisteelle:”Yksinkertaisin geometrinen olio 

on piste. Sitä voidaan pitää geometrian perusobjektina siinä mielessä, että kaikkien 

geometristen kuvioiden voidaan ajatella koostuvan pisteistä”.(Etälukio, 2017) 

 

Pisteeseen liittyvien tietokuvien merkitys on yhtäpitävä tekstin merkitykseen. Kuvat 

toimivat esimerkkinä millaiselta piste voi näyttää lukujonossa ja miten pistettä 

merkitään. Tietokuvissa ei ole erikoisia kuvakulmia, symboleja tai suurennuksia. 

Ensimmäinen esimerkkikuva on ehkä turhan tarkka ja voi vaikeuttaa pisteen 

ymmärtämiseen, varsinkin jos nuori kärsii näkövammasta (kuva 1). 
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Kuva 1: Pisteen määritelmä, Kartio 1 

 

 

 

• Suora viiva 

Kartio 1 määrittelee pisteen jälkeen viivan ja suoran viivan käsitteen: ”Viivan 

voidaan ajatella muodostavan siten, että piste avaruudessa liikkuessaan piirtää 

uran eli jäljen”ja ”Suoraa viivaa, joka jatkuu äärettömän pitkälle molempiin suuntiin, 

kutsutaan suoraksi”. Suoran viivan määritelmäkappaleessa kieli on järjestelmällistä 

ja kaikki lauseet ovat lyhyitä. Määritelmälle on annettu esimerkkikuva, jossa näkyy 

suora ja kaksi leikkaavaa suoraa. Kuva on selkeä, mutta tekstissä ei ole määritelty 

leikkaavien suorien käsitettä lainkaan. Suoran viivan määritelmä on lyhyt ja 

ytimekäs, mutta viivan määritelmä voisi olla yksinkertaisempi. Yksi mahdollinen 

määritelmä käyttäen samoja sanoja olisi: ”Viiva on pisteen jälki, kun piste liikkuu 

avaruudessa”. Tällä tavalla vältetään vaikeita lauseenvastikkeita selko-ohjeiden 

mukaisesti. Sanasto on kuitenkin yksinkertainen ja kaikki tietokuvat liittyvät vahvasti 

tekstiin ilman turhia yksityiskohtia (kuva 2). 
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Kuva 2: Viivan ja suoran määritelmä, Kartio 1 
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• Taso 

Kartio 1 määrittelee tason lyhyesti antamalla kolme esimerkkikuvaa. ”Tasaista 

pintaa, joka jatkuu rajoittamattomasti kaikkiin suuntiin, kutsutaan tasoksi”. Sana 

rajoittamattomasti voi olla monelle oppilaalle vaikea sana, koska se on pitkä ja 

se on vaikea lausua. Rajoittamattomasti sanaa voisi korvata esimerkiksi sanalla 

loputtomiin. Määritelmää voisi muokata seuraavasti: ”Taso on tasainen pinta, 

jonka kaikki suunnat jatkuvat loputtomasti”. Oppikirja esittää myös miltä 

tasokuviot ja avaruuskappaleet näyttävät. Tasokuvioissa toimii hyvin piirretyt 

kuvat, mutta avaruuskappaleissa kolmiulotteisuus ei välttämättä näy. 

Avaruuskappaleissa olisi ehkä hyödyllisempää käyttää eri kappaleiden 

valokuvia, jotta oppilas ymmärtäisi kolmiulottovuudenparemmin (kuva 3).Lisäksi 

taso- ja avaruusgeometrian määritelmän vasemmalla puolella oleva valokuva on 

epäselvä ja se voi viedä turhaa huomiota monelta oppilaalta. Opetushallitus 

määrittelee tason lukiolaisille täysin eri tavalla, joka voitaisiin sanoa olevan 

melko haastava varsinkin 7 luokkalaisille, mutta myös lukiolaisille: ” Tason 

määrää kolme sellaista pistettä, jotka kaikki eivät ole samalla suoralla. Tason 

määrää myös suora ja sen ulkopuolella oleva piste.”(Etälukio, 2017) 
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Kuva 3: Tason määritelmä, Kartio 1 

 

 

• Kulma 

Kulman määritelmässä on runsaasti esimerkkejä, jotka liittyvät konkreettisesti 

jokapäiväiseen elämään (kuva 4). Oppikirja määrittelee kulman seuraavasti: ”Kulma 

on tason osa, jota rajoittaa kaksi samasta pisteestä alkavaa puolisuoraa.” Lause on 

haastava yksinkertaistaa, mutta sitä voisi ilmaista esimerkiksi: ”Olkoon kaksi 

puolisuoraa samalla tasolla. Kun puolisuorat alkavat samasta pisteestä, syntyy 
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tasolle osa. Tätä osaa kutsutaan kulmaksi.” Ehdotuksena esitetty määritelmä on 

paljon pidempi kuin oppikirjan, mutta lauseet ovat lyhyempiä ja sanasto on 

yksinkertaisempi (rajoittaa sanaa poistettu). Kulman määritelmässä esiintyy kolme 

geometrian käsitettä: puolisuora, taso ja kulma. Lauseiden pilkkominen pienempiin 

kokonaisuuksiin mahdollistaa kulman määritelmän selkeämmän ymmärryksen. 
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Kuva 4: Kulman esimerkkejä, Kartio 1 

 

Yleisesti Kartio 1 oppikirjan määritelmien typografia on selkeä ja luettavuudeltaan 

hyvä. Kirjaintyyppi on antiikvan muotoa ja kirjainkoko on sopiva oppilaille, joilla ei 
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ole näön kanssa erikoisia ongelmia. Jokaisessa sivussa on sopiva määrä tekstiä, 

joka auttaa myös luettavuutta merkityksellisesti. Jokaisella käsitteellä on oma 

kokonaisuutensa ja tiedot ovat sopivasti tiivistetty.Kirjan painoväri ja paperityyppi 

helpottavat tekstin luettavuutta. Selkoviestinnän kannalta osa lauseista olivat turhan 

monimutkaisia tai pitkiä. Kaksi tietokuvaa peräkkäin tai vierekkäin voi tuottaa myös 

hankaluuksia monelle oppilaalle, varsinkin selkoviestinnän käyttäjälle (kuva 5). 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5: Kulman määritelmä, Kartio 1 

 

Selkoviestinnän ja aikaisemman mainitun pisteytyksen mukaan, Kartio 1 

vastaa noin 60% selkojulkaisujen kriteereitä. 

 

Seuraava tarkasteltava oppikirja oli Kuutio 7 (2008). Oppikirjassa ei ole määritelty 

erikseen geometrian peruskäsitteitä, vaan peruskäsitteet esiintyvät järjestyksessä 

luvussa nimeltään ”geometrisiä kuvioita”.  
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Oppikirja esittää pisteen, suoran ja tason käsitteet samalla sivulla. Jokaiselle 

käsitteelle on oma kuvansa ja lause, jossa kerrotaan käsitteen ominaisuudet. 

Yllättävää on se, että käsitteille ei ole annettu abstraktia määritelmää (kuva 6). 

 

• Piste 

Kuutio 7 esittää pisteelle kolme erilaista merkintää kuvien avulla. Lisäksi kirja 

mainitsee, että pisteellä ei ole korkeutta, pituutta eikä leveyttä.  

 

• Suora viiva 

Oppikirja on esittänyt suoralle yhden esimerkkikuvan ja mainitsee, että suora jatkuu 

äärettömän pitkälle molempiin suuntiin. 

 

• Taso 

Samalla tavalla tasolle on esitetty kaksi esimerkkikuvaa ja selitetty, että tasolla on 

kaksi ulottuvuutta. 
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Kuva 6: Pisteestä tasoon, Kuutio 7 

 

 

• Kulma 

Toisin kuin edellisille käsitteille, kulmalle on luotu oma lukunsa. Kulmalle on esitetty 

myös määritelmä: ”Kulma on kahden samasta pisteestä alkavan puolisuoran 

rajaama tason osa.” Määritelmä on melkein samanlainen kuin Kartio 1 oppikirjan 

esittämä, sanojen järjestys vaan on erilainen. Kuution määritelmä on sanoiltaan 

lyhyempi, joten voitaisi sanoa sitä selkeämmäksi. Kulmalle on esitetty 

samankaltainen esimerkkikuva kuin edellisessä tarkastelevassa oppikirjassa. 

Vaikka kulmalle on laadittu oma kokonaisuus, määritelmän sivulla on runsaasti 

tekstiä. Kulman määritelmän lisäksi on esitetty kulman kylkien merkinnät sekä eri 
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kulmien merkinnät kulmakoon mukaan. Nuorella, jolla on kielellisiä vaikeuksia 

(esimerkiksi maahanmuuttajataustainen) on ehkä haastavaa lukea ohjeita, joihin ei 

löydy kuvaa. Kartio 1 on esittänyt, miten nimeämme kulman kyljet: ”Jos ajatellaan, 

että seisotaan kulman kärkipisteessä ja katsotaan kulman kenttään päin, voidaan 

nimetä kulman oikea kylki ja vasen kylki.” Lause on erittäin pitkä (19 sanaa) ja 

siihen ei ole liitetty konkreettisesti kuvaa. Olisi hyödyllistä kulman kuvaan liittää 

seisova ihminen kulman kärkipisteen viereen ja lyhentää lausetta esimerkiksi 

seuraavasti: Ajatellaan, että seisotaan kulman kärkipisteessä (A) ja katsotaan 

kenttää päin. Silloin voidaan nimetä kulman oikea kylki: AB ja vasen kylki: AC. 

Tällöin suuri lause on pilkottu sillä tavalla, että uusia matemaattisia käsitteitä on 

mahdollisimman vähän jokaisessa lauseessa (kuva 7). 
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Kuva 7: Kulman määritelmä, Kuutio 7 

 

 

Kuutio 7 ei ole asettanut tarkasteltavat käsitteet erikseen omiin kokonaisuuksiinsa. 

Kulmalla on oma lukunsa ja kaikissa tarkasteltavissa teksteissä kieli on 

järjestelmällistä ja lauseet lyhyitä. Kulmalle on esitetty konkreettisia esimerkkejä, 

kuten lumisen metsän alamäki ja mäen kaltevuuskulma. Käsitteiden yhteydessä ei 
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esiinny erittäin haastavaa sanastoa tai monimutkaisia tietokuvia. Kaikki tietokuvat 

ovat yksinkertaiset ja esimerkkien valokuvissa ei ole erityisiä yksityiskohtia. 

 

Oppikirja käyttää kirjainmuotoa, joka muistuttaa groteskia. Kirjaintyyppi on selkeä, 

mutta kirjainkoko on monessa kohtaa liian pieni. Sivujen laidassa teksti on turhan 

pientä ja voi aiheuttaa vaikeuksia sekä kielellisistä vaikeuksista että 

motivaatiovaikeuksista kärsiville oppilaille. Yleisesti kirjan pienet tekstikohdat voivat 

vaikeuttaa kirjan luettavuutta (kuva 7). 

 

Selkoviestinnän ja aikaisemman mainitun pisteytyksen mukaan, Kuutio 

7(2008) vastaa noin 60% selkojulkaisujen kriteereitä. 

 

 

Seuraava tarkasteltava oppikirja oli Kuutio 7, yksilölliseen opetukseen. Kuution Y-

kirjat ovat rinnakkaisversioita yleisopetuksen kirjoista. Ne ovat tarkoitettu 

eriyttävään opetukseen oppilaille, joille matematiikan opiskelu tuottaa vaikeuksia. 

Kirjoja voi käyttää sekä yleisopetuksen yhteydessä että erityisluokilla. On todettu, 

että nuorilla joilla on matemaattisia oppimisvaikeuksia voi olla myös muitakin 

vaikeuksia. Matemaattisiin oppimisvaikeuksiin yhdistyy monesti myös heikot 

kielelliset taidot, heikko työmuisti, heikko tarkkaavaisuus, sekä heikko 

avaruudellinen hahmottaminen. (LUKIMAT, 2017)Kaikki edellä mainitut sisältyy 

tutkielman kohderyhmiin ja hyötyvät selkoviestinnästä. Odottaisimme, että 

yksilölliseen opetukseen tarkoitettu oppikirja käyttää selkeämpää kieltä ja on sekä 

tekstin että typografian kannalta lähempänä selkoviestintää.  

 

Yllättäen erityisopetukseen tarkoitetun oppikirjan teoriasivut olivat täsmälleen samat 

kuin yleisopetuksen kirjassa. Kaikki kirjan käsitteiden määritelmät (sisältäen 

tutkielman tarkasteltavat käsitteet) ovat kirjoitettu aivan samalla tavalla kuin 

edellisessä tarkastellussa kirjassa. Kaikki syventävät ja erityisen vaikeat tehtävät on 

jätetty kuitenkin tässä kirjassa pois. Suurin ero näiden oppikirjojen kesken on 

tehtävät. Käsitteitä selventäviä ja opeteltavaan asiaan johdattelevia tehtäviä on 

lisätty. Lisäksi huomattava osa tehtävistä voi tehdä suoraan oppikirjaan. 

Seuraavissa kuvissa on esitelty geometrian peruskäsitteidenkotitehtävien erot. 

Vasemmalla on yleisopetuksen (Kuutio 7) ja oikealla yksilölliseen opetukseen 
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(Kuutio 7 Y) tarkoitetut tehtävät. Kuva 8 vastaa tehtäviin, jotka liittyvät pisteeseen, 

suoraan, viivaan ja tasoon ja kuva 9 vastaa kulman tehtäviin. 

 

 

 

Kuva 8: Kotitehtävien vertailu, Kuutio 7 ja Kuutio 7 Y 
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Kuva 9: Kulman tehtävät, Kuutio 7 ja Kuutio 7 Y 

 

Vertailusta huomataan, että yksilölliseen opetukseen tarkoitetussa oppikirjassa 

haastavammat tehtävät ovat jätetty pois. Kuvasta 8 voidaan todeta, että 

yleisopetuksen kirjan tehtävät 1, 2, 5 ja 7ovatyksinkertaistettu huomattavasti. 

Lisäksi kyseiset tehtävät voi tehdä suoraan kirjaan. Kuutio 7 Y on valinnut 

yleisopetuksen kirjasta kaikki tehtävät, joissa on kuva ja lyhyt tehtävänanto. Myös 

kulman tehtävistä (kuva 9) voidaan todeta, että Kuution 7 Y kaikki tehtävät voi 

tehdä suoraan kirjaan. Lisäksi tehtävänanto 1 (kuva 9) on vaihdettu: ”Nimeä 

kulma...” lisäselityksellä ”Nimeä kuvioon merkitty kulma...”.  

 

Kuutio 7 Y.n tehtävien lauseet ovat erittäin lyhyitä ja yleisopetukseen tarkoitetut 

pitkät kielelliset tehtävät ovat jätetty pois. Jokaisella kirjan tehtävällä on käytetty 

konkretiaa (valokuva, kuva tai kuvio) ja sanasto on yksinkertainen.  
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Kirjaintyyppi on tässäkin kirjassa selkeää ja kirjainkoko tehtävissä on suurennettu 

huomattavasti. Tehtävien rivinvälit ovat suuret ja jokaisella sivulla esiintyy 

vähemmän tehtäviä. Tietokuvat ovat myös suurennettu ja asennettu selkeämmin 

jokaisen tehtävän viereen.  Tekstin rakenne ja sanasto ovat selkeitä ja 

tehtäväosuuden typografia sekä luettavuus huomattavasti parempia.  

 

Vaikka Kuutio 7.n ja Kuutio 7 Y.n teoriaosuudet ovat täsmälleen samat, 

tehtäväosuudet ovat jälkimäisellä selkeämmät. Voidaan todeta, että Kuutio 7 Y.n 

tehtävät vastaavat täsmälleen Selkokeskuksen yleisohjeita ja kriteereitä.  

 

Seuraava tarkasteltava oppikirja oli uudistettu Kuutio 7. Vaikka oppikirja on lähes 

uusi (v. 2016) pisteen, suoran, viivan ja tason teoriaosuudet ovat täsmälleen samat 

kuin vanhemmassa kirjan versiossa (kuva 10). 

 

 

 

 

Kuva 10: Pisteestä tasoon, Kuutio 7 (2008) ja Kuutio 7 (2016) 
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Kulman teoriaosuus on toisaalta uudemmassa versiossa huomattavasti lyhyempi ja 

siihen on lisätty enemmän konkreettisia kuvia (kuva 11). Vaikka kulmalle on annettu 

ytimekäs selitys esimerkkien avulla, määritelmää ei esiinny lainkaan. Uudistettu 

kirja esittää vaan, miten kulmaa mitataan kahden konkreettisen esimerkin avulla. 

Kuvasta 11 huomataan, että myös kulmien luokittelu ja nimeäminen on jätetty pois. 

Kirjan tehtävät ovat täsmälleen samat kuin vanhemmassa versiossa.  

 

 

Kuva 11: Kulman määritelmä, Kuutio 7 (2008) ja Kuutio 7 (2016) 

 

Selkoviestinnän ja aikaisemman mainitun pisteytyksen mukaan, Kuutio 

7(2016) vastaa samalla osuudella selkojulkaisujen kriteereitä kuin vanhempi 

kirjan versio. 
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5.3 Tulokset 

 

Työn tarkasteltavat oppikirjat kuuluvat vain osaan 7. luokan oppikirjoihin, joten 

tulokset eivät koske koko peruskoulun tai kaikkien oppikirjojen käyttävää kieltä. 

Vaikka kyseiset kirjat kattavat 14 julkaisuvuotta (2002-2016), käyttävän kielen 

välisiä eroja ei selvästi todettu.  

 

Selkokeskuksen yleisohjeiden avulla voidaan todeta, että KARTIO 1 (2002) kirjan 

kieli on järjestelmällistä, mutta esimerkkikuvia voisi olla useampia. Konkreettiset 

kuvat, tai esimerkit voivat auttaa oppilasta ymmärtämään paremmin geometrian 

peruskäsitteitä. Tarkat määritelmät pisteelle ja leikkaaville suorille puuttuvat. Lisäksi 

kirjassa esiintyy epäselviä valokuvia ja monet lauseet voisi jaata lyhyempiin 

lauseisiin (kuten esimerkiksi kuvan määritelmä).  

 

KUUTIO 7 (2008) oppikirjassa ei esitetä geometrian peruskäsitteille selviä 

määritelmiä. Käsitteet lukuun ottamatta kulman käsitettä, esiintyvät vain 

esimerkkikuvien avulla. Kulmalla on melkein samanlainen määritelmä kuin 

edellisessä mainitussa oppikirjassa. KUUTIO 7 käyttää myös erittäin pitkiä lauseita. 

Konkreettisia tietokuvia voisi esiintyä enemmän, kuten esimerkiksi kulman 

määritelmän yhteydessä. Oppikirjan kirjainkoko on monessa kohdassa turhan pieni, 

mikä voi vaikuttaa sekä näkövammasta että kieli- tai keskittymisvaikeuksista 

kärsiviä oppilaita. Pieni kirjainkoko voi vaikuttaa negatiivisesti myös oppilaita, joilla 

on alhainen oppimismotivaatio. 

 

Vaikka Kuution Y-kirjat ovat rinnakkaisversioita yleisopetuksen kirjoista, 

teoriaosuudet ovat täsmälleen samat kuin yleisopetuksen kirjoissa. Yksilölliseen 

opetukseen tarkoitettu oppikirja ei käytä teoriaosuudessa selkeämpää kieltä ja 

tekstin sekä typografian kannalta kirja ei ole lähempänä selkoviestintää. Kuutio 7 

Y.n tarkasteltavat tehtäväosuudet ovat kuitenkin yksinkertaistettu. Yleisopetuksen 

oppikirjan syventävät tehtävät on jätetty pois ja niiden sijaan on lisätty johdattelevia 

tehtäviä. Monet tehtävät voi kyseisessä oppikirjassa tehdä suoraan kirjaan ja 

jokaisella sivulla esiintyy enimmäkseen neljä tehtävää. Tehtävänannot ovat 

lyhyempiä ja selkeitä. Lisäksi tehtävien kirjainkoko on suurennettu ja rivinvälit ovat 
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huomattavasti suuremmat. Jokaiselle kirjan tehtävälle on oma tietokuvansa. Monet 

tietokuvat ovat myös suurennettu. 

Tutkielman oppikirjojen vertailusta voidaan todeta, että Kuutio 7 Y on lähempänä 

selkoviestintää. Tulos johtuu ainoastaan kyseisen oppikirjan tehtävien osuudesta, 

jotka noudattavat Selkokeskuksen annettuja yleisohjeita. 

 

Uudistettu Kuutio 7 (2016) kirjan teoriaosuus on täsmälleen samanlainen kuin 

kahdessa edellisissä mainituissa oppikirjoissa. Vaikka oppikirja on lähes uusi, 

huomattavia eroja vanhempiin kirjoihin verrattuna ei todettu. Tarkasteltavissa 

geometrian peruskäsitteissä kulman teoriaosuus on ainoastaan lyhyempi ja 

ytimekkäämpi. Lisäksi kulmalle on lisätty konkreettisia esimerkkikuvia. 

 

 

6 Pohdintaa 

 

Virtasen mukaan selkokielen käyttö ja kehittäminen lisää tasa-arvoa, joten olisi 

hyödyllistä käyttää sitä myös koulumaailmassa. Perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa (2014) ei mainita selkokielen käyttöä, mutta oppilaiden 

eriyttäminen on keskeistä. Opetussuunnitelmassa mainitaan:“Oppilaan kielellisen 

erityisvaikeuden takia käytetään puhevammaisten tulkkia tai puhetta tukevia ja 

korvaavia menetelmiä hallitsevaa avustajaa. Myös opettaja voi tukea oppilaita 

kommunikoinnissa viittomien tai muiden symbolien avulla.” Kartion mukaan 

selkokielen avulla keskustelukumppani voi päästä osalliseksi keskusteluun ja sitä 

kautta yhteisönsä täysivaltaiseksi jäseneksi. Jokaisella oppilaalla on erilaiset 

tarpeet matematiikan oppimisessa, joten tarkoituksenmukaisempaa olisi pitää kieli 

oppilaan mukavuusalueella, jotta kognitiivinen kapasiteetti voisi keskittyä 

matematiikkaan rauhassa. 

 

Peruskoulun opetussuunnitelmassa (2014) keskeistä matematiikan oppimisessa on 

syvällinen ajatteluprosessi. Toisaalta syvällisen ajatteluprosessin kehittymistä voi 

vaikeuttaa esimerkiksi oppilaan keskittymisvaikeudet. Matemaattista muistamista ja 

erittelyä voi helpottaa ja selkeyttää selkeät rakennuskappaleet, koska sanaston 

pienemmät yksiköt mahdollistavat kielen voimavaraa ja kehitystä (Karlsson, 2008). 
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Vaikka matematiikan opetusmenetelmät kehittyvät ajan myötä, monet matematiikan 

tunnit ovat vielä nykypäivänä opettajajohtoisia. Silfverberg ym. (2005) kirjoittaa, että 

perinteinen matematiikan tunti on rakenteeltaan ja toimintakulttuuriltaan erittäin 

opettajajohtoinen. Se tarjoaa vain harvoille mahdollisuuksia osallistumiseen ja 

puhumalla vaikuttamiseen. Tunneilla esiintyy lähinnä passiivista mallioppimista, kun 

kuunnellaan opettajan huoliteltua kieltä. Tämä ei riitä esimerkiksi 

maahanmuuttajaoppilaan aktiivisen kielitaidon saavuttamiseen. Oppiaineesta 

riippumatta opettajan tulisi kannustaa S2-oppilaita käyttämään kieltä esimerkiksi 

vastaamalla oppilaiden kysymyksiin, vaikka ne eivät koskisi oppitunnin aihetta (Lilja, 

2014). Matematiikan opettaja voisi kehittää S2-opettajien avulla selkokielistä 

materiaalia, josta monet oppilaat voisivat hyötyä. Selkokieliset monisteet voisivat 

esimerkiksi helpottaa monien matematiikan käsitteiden ymmärtämistä.  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa tavoitteisiin kuuluu myös tukea oppilaiden 

kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja.  Oppilaat, joilla esiintyy vaikeuksia 

ilmaista matemaattista ajattelua, voisivat hyötyä ryhmäkeskustelusta.Oppilaita tulisi 

rohkaista esittämään ratkaisujaan ja keskustelemaan niistä. Opettaja voisi antaa 

oppilaille ohjeeksi keskustella selkeällä ja hitaalla kielellä. Kuulovammaiset ja 

keskittymisvaikeuksista kärsivät oppilaat voivat hyötyä selkokielisestä 

opetusmateriaalista. Opettaja voi äänittää kyseisille oppilaille käsitteiden tai 

ratkaisumenetelmien selitystä hitaalla ja selkeällä kielellä. Täällä tavalla jokainen 

oppilas voi kuunnella opetusta myös kotona. 

 

Selkoviestintään kuuluu myös selkokuvat. Jos opettaja haluaa mukauttaa 

opetusmateriaalia selkokieliseksi, hänen tulisi mukauttaa muutenkin kuin vain 

kielellisesti. Lyhyet määritelmät yksinkertaisella sanastolla voivat yhdistää 

yksinkertaisilla konkreettisilla tietokuvilla. Opettaja voi Selkokeskuksen ohjeiden 

avulla laatia selkokuvia matematiikan oppitunneille. Esimerkiksi selkeät korttipelit 

voivat auttaa oppilaita ymmärtämään kuvien ja käsitteiden yhteyksiä. Monet 

oppilaat voivat myös hyötyä monisteista, joissa on yhdistetty jokaiselle käsitteelle 

oma konkreettinen selkokuva.  

 

Selkokeskuksen typografiaan liittyvät ohjeet voivat myös olla hyödyllisiä 

matematiikan opetuksessa. Selkeä kirjaintyyppi ja kirjainkoko voivat helpottaa 
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matematiikan opiskelua. Tekstin sopiva painoväri auttaa luettavuutta, varsinkin 

silloin kun matematiikan lukeminen tuottaa hankaluuksia. Selkokeskuksen 

selkokuvan laatimiseen annetut ohjeet voisi mahdollistaa tulevien matemaattisien 

opetusmateriaalien kehittämistä. Kun tietokuvat ovat selkeät ja kuvissa ei esiinny 

turhia yksityiskohtia, matematiikan opiskeluprosessi voi olla mielekkäämpää. 

Lisäksi tietokuvien merkitykset tulisi aina olla yhtäpitävät tekstin merkitykseen. 

 

On tärkeää, että kaikki oppilaat omaksuvat matematiikan kieltä. Selkokielisen 

oppimateriaalin laatiminen vaatii aikaa ja voi tuoda myös monia haasteita. 

Käsitteiden esittämisen muuttaminen yksinkertaiseen ja ytimekkääseen muotoon 

voi olla haastavaa ja vaatia aikaresursseja. Tulevaisuudessa koulumaailman oppijat 

mahdollisesti ovat yhä enemmän erilaisia ja eriyttämisen tarpeet lisääntyvät. 

Esimerkiksi maahanmuuttajienlapsien määrä on maahanmuuttajaliiton mukaan 

odotettavasti lisääntymässä. Selkoviestintä voisi olla tulevaisuuden hyödyllinen 

opetusväline matematiikassa, josta kaikki oppijat voisivat hyötyä. 

 

Geogebra voisi olla hyödyllinen opetusväline selkokielisen materiaalin laatimiseen. 

Esimerkiksi tason määritelmän ymmärtämiseen ja hahmottamiseen voisi hyödyntää 

geogebran laatimaa selkokielistä materiaalia. Materiaalissa voisi olla selkokielinen 

määritelmä ja selkeä esimerkkikuva. Alla olevassa kuvassa on laatimani esimerkki, 

miten tason määritelmää voisi esittää yksinkertaisesti oppilaille geogebran avulla. 

Lisäksi geogebra mahdollistaa ulottuvuuden hahmottamista, tason kiertämisen 

avulla. 
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Kuva 12: Geogebran esimerkki 

Esimerkki löytyy osoitteesta https://www.geogebra.org/m/vrwrcnue.  

 

Selkokeskuksen mukaan, selkokielen tarkoitus on auttaa selkokieltä tarvitsevia 

ihmisiä tiedon saamisessa, lukemisessa, omien ajatusten ilmaisemisessa 

ja osallistumisessa.Jokaisella oppilaalla on oikeus ymmärrettävään tietoon, mikä on 

itsenäisen elämän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusedellytys. 
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