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Tiivistelmä 

Selkoilmaisu arjen tukena -projekti toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuosina 

2013-2016. 

 

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa ohjeistus uudenlaisten, eri tekniikoilla toteutettujen 

selkokielisten aineistojen tekemiseen. Tärkein tavoite oli tuottaa ohjeet selkokielisten 

videoiden ja animaatioiden tekemiseen. Lisäksi tavoitteeksi otettiin kriteerien ja ohjeiden 

tuottaminen selko-e-kirjojen ja verkkokirjojen tekemiseen. Pelit ja muut interaktiiviset 

aineistot sen sijaan rajattiin pois, eli niiden tekemiseen ei pyritty tuottamaan ohjeistusta. 

 

Hankkeen laajempana päämääränä oli lisätä selkokieltä tarvitsevien henkilöiden 

mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa omaan elämään antamalla tietoa yhteiskunnasta 

helposti ymmärrettävällä tavalla, uutta tekniikkaa hyödyntäen. 

 

Projektissa tuotettiin yli 30 esimerkkiaineistoa – selkokielisiä videoita, animaatioita, 

verkkokirjoja ja e-kirjoja. Nämä aineistot liittyivät muun muassa terveyteen, turvallisuuteen 

sekä rahankäyttöön, ja ne tuotettiin yhteistyössä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa. 

Valmiit aineistot julkaistiin pääosin Papunetin selkosivuilla.  

 

Aineistojen tuottaminen loi pohjan ohjeistuksen laatimiselle. Tärkeä osa pohjatyötä oli myös 

aineistojen ymmärrettävyyden ja käytettävyyden testaus afaattisten henkilöiden, 

ammatillisten erityisopiskelijoiden, erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien sekä 

kehitysvammaisten henkilöiden parissa. Testauksia tehtiin 24, ja niihin osallistui 255 

loppukäyttäjää sekä 52 opettajaa, ohjaajaa, avustajaa tai omaista. Lisäksi hankkeessa 

kartoitettiin kotimaisia ja ulkomaisia uudenlaisia selkoaineistoja sekä kerättiin aiheeseen 

liittyvää tutkimustietoa. Tuotettujen aineistojen ja ohjeistuksen arviointiin osallistuivat 

loppuvaiheessa myös selkokielen asiantuntijat sekä videotuotannon ammattilaiset. 

 

Projektin tuloksena kehitettiin ohjeet erilaisten selkoaineistojen tekijöille. Selkovideoiden 

arviointiin kehitettiin ohjeet, kriteerit ja lomake, joka soveltuu myös selkoanimaatioiden 

arviointiin. Selkoverkkokirjojen ja selko-e-kirjojen tekemiseen ja arviointiin annettiin 

yleisempiä ohjeita, ja samalla kehotettiin seuraamaan painetuille selkojulkaisuille sekä 

selkokuvalle annettuja ohjeita. 

 

Projektin tuloksena kehitettiin myös koulutus, joka voidaan yhdistää laajemmaksi 

kokonaisuudeksi Selkokeskuksen ja Papunet-verkkopalvelun koulutussisältöjen kanssa. 

Koulutuksien tueksi julkaistiin opas ”Selkeää ja saavutettavaa viestintää”. 

 

Ohjeistukset ja linkit hankkeessa tuotettuun materiaaliin löytyvät Papunetin sivulta osoitteesta 

www.papunet.net/selkoilmaisu. 

 

 

 

 

 



Selkoilmaisu arjen tukena 

4 

1. Projektin lähtökohdat 

1.1. Projektin taustaa 

 

Internetin kehityksen alkuvaiheessa verkkosivustot sisälsivät paljon tekstiä. Silloin käytössä 

olleen teknologian vuoksi kuvien ja videoiden käyttö oli hankalaa. Nyt yhteydet ovat 

nopeutuneet, päätelaitteiden teho on kasvanut ja erilaiset pakkausohjelmat saavat tiedon 

entistä pienempään tilaan. Myös uudenlaisten palvelujen, esimerkiksi Youtuben tulo 

markkinoille on muuttanut tilannetta. Nyt kuvat ja videot ovat olennainen osa nettimaailmaa. 

Myös käyttötavat ovat muuttuneet, monelle netin käyttö on nopeaa selailua ja surffailua.  

 

Myös eri viranomaistahoilla, oppilaitoksissa ja järjestöissä on huomattu muuttunut tilanne. Jos 

netin viihdesivustot pursuvat väriä, kuvia ja videoita, myös asiasivustojen on muututtava. 

Sama vaatimus koskee selkosivustoja, myös niille tarvitaan enemmän kuvia, kuvasarjoja, 

videoita, animaatioita, pelejä, testejä ja muuta interaktiivisuutta. Ja kun helposti 

ymmärrettäviä uudenlaisia selkoaineistoja tehdään, tarvitaan niiden tekemiseen kriteereitä ja 

ohjeita. 

 

1.2. Projektin tavoitteet 

 

Selkoilmaisu arjen tukena -hankkeen päätavoitteena oli tuottaa edellä mainitut kriteerit ja 

ohjeet aineistojen tekijöille ja tuottajille. Pitkän ajan tavoitteena on, että Suomeen syntyy eri 

tahojen toimesta paljon uudenlaisia, näiden ohjeistusten mukaan tehtyjä selkoaineistoja.  

 

Hankkeen alussa tavoitetta rajattiin. Hankkeen ulkopuolella jätettiin esimerkiksi pelit ja testit.  

Päätavoitteena oli luoda ohjeistus selkokielisten videoiden, animaatioiden, verkkokirjojen ja e-

kirjojen tekemiseen niin, että ohjeistus koskee ensisijaisesti verkkoympäristössä toimivia 

sovelluksia. Kirjoitetun selkosuomen, selkopuheen, selkotaiton, selkokuvien ja selkokielisten 

verkkosivustojen saavutettavuuden osalta oli jo olemassa ohjeet, eli niille ei laadittu uusia 

ohjeita. Lisäksi todettiin, että hanke etsii yleisiä lainalaisuuksia eli valmistuvat ohjeet eivät 

anna laite- tai ohjelmakohtaisia neuvoja. Hankkeessa toteutettavat esimerkkiaineistot pyrittiin 

toteuttamaan laiteriippumattomiksi, myös tabletti- ja mobiililaitteilla toimiviksi. 

 

Lisäksi hankkeen tavoitteena oli kehittää aiheeseen liittyvä koulutus ja koulutusta tukevat 

aineistot Kehitysvammaliiton käyttöön sekä kehittää kouluttajaverkostoa. 

 

Projektissa tuotetut ohjeet ja aineistot ovat löytyvät Papunetin sivulta osoitteesta 

www.papunet.net/selkoilmaisu. 

 

1.3. Projektin kohderyhmät 

 

Hankkeen ensisijaiset kohderyhmät olivat: 

- kehitysvammaiset henkilöt, 

- afaattiset henkilöt, 

- erityistä tukea tarvitsevat maahanmuuttajat ja 
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- nuoret, joilla on kielellinen erityisvaikeus tai oppimisvaikeus. 

 

Hankkeen kohderyhmää olivat myös selkokielisiä tiedotusaineistoja tuottavat henkilöt eri 

järjestöissä, oppilaitoksissa, viranomaistahoilla ja yrityksissä.  

 

Hankkeen laajaan kohderyhmään kuuluivat kaikki selkokielen tarvitsijat sekä heille 

selkoaineistoja tuottavat tahot. Selkokeskuksen arvion mukaan noin 10 prosenttia väestöstä, 

eli noin 500 000 suomalaista hyötyy selkokielestä. 

 

2. Projektin toteutus 

2.1. Projektin hallinto 

 

Kehitysvammaliiton sisällä projektin toteuttaja oli vuosina 2013–2014 Papunet-

verkkopalveluyksikkö kiinteässä yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa. Kehitysvammaliitossa 

vuoden 2015 alussa tapahtuneen organisaatiouudistuksen myötä hankkeen toteuttajaksi 

muuttui Saavutettavuusyksikkö, johon Papunet ja Selkokeskus yhdistyivät. 

 

Hankkeen johtajana toimi 18.06.2013 asti Papunet-verkkopalveluyksikön johtaja FM Marianna 

Ohtonen ja sen jälkeen PsM Sami Älli ensin Papunet-verkkopalveluyksikön, sitten 

Saavutettavuusyksikön johtajana. Projektin työntekijät tulivat Kehitysvammaliiton sisältä. 

Projektipäälliköksi valittiin Selkokeskuksen johtajana toiminut FK Hannu Virtanen, 

suunnittelijaksi Papunetin verkkotoimittajana toiminut FM Tanja Räsänen ja it-suunnittelijaksi 

Tikoteekin it-vastaavana toiminut KK Arto Joutsimäki (osa-aikainen). Tanja Räsäsen 

vuorotteluvapaan ajan 21.07.2014–11.03.2015 suunnittelijan sijaisena toimi TM Mira Vihmo. 

01.02.–30.04.2016 hankkeessa työskenteli suunnittelijana HuK/YTM Markku Juusola. Kun 

rekrytoinnit tehtiin pääosin talon sisältä, taattiin projektiin selkokielen, helppokäyttöisten 

verkkopalveluiden ja järjestötoiminnan asiantuntemus. 

 

2.2. Projektin ohjausryhmä ja muut yhteistyötahot 

 

Projektin ohjausryhmään kutsuttiin edustajat Aivoliiton Juttu-tupa-verkostosta, Suomen 

Akateemisten Naisten Liiton Luetaan yhdessä -verkostosta, Turun Bovallius-ammattiopistosta 

ja Kehitysvammaisten Tukiliitosta. Ohjausryhmän tahot edustivat kattavasti hankkeen 

ensisijaisia kohderyhmiä, ja näiden tahojen kautta järjestettiin myös esimerkkiaineistojen 

testaajaryhmät.  

 

Ohjausryhmään kuuluivat puheenjohtaja Sami Ällin ja projektin työtekijöiden lisäksi jäseninä 

omien taustayhteisöjensä nimeäminä 

- Victoria Mankki, puheterapeutti, Aivoliitto ry, Juttu-tupa-verkosto (30.04.2014 asti), 

- Pirjo Laine, toimintaterapeutti, Aivoliitto ry, Juttu-tupa-verkosto (01.05.2014 lähtien),  

- Henna-Maija Syrjälä, koordinaattori, SANL, Luetaan yhdessä -verkosto,  

- Hannele Kaila-Viitanen, palvelupäällikkö, Turun Bovallius-ammattiopisto ja 

- Jaana Teräväinen, tiedottaja, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. 

 

Ohjausryhmä kokoontui kaksi-kolme kertaa vuodessa.  
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Projekti toteutettiin kiinteässä yhteistyössä useiden eri järjestöjen sekä viranomaisten kanssa. 

Yhteistyötahot toimivat hankkeessa tuotettujen esimerkkiaineistojen sisältöjen asiantuntijana.  

 

Keskeisimmät yhteistyötahot olivat: 

- Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, turvalliseen ruuanlaittoon liittyvää materiaali 

- Kilpailu- ja kuluttajavirasto, turvalliseen rahankäyttöön liittyvä materiaali 

- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, turvallisuusmateriaalit 

- Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL, suun terveyden materiaalit 

- Suomen Hammaslääkäriliitto, suun terveyden materiaalit 

 

Lisäksi aineistoja tuotettiin yhteistyössä Kehitysvammaliiton eri yksikköjen kanssa. 

 

2.3. Projektin eteneminen 

Vuosi 2013 

 

Hanke käynnistyi käsite- ja sisältömäärittelyllä, aineistokartoituksella ja tutkimustiedon 

keruulla huhtikuussa 2013. Käyttäjätietoa kerättiin testaamalla Papunetissa jo aiemmin 

julkaistujen selkokielisten verkkokirjojen ja selkovaalivideoiden ymmärrettävyyttä ja 

käytettävyyttä.  

 

Ensimmäisen hankevuoden aikana valmistui yhteistyössä Eviran kanssa turvalliseen 

ruuanlaittoon liittyvä laaja aineisto, joka sisälsi verkkosivut, videon, kuvasarjan sekä esitteen. 

Vuoden aikana työstettiin myös turvalliseen rahankäyttöön liittyvää aineistoa Kilpailu- ja 

kuluttajaviraston kanssa. Lisäksi syksyllä 2013 ilmestyi ensimmäinen iBook-muotoinen selko-

e-kirja, joka sisälsi tekstiä, kuvia, ääntä, videoita ja 2D-animaation. Kaikki aineistot testattiin 

syksyn aikana projektin testiryhmissä. 

 

Vuosi 2014 

 

Vuoden aikana jatkettiin aineistojen tuottamista sekä kehitettiin koulutusta. Alkuvuodesta 

valmistui rahankäyttöön liittyvä aineisto, johon kuului verkkosivut, video, kuvasarja ja esite. 

Syksyllä ilmestyi ePub-muotoinen selko-e-kirja, kaksi turvallisuusvideota ja niihin liittyvät 

verkkosivut sekä hampaiden hoitoa käsittelevä 3D-animaatio ja siihen liittyvät verkkosivut. 

Lisäksi kokeiltiin haastatteluvideon sekä ”puhuva henkilö” -videon käyttöä, ja vuoden lopulla 

viimeisteltiin kolme piirrosvideota. Aineistojen ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä testattiin 

testiryhmissä.  

 

Hanke oli esillä kymmenessä tilaisuudessa, ja syksyllä koulutuskokonaisuutta testattiin 

viidessä koulutuksessa. Lisäksi hanketta esiteltiin ISAAC-konferenssissa Portugalissa. 

Osallistujia näissä 16 tilaisuudessa oli yhteensä yli 500. Hankkeeseen liittyviä artikkeleita ja 

tiedotteita julkaistiin useissa lehdissä ja verkkosivuilla.  

 

Vuosi 2015 

 

Projektin kolmas vuosi painottui ohjeistuksen viimeistelyyn, koulutusten suunnitteluun, 

dokumentointiin sekä tiedottamiseen ja juurruttamiseen.  
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Vuoden aikana julkaistiin myös aineistoja, jotka eivät olleet mukana alkuperäisessä 

projektisuunnitelmassa. Niiden aiheet valikoituivat joko testaustilanteissa esitetyistä toiveista, 

yhteistyötahojen toiveista tai siitä, että niiden tekemiseen saatiin ylimääräistä rahoitusta. 

Video ”Puuhailua” käsitteli lapsen ja isän vuorovaikutusta, kaksi kuvasarjaa perhettä, kaksi 

kuvasarjaa historiaa ja kaksi kuvasarjaa oli kansansatuja. Lisäksi osallistuttiin asiantuntijana 

Tieteen tiedotuksen rahoittamaan ”Terveellinen ruoka” -hankkeeseen. Syksyllä toteutettiin 

myös selkovideo ”Smoothie-juomat”. Sen yhteydessä kuvattiin myös koulutusvideo, jossa 

annetaan ohjeita selkovideoiden tekijöille. Aineistojen ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä 

testattiin testiryhmissä.  

 

Selko-ohjeistusta kehitettiin yhdessä asiantuntijoiden kanssa, ja lopullinen ohjeistus julkaistiin 

joulukuussa. Selkokoulutuksia suunniteltiin yhteistyössä liiton eri yksiköiden kanssa, ja 

lokakuussa julkaistiin myös opas koulutusten tueksi. Hankkeen loppuseminaari järjestettiin 

marraskuussa. Koulutuksia ja muita tapahtumia oli vuoden aikana 14, ja niihin osallistui lähes 

500 henkeä. Hankkeeseen liittyviä artikkeleita ja tiedotteita julkaistiin useissa lehdissä ja 

verkkosivuilla.  

 

Vuosi 2016 

 

Projekti jatkui huhtikuun 2016 loppuun. Viimeisinä kuukausina keskityttiin hankkeen 

juurruttamiseen. 

 

Vuonna 2016 kehitettiin hankkeen koulutuksia ja niiden markkinointia, ja liitettiin ne osaksi 

Liiton koulutustarjontaa. Tavoitteena on koulutusten kautta jakaa hankkeessa koottua tietoa 

mahdollisimman laajasti alan muiden toimijoiden käyttöön. Kehitysvammaliiton työntekijöille 

järjestettiin videotuotantokoulutusta, jonka tavoitteena on turvata selkovideotuotanto liitossa 

myös jatkossa.  

 

Viimeisen vuoden aikana selkovideo-ohjeita testattiin myös käytännössä. Selkosanomiin 

tuotettiin selkovideoita ja -kuvasarjoja, joissa pyrittiin noudattamaan selkoilmaisun ohjeita. 

Lisäksi toteutettiin Selkosanomien mainosvideo. Videon tarkoituksena on kertoa erityisesti 

maahanmuuttajille, miten Selkosanomia voidaan käyttää suomen kielen opiskelussa. Lisäksi on 

suunniteltu syksyllä 2016 toteutettavaksi kuntavaaleihin liittyviä selkovideoita sekä 

Selkosanomien kuvin tuettuihin uutisiin liittyvää videota. 

 

Hankkeen loppuraportti julkaistiin syksyllä 2016, ja sen yhteydessä julkaistiin myös hankkeen 

loppuarviointi. 

 

3. Aiemmat selko-ohjeet 

 

Kehitysvammaliiton Selkokeskus on jo pitkään antanut ohjeita selkokielen kirjoittamiseen. 

Nämä ohjeet tulee ottaa huomioon, kun tehdään käsikirjoitusta selkokieliseen videoon, 

animaatioon, verkkokirjaan tai e-kirjaan. Myös selkokieliselle puheelle on tehty ohjeistuksia 

sekä Selkokeskuksessa että Ylen Selkouutisissa. Nämä ohjeet tulee vastaavasti ottaa 

huomioon, kun edellä mainittuihin sovelluksiin tehdään juontoa tai joku puhuu tai keskustelee 

niissä. Selkotekstin ja selkopuheen ohjeet löytyvät Selkokeskuksen verkkosivuilta 
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(www.selkokeskus.fi) sekä projektin julkaisemasta oppaasta ”Selkeää ja saavutettavaa 

viestintää” (Virtanen 2015). 

 

Myös typografiaan ja taitoon liittyvät selkoperiaatteet soveltuvat monin osin videoihin, 

animaatioihin, verkkokirjoihin ja e-kirjoihin. Taitto-ohjeista löytyy lisätietoa Selkokeskuksen 

verkkosivuilta (www.selkokeskus.fi) sekä teoksesta ”Selkokielen käsikirja” (Virtanen 2009). 

 

Myös selkokuville on annettu ohjeita. Edellä mainittuun käsikirjaan ohjeet on tiivistetty näin: 

‐ Kuvan tulisi olla yhtenevä tekstin kanssa, ei esimerkiksi vastakohta. Jos tekstissä 

puhutaan vaikkapa puiden hakkuista, kuva ei saa olla aarniometsästä. On hyvä, että 

kuva ja sana ovat loogisesti yhtäpitävät. 

‐ Erikoisia kuvakulmia kannattaa välttää. Jos kuva on esimerkiksi voimakkaasti 

suurennettu, asia kannattaa selittää kuvatekstissä.  

‐ Symbolisia kuvia kannattaa käyttää harkitusti. Lukijat tulkitsevat yleisimmät symbolit 

luultavasti oikein (esim. sydän rakkauden symbolina), mutta vaikeimmissa kuvan 

tulkinta on usein väärä (esim. rikottu nukke perheväkivallan symbolina). On myös hyvä 

muistaa, että toisesta kulttuurista tuleva lukija saattaa katsoa symbolikuvaa omaa 

kulttuuritaustaansa vasten ja ymmärtää sen siksi väärin. 

‐ Olisi hyvä, että kuvassa ei olisi voimakkaita, turhia yksityiskohtia. Esimerkiksi kuvaan 

sattumalta pujahtanut kahvilakyltti saattaa viedä huomion kahvinjuontiin ja varsinainen 

asia unohtuu.  

‐ Myös kuvien suhdetta toisiinsa kannattaa tarkkailla, esimerkiksi kuvien kokoa. Jos 

viereisissä kuvissa on kettu ja varis, olisi hyvä, jos niiden kokosuhde olisi oikeaa 

suhdetta jäljittelevä. 

‐ On syytä tarkkailla myös kuvan tunneviestiä, koska myös tietokuviin sisältyy usein 

tunteita. Jos kirjoituksen otsikko on ”Matti Makkonen riemastui voitosta”, Matin tulisi 

olla myös kuvassa riemastuneen näköinen. 

 

Ohjeiden yhteydessä korostetaan, että ne soveltuvat ennen kaikkea tietokuviin, taidekuvien 

osalta ohjeistus on sallivampi. 

 

 
 

"Vihdoin hyvät pyöräilysäät!" Selkokuvassa kerrotaan samasta asiasta  

kuin tekstissä. Myös kuvan tunneviesti on tärkeä. Kuva: Tanja Räsänen 

 

http://www.selkokeskus.fi/
http://www.selkokeskus.fi/
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Selkokuvaan liittyviä ohjeita kehitetään parhaillaan ja uusista ohjeista tulee lisätietoa 

Selkokeskuksen verkkosivuille (www.selkokeskus.fi). 

 

Selkokeskuksen lisäksi ohjeita selkoilmaisuun on annettu Pathways-projektissa, jossa 

uudistettiin ja päivitettiin Inclusion Europen vuoden 1998 selkokieliohjeisto. Toteuttajana 

projektissa toimi Euroopan komission koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin 

toimeenpanovirasto. Ohjeita oli tekemässä edustajia kahdeksasta maasta, ja niissä 

kehitysvammaiset selkokielen käyttäjät kertovat oman käsityksensä selkokielisyydestä. 

Suomea projektissa edustivat Me Itse ry ja Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Projektin 

tuloksena julkaistiin opas ”Tietoa kaikille, helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti – 

eurooppalainen selkokielistandardi”. Standardissa on käsitelty tekstin lisäksi myös kuvia, 

verkkosivuja, puhetta ja videoita. Videoiden osalta annetaan ohjeita muun muassa sisältöön, 

kuvauksiin, tekstityksiin, pituuteen, ääniin ja kotelon tekemiseen. Ohjeiden jaottelu on 

kuitenkin epäselvä, ja monia ymmärtämisen kannalta keskeisiä asioita jää käsittelemättä tai 

huomiot jäävät hyvin yleiselle tasolle (esim. ”Tee videostasi selkeä. Keskity tekemään 

vaikeista asioista helppoja ymmärtää.”). 

 

Linkki: 

www.selko-e.fi/selko 

 

Lähteet: 

Virtanen, Hannu 2009: Selkokielen käsikirja. Kehitysvammaliitto. 

Virtanen, Hannu 2015 (toim.): Selkeää ja saavutettavaa viestintää. Kehitysvammaliitto. 

 

4. Selkoaineistojen kartoitus 

4.1. Kotimaiset selkoaineistot 

 

Hanke aloitettiin kartoittamalla jo olemassa olevia uudenlaisia selkosovelluksia. Ennen vuotta 

2014 helposti ymmärrettäviä videoita oli ilmestynyt Suomessa noin 30, animaatioita ei yhtään. 

Selkokielisiä verkkokirjoja oli julkaissut vain Papunet-verkkopalvelu, ja vain ruotsinkielinen 

Lärum oli julkaissut yhden ePub-muotoisen selko-e-kirjan.  

 

Seuraavassa esimerkkejä hankkeen näkökulmasta kiinnostavista materiaaleista. 

 

Videot 

 

Suomen Pakolaisavun Vertaiskoto-hankkeessa tuotettiin ”Arkea Suomessa” -videomateriaali 

kotoutumista tukevien tahojen käyttöön. Materiaalin kohderyhmää olivat juuri maahan tulleet 

pakolaiset ja maahanmuuttajat. Vuonna 2012 päättynyt hanke oli osin Euroopan 

pakolaisrahaston rahoittama. 

 

Kaiken kaikkiaan hankkeessa tuotettiin 14 videota, joissa on selkeä ja rauhallinen, 

valinnaisesti kahdeksalla eri kielellä tehty juonto. Tavoitteena oli, että videot voisi ymmärtää 

myös ilman juontoa. Aiheina oli muun muassa vaatteiden ja tavaroiden ostaminen, terveellinen 

ruoka, pyykinpesu, sekä jääkaappi ja pakastin.  

 

Videoissa on tavoitettu osin selkokielinen ilmaisu, mutta ymmärtämisen kannalta niissä on 

haasteellisia kohtia. Kuvaan saattaa ilmestyä asioita (esim. leikkivä kissa), jotka eivät liity 

http://www.selkokeskus.fi/
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käsiteltävään aiheeseen, mutta vievät katsojan huomion. Lisäksi ratkaisut, joissa toiminta 

näytetään ensin väärin (esim. pakastimen sulattaminen teräaseella tai tulella) ja vasta sen 

jälkeen oikein ovat arveluttavia, sillä katsoja saattaa myöhemmin muistaa väärät 

toimintatavat oikeina.  

 
Linkki:  

pakolaisapu.fi/arkisto/www.pakolaisapu.fi/fi/kotimaan-tyo/vertaiskoto/materiaalipankki/arkea-suomessa.html 

 

Eduskunta, Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto, Kehitysvammaliitto, Kuntaliitto ja 

oikeusministeriö julkaisivat yhteistyössä selkokielisen vaalivideosarjan vuonna 2012. Suomen-, 

ruotsin- ja englanninkieliset videot toteutti mainostoimisto SMOY yhteistyössä Selkokeskuksen 

kanssa. Videoilla kerrotaan perusohjeet äänestämisestä kuntavaaleissa, eduskuntavaaleissa ja 

europarlamenttivaaleissa. Videoita käytettiin ensimmäisen kerran syksyn 2012 kuntavaalien 

yhteydessä. Videoilla oli selvä tilaus, sillä kuntavaalivideoita katsottiin netistä yli 10 000 

kertaa.  

 

Ymmärtämisen kannalta myös näissä videoissa on haasteellisia kohtia. Esimerkiksi videon 

päähenkilöä ei esitellä alussa, hän ilmestyy kuvaan yllättäen videon keskellä. Kuvan ja tekstin 

yhdenmukaisuus ei kaikin osin toteudu, videossa muun muassa kerrotaan kunnan tarjoavan 

päivähoitopalveluja ja kuvituksena näytetään Helsingin kaupungintaloa. Video on myös pitkä, 

videon voisi jakaa lyhyempiin osiin, jotta asioiden kertaaminen ja muistaminen olisi 

helpompaa. 

 

Vaalivideoissa kiinnitettiin erityistä huomiota luetun tekstin ääntämiseen ja puherytmiin. 

Suomenkielisen videon ääni on onnistunut (lukijana uutisankkuri Matti Rönkä), mutta 

ruotsinkielisen videon ääntä ei pidetty täysin onnistuneena. Englanninkielisessä videossa 

puolestaan törmättiin tilanteeseen, jossa tekstin lukemisrytmiä piti nopeuttaa, jotta ääni 

seuraisi videon tapahtumia. 

 

Linkki: 

www.youtube.com/paputuubi -> selkovideot 

 

Näiden kahden videohankkeen lisäksi verkossa on jonkin verran muita suomalaisia videoita, 

joissa on kiinnitetty erityistä huomiota ymmärrettävyyteen, muun muassa seuraavat: 

 

‐ Vaasan kirjastossa on tehty kirjaston esittely maahanmuuttajille selkosuomeksi ja 

myös viidellä muulla kielellä. Videon etuna on nuorekkuus. Video myös kertoo juuri 

siitä kirjastosta, johon asiakas on tulossa. Video on kuitenkin vähän turhan nopea niin 

kuva- kuin äänikerronnaltaan, ja lisäksi äänen taustalla oleva musiikki saattaa ajoittain 

häiritä ymmärtämistä. 
 

Linkki: 

www.vimeo.com/56618314 

 

‐ Pohjois-Savon Pelastusalan Liiton tuottamissa ”Kodin turvallisuus” -videoissa on 

tavoiteltu selkokielisyyttä. 24 videossa asiat näytetään hyvin konkreettisesti ja 

kerrotaan rauhallisella äänellä. 
 

Linkki: 

www.kodinturvallisuus.fi/videot.htm 
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‐ Hyria toteutti vuosina 2011-2012 Opetushallituksen tuella hankkeen, jossa valmistettiin 

selkokielisiä oppimateriaalia lähihoitaja- ja puhdistuspalvelualan opiskelijoille. Osana 

hanketta tehtiin viisi videota, joissa neuvotaan puhdistuskoneiden käyttöä.  
 

Linkki: 
www.hyria.fi/projektit/paattyneet_projektit/selkokielella_oppimateriaalia_lahihoitaja-

_ja_puhdistuspalvelualan_opiskelijoille 

 

Suomessa on tuotettu myös lukuisia videoita, joissa haastatellaan kehitysvammaisia tai 

kehitysvammaiset toimivat esiintyjinä. Tällaisia ovat muun muassa Kehitysvammaliiton 

Vernerissä olevat mielipidevideot. Honkalampi-säätiön Senso-projektissa tuotettiin neljä 

videota, joista mentiin seksituotteita myyvään kauppaan ja houkuteltiin naishenkilöä vieraiden 

miesten kyytiin. Näissä videoissa kehitysvammaisten esiintyminen oli tilanteeseen hyvin 

sopivaa. Mainitut videot eivät ole yleisesti nähtävissä verkossa, mutta hankkeesta löytyy 

muuta tietoa. 

 
Linkit:  

www.verneri.net/selko/omat-jutut/kuukauden mielipide 

www.sensonet.fi/seksuaalisuus/seksuaalioikeudet 

 

Kehitysvammaiset henkilöt ovat myös kuvanneet itse videoita. Tällaisia videoita on tuottanut 

muun muassa Satakunnassa ensin KeViKe ja siten MEKA-TV. Näissä videoissa aiheen käsittely 

on usein luonnostaan ”selkokielistä”. Laajin kokoelma kehitysvammaisten tekemiä videoita on 

Radio Valon sivuilla.  

 

Linkit:  

www.meka.tv 

www.radiovalo.fi 

 

Ymmärrettävyyttä on mietitty myös videotaiteen tekijöiden keskuudessa. Kaupin sairaalassa 

Tampereella ja Jyllin Kodeissa Ikaalisissa oli vuosina 2011-2013 Videotaidetta hoitolaitoksiin -

pilottihanke. LiikKUVAT-videotaideprojektin ensimmäistä vaihetta toteuttamassa ja 

rahoittamassa oli muun muassa Tampereen nykytaiteen museo ja Pirkanmaan 

taidetoimikunta. Yksi videoteoksista, ”Kissaikkuna”, oli tehty muistisairaita potilaita varten. 

Siinä ei ole varsinaista juonta ja asiat tapahtuvat hitaasti. Hankkeen vetäjille tulikin tunne, että 

muistisairaat katsovat teokset mieluummin kuvina, ilman juonta. Parhaiten kokeilussa toimivat 

videot, jotka ruokkivat positiivista muistelua ja saivat aikaan iloa. Toivomuksena esitettiin, että 

teoksissa voisi olla mukana vanhoja ja tuttuja lauluja, jotka voisivat havahduttaa esiin 

muistoja. 

 

Linkki:  

www.tampere.fi/taidemuseo/nayttelyt/liikkuvat-videotaidettahoitolaitoksiin 

 

Verkkokirjat 

 

Papunetissa on julkaistu jo kymmenisen vuotta selkoverkkokirjoja, joille on myönnetty myös 

selkokirjallisuuden valtiontukea ja selkologo. Verkkokirjassa voi edetä omassa tahdissa sivu 

kerrallaan. Jokaisella sivulla on kuva ja teksti, jonka voi myös kuunnella. Sivuja kirjassa on 

tavallisesti 10-20. Verkkokirja-nimitystä on käytetty yleisesti kaunokirjallisista julkaisuista, 

kuvasarja-nimitys soveltuu taas paremmin tietoa jakaviin julkaisuihin.  
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Hankkeen toimesta testattiin Papunetissa aiemmin julkaistuja verkkokirjoja. Testaus tehtiin 

syksyllä 2013 Postipuun koulussa Espoossa. Testattavana oli kaksi verkkokirjaa, koiran 

hoitamiseen liittyvä tietokirja ja rakastumiseen liittyvä kaunokirja ”Leirikoulurakas”. 

Pääsääntöisesti kirjoja pidettiin sopivan helppoina ja kiinnostavina, tekstiä ja pituutta oli 

sopivasti, kuvat olivat selkeitä, ääntä pidettiin tärkeänä ja selkeänä, ja kirjaa oli helppo 

käyttää. Molempien kirjojen kuvista pidettiin, mutta muutamissa vastauksissa valokuvia 

pidettiin parempina, piirroskuvat olivat ”vähän tylsiä”. 

 

Papunetissa oli verkkokirjojen tekemiseen omaan käyttöön työkalu, mutta työkalusta toivottiiin 

kaikille avointa ja ilmaista. Esimerkkinä oli Papunetin kaikille avoin ja ilmainen, erittäin 

suosittu kuvatyökalu. Uusi Papuri-verkkokirjatyökalu valmistuikin Papunet-verkkopalveluun 

keväällä 2015. Selkoilmaisu arjen tukena -projektin työntekijät toimivat uuden työkalun 

testaajina, ja toteuttivat sen avulla useita verkkokirjoja 

 

Verkkokirjojen ja kuvasarjojen tekeminen on viime vuosina helpottunut, kun verkkoon on 

tullut ilmaisia tai edullisia kuvapankkeja. Myös omien kuvien ottaminen on nykyään helppoa. 

Kuvasarjoja voi toteuttaa Papurin ohella taitto-ohjelmilla tai esimerkiksi PowerPoint-ohjelmalla.   

 
Linkit:  

Papunetin selkoverkkokirjat: www.papunet.net/pelit/tietoa-ja-tarinoita 

Papunetin kuvatyökalu: www.papunet.net/kuvatyokalu  

Papunetin Papuri-kuvakirjatyökalu: papuri.papunet.net  

 

Interaktiiviset sovellukset 

 

Projektissa kartoitettiin myös erilaisia interaktiivisia selkosovelluksia, vaikka tavoitteena ei 

ollutkaan tuottaa niihin liittyvää ohjeistusta.   

 

Pelit 

 

Papunet-verkkopalvelussa on toteutettu jo vuosien ajan erilaisia helppokäyttöisiä pelejä. Myös 

muita selkopelikokeiluja on ollut, muun muassa Aspan Turvallisuuden taitajat -projektissa. 

Oppimisvaikeuksiin tukea antavista peleistä on koonnut tietoa Erilaisten Oppijoiden Liitto. Myös 

hanke oli mukana konsultoimassa asiantuntijana verkkopeliä, joka toteutettiin Tieteen 

tiedotuksen apurahalla (ks. sivu 32). 

 
Linkit 

Papunetin pelit: www.papunet.net/pelit 

Aspan Turvallisuuden taitajat: www.aspasaatio.fi/kehittämisprojektit/turvallisuuden-taitajat 

Erilaisten Oppijoiden Liitto: www.erilaistenoppijoidenliitto.fi 

 

Lisätty todellisuus 

 

Lisätty todellisuus (augmented reality, AR) on tietokoneen luoman näkymän tai virtuaalisten 

objektien yhdistämistä todelliseen ympäristöön reaaliaikaisesti. Lisätty todellisuus tulee 

näkyviin esimerkiksi kännykän, tabletin tai tietokoneen näytön kautta. Hyvä esimerkki on 

huonekalukuvasto, jossa esiteltyjä tuotteita voi katsoa kolmiulotteisina kuvina niin, että ne 

näkyvät huoneessa oletetulla paikalla tabletin tai kännykän näytön kautta. Lisätty todellisuutta 

tutkitaan ja kehitetään Suomessa muun muassa VTT:ssä ja Tampereen yliopiston 

informaatiotieteiden yksikössä. Myös erityisopetuksen puolella on tehty muutamia kokeiluja, 
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esimerkiksi koulutuskeskus Salpauksen Orimattilan yksikön erityisopetuksessa sitä on kokeiltu 

siivouksen opettamisessa.  

 

3D-ympäristöt 

 
Selkokieli 3D-ympäristössä on lähes kokeilematon alue. Papunet-verkkopalveluyksikön ja 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hankkeessa keväällä 2012 rakennettiin 3D-grafiikkaa 

hyödyntävä keittiöympäristö paloturvallisuusohjeineen. Kokeilun mukaan keskeisiä piirteitä 

selkeälle 3D-grafiikan esittämiselle olivat riittävän hidas liike siirryttäessä kohteesta toiseen, 

vaihdettaessa suuntaa ja zoomattaessa kohteeseen. Toteutettu 3D-ympäristö ei jäänyt 

yleiseen käyttöön.  

 

Laitteet  

 
Selkokielen tarvitsijoille on kehitetty myös erilaisia helppokäyttöisiä laitteita ja käyttöliittymiä. 

Sentina on kehittänyt erillisen helppokäyttöisen Sävelsirkku-laitteen, jonka kautta voidaan 

kuunnella erilaisia selkoaineistoja. Solentium puolestaan on kehittänyt muistisairaiden 

käyttöön oman Memoera-laitteen, jonka kautta voi pelata erilaisia muistia virkistäviä pelejä. 

Yrityksen tavoitteena on saada vastaavia pelejä myös kehitysvammaisten, ikäihmisten ja 

aivokuntoutujien käyttöön. 

 

Linkit: 

Sentina/Sävelsirkku: www.savelsirkku.fi 

Solentium/Memoera: www.memoera.fi 

 

4.2. Ulkomaiset selkoaineistot 

 

Kansainvälisiä sovelluksia kartoitettiin käyttämällä hyväksi Selkokeskuksen kautta tiedossa 

olevaa kansainvälisten selkotoimijoiden verkostoa. Verkostolle lähetetyn kyselyn anti jäi 

kuitenkin niukaksi. Samoin Kehitysvammaliiton kirjaston kautta tehdyt tieteellisten aineistojen 

haut antoivat vain vähän tuloksia. Parhaimmaksi keinoksi osoittautui verkon kautta tehty 

kartoitus. Lähempään tarkasteluun otettiin vain videot ja animaatiot, ja niistäkin ensisijaisesti 

vain ne, joiden kohderyhmäksi todettiin selkokielen tarvitsijat esimerkiksi verkkosivujen 

julkaisijan mukaan. 

 

Kaiken kaikkiaan selkovideoita ja -animaatioita löytyi yllättävän vähän. Seuraavassa 

esimerkkejä materiaaleista, joiden sisällöt tai toteutustavat olivat projektin näkökulmasta 

kiinnostavia: 

 

‐ Kaksi yhdysvalloissa tehtyä easy-to-read-animaatioita, jossa varoitetaan huumeista. 

Kuvakerronnassa on monia hyviä oivalluksia, mutta puheen rytmi on turhan nopea. 

Videot on tuottanut National Institute on Drug Abuse. 

 
Linkki:  

www.easyread.drugabuse.gov 

 

‐ Kaksi brittiläistä kehitysvammaisille suunnattua sivustoa, Easy Read Online ja Promote 

the Vote, joissa on käytetty puhuvaa henkilöä. Viimeksi mainitulla sivustolla video 

sisältää puhuvan henkilön ohella myös muuta puhetta selventävää kuvamateriaalia. 
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Linkit:  

www.easy-read-online.co.uk 

www.promotethevote.co.uk 

 

‐ Barclays-pankin yhteistyönä toteutetussa ”Money Skills” -projektissa tuotettiin kuusi 

videota, joiden avulla kehitysvammaisia ihmisiä opastetaan hoitamaan omia raha-

asioitaan turvallisesti. Kuvakerronta on osin sujuvaa, osin kankeaa. 

 
Linkki: 
www.bild.org.uk/about-bild/ourwork/money-skills/money-skills-videos 

 

‐ Yhdysvaltalainen ”Look, Cook, and Eat” on vuoden 2015 alussa aloittanut digitaalinen 

ruokalehti, joka on suunnattu ruuanlaitosta kiinnostuneille kehitysvammaisille nuorille 

ja aikuisille. Lehden on toteuttanut Main Dish Media. Lehti ilmestyy kerran kuussa, ja 

jokainen numero sisältää yhden ateriakokonaisuuden, jonka valmistamiseen 

opastetaan aina raaka-aineiden hankinnasta lähtien. Lehti sisältää kuvia, videoita ja 

ääntä, joiden avulla ruuan valmistamisesta tehdään helppoa ja hauskaa. 

 

Linkki: 
www.lookcookandeat.com 

 

Lisäksi verkosta löytyy hankkeita, joiden tuottamissa videoissa on tavoiteltu 

selkokielisyyttä, mutta joissa on jääty tavoitteesta esimerkiksi puheen tai kerronnan 

rytmin nopeuden takia. 

 

‐ Brittiläisen Parliamentary and Health Service Ombudsmanin tuottama video palautteen 

antamisesta terveyspalveluista. 

 

Linkki: 

www.ombudsman.org.uk/complain-for-change/joe-faces-problems-getting-an-appointment 

 

‐ Saksalaisen SoVD TV:n julkaisema animaatio äänestämisestä. 

 

Linkki: 

www.youtube.com/watch?v=9lmurbwTSaY 

 

‐ Australian Electoral Commissionin tuottamat animaatiot äänestämisestä. 

 
Linkit: 

www.youtube.com/watch?v=-mSkJUOsMpI 

www.youtube.com/watch?v=qdbSnkHCNR8 

 

5. Taustaa esimerkkiaineistojen tuottamiselle  

 

Hankkeen esimerkkiaineistot päätettiin tuottaa yhteistyössä sellaisten viranomaistahojen ja 

järjestöjen kanssa, joiden kanssa Selkokeskuksella ja Papunet-verkkopalveluyksiköllä oli jo 

ollut yhteishankkeita. Selkokeskuksen vanhoja yhteiskumppaneita olivat Evira ja Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto, Papunet taas oli tehnyt yhteistyötä Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen ja 

Suun terveyden ammattiliiton kanssa. Kun yhteistyökumppaneiksi valittiin tutut tahot, 

yhteistyö käynnistyi nopeasti ja vaivattomasti. Lisäksi Evira ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto 

osallistuivat taloudellisesti hankkeisiin niin, että projektin yhteydessä julkaistiin ja jaettiin kaksi 



Selkoilmaisu arjen tukena 

15 

printtiesitettä. Aineistoja tuotettiin myös yhteistyössä Kehitysvammaliiton eri yksikköjen 

kanssa. 

 

Projektissa tuotettiin erityyppisiä videoita ja animaatiota. Osassa neuvotaan, miten jossain 

tilanteessa tulee toimia, esimerkiksi miten maksukortilla maksetaan tai miten hampaat 

pestään. Osassa kerrotaan jostakin asiasta perusasiat tai selitetään jotain vaikeaa käsitettä, 

esimerkiksi mikä on palvelusuunnitelma. Näiden lisäksi projektissa tuotettiin haastattelu- sekä 

”puhuva henkilö” -videoita. Eri tyyppisten aineistojen tuottaminen oli perustelua, koska 

haluttiin kokeilla laajasti selkoilmaisun toimimista erilaisilla uusilla tekniikoilla. 

 

Projektin alussa mukaan päätettiin ottaa myös selko-e-kirjat ja verkkokirjat. Kirjat otettiin 

mukaan, koska Selkokeskuksesta tuli toiveita kriteereiden ja ohjeiden tuottamisesta myös 

selko-e-kirjoille. Hankkeen julkaisemista selko-e-kirjoista toinen toteutettiin iBook- ja toinen 

ePub-muodossa. Kirjojen julkaisualustat valittiin erilaisiksi, koska oli tarkoituksenmukaista 

kokeilla erilaisten alustojen soveltumista selkokirjojen julkaisuun. Selkoverkkokirjat otettiin 

mukaan, koska niitä oli jo julkaistu säännöllisesti, ja ohjeita kaivattiin. 

 

5.1. Videosoitinten kartoitus 

 

Koska videot olivat projektissa keskeisessä asemassa, alussa kartoitettiin olemassa olevien 

videosoitinten käyttöä erityisryhmien parissa, ja mahdollista tarvetta helppokäyttöisen 

soittimen kehittämiseen. Verkossa olevan liikkuvan kuvan, eli videoiden ja animaatioiden 

katsomiseen ja käyttämiseen liittyy oleellisesti valittu tekniikka. Jos videosoitin on 

vaikeakäyttöinen, selkeä ja ymmärrettäväkin video jää katsomatta. Erityisesti projektia 

kiinnosti verkossa yleinen Youtube-soitin, käytetäänkö sitä ja koetaanko se helppokäyttöiseksi.  

 

Videoiden ja videosoitinten käyttöön liittyvä kysely lähetettiin hankkeen ohjausryhmäläisille 

sekä muutamille erityisryhmien kanssa toimiville tahoille, joissa käytetään tai tehdään itse 

videoita. Tahot edustivat kehitysvammaisia ja muita oppimisessa tukea tarvitsevia henkilöitä, 

afaattisia henkilöitä, ikääntyviä sekä maahanmuuttajia. Kysely lähetettiin yhdeksälle eri 

taholle. 

 

Kyselyyn saatujen vastusten perusteella Youtubea käytetään hyvin yleisesti myös 

eritysryhmien parissa. Se on myös riittävän helppokäyttöinen, eli ei ole tarvetta, eikä 

kannatakaan toteuttaa erillisratkaisua erityisryhmille. Näin ollen hankkeen videot ja animaatiot 

päätettiin julkaista Youtube-tekniikalla Papunetin selkosivuilla. 

 

6. Testausten toteutus 

 

Esimerkkiaineistojen testaus oli projektissa keskeisessä osassa. Aineistojen ymmärrettävyyttä 

ja käytettävyyttä testattiin pääasiassa afaattisten henkilöiden, ammatillisten 

erityisopiskelijoiden ja maahanmuuttajien kanssa. Testaukset tapahtuvat Aivoliiton Juttu-tupa-

ryhmien, Bovallius-ammattiopiston ja Suomen Akateemisten Naisten Liiton Luetaan yhdessä -

verkoston kautta. Lisäksi testauksia tehtiin Kehitysvammaliiton tuetun työn tekijöiden kanssa 

sekä eräissä kehitysvammahuollon yksiköissä. Testausten yhteydessä aineistoja arvioivat 
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myös ryhmien opettajat ja ohjaajat. Kaiken kaikkiaan testauksia tehtiin 24 kertaa, ja niihin 

osallistui 255 loppukäyttäjää sekä 52 opettajaa, ohjaajaa, avustajaa tai omaista (ks. liite 1) 

 

Aivoliiton Juttu-tupa-ryhmät ovat työväen- ja kansalaisopistojen kautta toimivia ryhmiä 

aivoverenkiertohäiriön sairastaneille henkilöille, joilla on afasia. Ryhmien keskeisenä 

tavoitteena on kommunikoinnin tukeminen. Syksyllä 2015 ryhmiä toimi 22 paikkakunnalla, 

sekä suomen- että ruotsinkielisinä. Kerran viikossa kokoontuvissa ryhmissä keskitytään aina 

ajankohtaisten aiheiden lisäksi tiettyyn teemaan, esimerkiksi terveyteen. Näiden teemojen 

puitteissa testattiin myös projektin aineistoja.  

 

Linkki:  

www.aivoliitto.fi/juttu-tupa  

 

Bovalius-ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos, jossa opiskelee vuosittain noin 530 

erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa eri puolilla Suomea. Suurimmat yksiköt sijaitsevat 

Jyväskylässä, Pieksämäellä ja Turussa, joka toimi hankkeen yhteistyökouluna. Ammatillisen 

koulutuksen lisäksi opisto järjestää Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta 

sekä Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta. Projektin aineistoja testattiin 

pääosin juuri näissä valmentavan koulutuksen ryhmissä.  

 

Linkki:  

www.bao.fi 

 

Suomen Akateemisten Naisten Liiton Luetaan yhdessä -verkosto tukee maahan muuttaneiden 

naisten kotoutumista. Suomalaisnaisten verkosto tarjoaa vapaaehtoistyönä lukutaidon ja 

suomen kielen opetusta maahanmuuttajanaisille eri puolilla Suomea. Syksyllä 2015 ryhmiä oli 

yli kahdeksankymmentä, vapaaehtoisia opettajia on yli 400 ja opiskelijoita on yli 1 600. Kerran 

viikossa kokoontuvissa ryhmissä käsitellään myös teemoja, joiden puitteissa voitiin testata 

projektin aineistoja.  

 

Linkki: 

www.luetaanyhdessa.fi  

 

Aineistoja arvioitiin sekä ryhmä- että yksilö- ja paritestauksissa. Ryhmätestauksissa aineistot 

katsottiin yhdessä videotykin kautta, ja kysymyksiin vastattiin ryhmänä keskustellen. Yksilö- ja 

paritestauksissa testaajat kävivät aineiston läpi yksin tai parin kanssa tietokoneella tai 

tabletilla, ja vastasivat kysymyksiin itsenäisesti. Aivoliiton Juttu-tupa-ryhmissä aineistoja 

testattiin yhdessä ryhmän ohjaajien kanssa, kaikissa muissa testauksissa oli mukana projektin 

työntekijä tai työntekijöitä. 

 

Kaikkiin testaustilanteisiin laadittiin etukäteen kysymykset, joissa selvitettiin muun muassa 

aineiston ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä. Kaikkiin testaustilanteisiin laadittiin myös 

lomakkeet, jotka täytettiin testauksen aikana ja analysoitiin testauksen jälkeen. 

 

Syksystä 2014 lähtien testauksissa käytettiin mielipiteiden ilmaisuun hymiöitä. Vastaajat 

suhtautuivat hymiöihin myönteisesti, ja ne lisäsivät vastausaktiivisuutta. 
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Kaiken kaikkiaan testauksissa ja testausten yhteenvedoissa pyrittiin huomiomaan se, että 

monelle selkokielen tarvitsijalle kielteisten, kriittisten mielipiteiden esittäminen on vaativaa. 

Myös palautteen antaminen ryhmässä voi olla monelle hankalaa. Erityisesti projektin 

maahanmuuttajaryhmien testauksissa huomattiin, että osanottajien voi olla vaikea antaa 

ryhmässä huonoa palautetta tai sanoa, ettei ymmärrä. Tästä syystä heidän parissaan yksilö- 

tai paritestaukset voisivatkin toimia ryhmätestauksia paremmin. 

 

7. Esimerkkiaineistot ja niiden testaukset 

 

Projektissa toteutettiin ja testattiin kaiken kaikkiaan yli 30 esimerkkiaineistoa, eli enemmän 

kuin projektisuunnitelmassa oli luvattu.  

 

Linkit aineistoihin on koottu Papunetin sivulle www.papunet.net/selkoilmaisu. 

 

Alle on listattu kaikki esimerkkiaineistot ilmestymisjärjestyksessä, ja sen jälkeen on kerrottu 

tarkemmin aineistojen toteutuksesta ja testauksista. Aineistojen tekijät on mainittu, jos he 

ovat olleet muita kuin projektin työntekijöitä. 

 

Selko-e-kirja (iBook) 

- Koiran hoitaminen selko-e-kirja, kirja sisältää tekstin, valokuvien ja äänen lisäksi neljä 

videota sekä yhden animaation 

- How to Care for Your Dog, sama kirja englanniksi  

 

Eviran kanssa tuotetut aineistot 

- Turvallinen ruuanlaitto, verkkomateriaali  

- Pese kädet näin, video  

- Näin vältät vatsataudin, kuvasarja  

- Niksejä ja neuvoja turvalliseen ruuanlaittoon, painettu ja pdf-esite  

 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa tuotetut aineistot 

- Rahankäyttö, verkkomateriaali 

- Maksukortilla maksaminen, video  

- Näin säästät menoissa, kuvasarja (helpompi ja vaikeampi) 

- Rahankäytön opas, painettu ja pdf-esite 

 

Selko-e-kirja (ePub) 

- Kuolema kirkon varjossa selko-e-kirja, kirjassa on tekstin lisäksi piirroksia. Kirjan 

ensimmäisessä ePub2-versiossa ei ollut ääntä, mutta toisessa ePub3-versiossa on ääni. 

 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa tuotetut aineistot 

- Paloturvallisuus, verkkosivut 

- Palovaroitin, video 
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- Hätänumero 112, video 

- Testaa tietosi -kysymyssarja 

 

Suun terveyden ammattiliiton ja Hammaslääkäriliiton kanssa tuotetut aineistot 

- Hampaiden hoito, verkkosivut 

- Harjaa hampaat näin, 3D-animaatio 

- Testaa tietosi -kysymyssarja 

 

Piirrosvideot  

- Mitä on kehitysvammaisuus, piirrosvideo 

- Mitä on selkokieli, piirrosvideo 

- Mikä on palvelusuunnitelma, piirrosvideo 

 

”Puhuva henkilö” ja haastatteluvideot 

- Projektin esittely selkokielellä, ”puhuva henkilö” -video 

- Selkosanomien pääkirjoitus, ”puhuva henkilö” -video 

- Selko-e-kirjojen esittely, haastatteluvideo 

 

Kuvasarjat 

- Arkipäivän elämää - kuvia vuosikymmenten takaa, kuvasarja 

- Julkisuuden henkilöitä - kuvia vuosikymmenten takaa, kuvasarja 

- Kissan keino, kuvasarja (kansansatu, yhteistyössä SeAMK:n kanssa) 

- Kettu ja jänis, kuvasarja (kansansatu, yhteistyössä SeAMK:n kanssa)  

 

Lapsiin ja perheeseen liittyvät aineistot 

- Puuhailua - mitä voi tehdä yksivuotiaan lapsen kanssa, video 

- Parisuhde Suomessa, kuvasarja 

- Lapsuus Suomessa, kuvasarja 

 

Tieteen tiedotuksen apurahalla tuotetut ”Terveellinen ruoka” -aineistot  

(projekti toimi näiden aineistojen tuottamisessa asiantuntijana) 

- Ruokapeli, helppokäyttöinen interaktiivinen verkkopeli, aiheena Itämeren ruokamalli 

- Kolme artikkelia Selkosanomiin, aiheina ruokalautasmalli, säännölliset ruoka-ajat ja 

painonhallinta 

- Kolme kuvasarjaa, aiheet samat kuin edellä 

- Neljä asiantuntijahaastatteluvideota, aiheet samat kuin edellä 

- Kolme videota, joissa kehitysvammainen ja ohjaaja keskustelevat terveellisestä ruuasta 

- Neljä videota, jossa kehitysvammaiset kertovat lempiruuistaan 

- Aiheisiin liittyvät verkkosivut ja kysymyssarjat 

 

Koulutusvideot 

- Smoothie-juomat-video 

- Näin teet hyvän selkovideon -koulutusvideo  

 

7.1.  Selko-e-kirjat 

 

Joulukuussa 2013 julkaistiin ensimmäinen suomenkielinen selko-e-kirja ”Koiran hoitaminen”. 

Kirja pohjautui Papunetissa jo aiemmin julkaistuun samannimiseen selkokieliseen 
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verkkokirjaan. Tässä iPadilla toimivassa iBook-kirjassa on valokuvien, tekstin ja äänen lisäksi 

mukana neljä videota sekä yksi animaatio. Kirjan on kirjoittanut ja kuvannut Jenni Sipilä, 

animaatio on Mikko Sallisen. Kirja julkaistiin myös englanniksi, englanninkielisen tekstin lukee 

Petri Ilmonen. Kirja julkaistiin kokonaan lukitussa muodossa eli siinä ei voi vaihtaa esimerkiksi 

kirjainkokoa. Näin kirjalle voitiin luoda perinteisen painetun selkokirjan mukainen, 

muuttumaton graafinen ulkoasu. Kirja toimii iPadilla vain pystysuunnassa, mutta videot voi 

katsoa myös vaakasuunnassa, jolloin video näkyy suuremmassa koossa. Suomenkielistä kirjaa 

oli ladattu vuoden 2015 lopussa 630 kertaa ja englanninkielistä 198 kertaa. 

 

Syyskuussa 2014 julkaistiin toinen suomenkielinen selko-e-kirja. Dekkarin ”Kuolema kirkon 

varjossa” on kirjoittanut Ari Sainio, ja se on ilmestynyt aiemmin painettuna vuonna 1997. 

Kirjan kuvitti Arto Törmänen. Kirja ilmestyi ePub2-muodossa ilman ääntä, sillä ePub2-kirjaan, 

joka on osin lukittu tiettyyn muotoon (esim. uusi luku alkaa aina uudelta sivulta), on vaikea 

liittää ääntä. Kirjaa oli ladattu ePub2-muodossa vuoden 2015 loppuun mennessä 180 kertaa.  

 

Helmikuussa 2016 hankkeen jo päätyttyä ”Kuolema kirkon varjossa” julkaistiin äänen kanssa 

ePub3-muodossa. Kirjan ääni toteutettiin yhteistyössä Celia-kirjaston kanssa, ja lukijana toimi 

Anu-Riikka Vilhunen. Kirjan teknisestä toteutuksesta vastasi Celain Oy. 

 

Testaukset 

 

”Koiran hoitaminen” -kirjaa testattiin erityisoppilaiden, maahanmuuttajien ja 

kehitysvammaisten parissa. 

 

Kirjaa testasi yksilötestauksena seitsemän opiskelijaa Bovallius-ammattiopistosta. 

Kirjaa pidettiin pääsääntöisesti sopivan helppona, tekstiä oli sopivasti, kuvat, videot ja 

animaatio olivat selkeitä, ääntä pidettiin tärkeänä ja kirjaa oli helppo käyttää. Vaikka 

kukaan ei ollut aiemmin lukenut e-kirjaa, ja vain osalla oli aiempaa kokemusta 

tableteista, kaikki testaajat osasivat käyttää kirjaa ja siirtyä sivulta toiselle. Lähes 

kaikki testaajat löysivät ja osasivat käynnistää kirjassa olevat videot ja äänet. Taitavat 

ja nopeat lukijat pitivät ääntä omaan tahtiin liian hitaana, sen sijaan heikommat lukijat 

kokivat äänen tarpeelliseksi ja sopivan rauhalliseksi. Myös opettajat pitivät ääntä 

sopivan hitaana sitä tarvitseville. Testaajista neljä piti e-kirjaa mukavampana kuin 

painettua kirjaa, heistä yksi ei lue muuten kirjoja ja kolme testaajaa lukisi molempia. 

 

Maahanmuuttajanaiset, joille koiran hoitaminen ei ollut tuttu teema, pitivät kuitenkin 

kirjan toteutustavasta. He toivoivatkin samalla tekniikalla toteutettua materiaalia 

esimerkiksi lastenhoitoon liittyen. 

 

Kirja oli esillä myös kehitysvammaisten kulttuuripäivien näyttelyssä kesäkuussa 2014. 

Se herätti kiinnostusta, mutta samalla selvisi, että tabletit ja e-kirjat olivat vielä 

suurelle osalle kehitysvammaisista ja heidän perheistään uusi asia. 

 

Testausten perusteella ”Koiran hoitaminen” -kirjan toteutustapa toimi hyvin, joten siihen ei 

tehty muutoksia. Testaajat innostuivat, kun huomasivat, miten helppoa kirjan selaaminen 

iPadilla oli. Toisaalta kävi selväksi, että kirjan lataaminen iPadille oli monelle hyvin vaikeaa, 

jopa mahdotonta. 

 

”Kuolema kirkon varjossa” -kirjaa ei testattu loppukäyttäjien kanssa. Tavoitteena olikin 

ensisijaisesti kokeilla, miten ePub soveltuu selkokirjan julkaisumuodoksi. Kirjaa tehtäessä 
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havaittiin, että ePub on kehittyvä formaatti, jossa selkokirjan julkaiseminen on vielä 

haastavaa.  

 

7.2.  Turvallinen ruuanlaitto -aineistot 

 

Eviran kanssa tuotetun kokonaisuuden aiheena oli turvallinen ruoanlaitto, ja se julkaistiin 

joulukuussa 2013. Materiaaleissa kerrotaan, miten ruokaa valmistetaan ja säilytetään 

turvallisesti. Kokonaisuuteen kuuluu esite turvallisesta ruuanlaitosta sekä painettuna että 

verkkomateriaalina, video käsien pesemisestä ja kuvasarja vatsataudin välttämisestä 

ulkomaanmatkoilla. Evira tarkisti kaikkien aineistojen asiasisällöt. 

 

 
 

Turvallinen ruuanlaitto -materiaalit on koottu Papunetin selkosivuille 

osoitteeseen www.papunet.net/selko. 

 

”Pese kädet näin” -videossa Eviran ohjeiden mukainen käsien pesu on varsin perusteellista. 

Videon tavoitteena oli kuitenkin toimia myös oppilaitoksissa esimerkiksi hygieniapassin 

opetuksen yhteydessä, joten ohjeet päätettiin toteuttaa perusteellisina. Videossa käytiin ensin 

läpi käsienpesutilanne, ja lopuksi kerrottiin milloin kädet pitää pestä kuvien ja lyhyiden 

tekstien avulla. Videon esiintyjänä toimi Kehitysvammaliiton työntekijä. Vuoden 2015 lopussa 

videota oli katsottu 2 760 kertaa. 

 

”Näin vältät vatsataudin” -kuvasarja kuvitettiin Shutterstock-kuvapankin ja Kaisa Kaatran 

kuvilla. Kuvasarja julkaistiin myös painetussa Selkosanomat-lehdessä. Vuoden 2015 loppuun 

mennessä kuvasarjaa oli katsottu verkossa 9 550 kertaa. 

 

”Niksejä ja neuvoja turvalliseen ruoanlaittoon” -esite oli uusintajulkaisu aiemmin painetusta 

esitteestä, ja sitä jaettiin Selkosanomien liitteenä sekä erillistilauksina Selkokeskuksen kautta 

12 000 kappaletta. Esite ilmestyi myös ruotsinkielisenä, sen painos oli 2 000 kappaletta. 

Esitteet ovat myös verkossa pdf-muodossa, ja ne julkaistiin Eviran tuella. 
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Testaukset 

 

”Pese kädet näin” -videota ja ”Näin vältät vatsataudin” -kuvasarjaa testattiin 

erityisoppilaiden ja afaattisten henkilöiden kanssa, videota myös 

maahanmuuttajanaisten kanssa. 

 

Bovallius-ammattiopistosta materiaaleja testattiin kahdessa ryhmässä, toisessa 

ryhmätestauksena ja toisessa yksilötestauksena.  

 

Ryhmätestauksessa videota pidettiin selkeänä. Sisällöt ymmärrettiin ja muistettiin, 

ääntä pidettiin hyvänä, jos sitä tarvitsee. Puheen tahtiin ja luontevuuteen kiinnitettiin 

huomiota, sitä pidettiin alussa liiankin hitaana ja ”konemaisena”. Lopun kertaavat kuvat 

ja tekstit toimivat. Videon pituutta pidettiin sopivana.  

 

Kuvasarjaa pidettiin tekniikkana parempana kuin videota, kun siinä voi edetä omassa 

tahdissa. Sisältö ymmärrettiin ja sitä pidettiin hyvänä, kuten myös kuvia, tekstin 

määrää ja kuvasarjan pituutta. Kuvasarja luettiin ja kuunnettiin, eli ääntä pidettiin 

hyvänä, mutta alussa vähän hitaana. Pohdittiin, pitäisikö ääni olla käynnistettävä, ei 

automaattisesti käynnistyvä. Ja kaivattiin vaihtelun vuoksi naisääntä, vaikka 

valinnaiseksi. Teksti voisi olla vähän suurempaa, ja myös kontrastista keskusteltiin, 

olisiko harmaa vai valkoinen tausta parempi.  

 

Yksilötestauksessa oli eritasoisia oppilaita, mutta yhteistä kaikille oli, että konetta ja 

materiaaleja osattiin käyttää itsenäisesti. Testaajilla oli vaikeuksia muistin kanssa, eli 

vain osa sisällöstä muistettiin. Testaajan kyvyistä riippuen videota pidettiin pitkänä ja 

vaikeana tai sopivan pituisena, selkeänä ja ”ihan kivana”. Kuvasarjaa pidettiin ”ehkä” 

parempana kuin videota. Aineistoja testannut opettaja kiinnitti huomiota lähinnä 

sisältöihin, mutta piti muuten materiaaleja selkeinä. Hän kaipasi materiaalien loppuun 

kertaavia kysymyksiä. Hän piti myös ääntä vähän monotonisena, ”tulee mieleen 

synteettinen ääni”, mutta jäi kuvasarjan jälkeen pohtimaan, että rauhallinen ääni 

saattaa sittenkin olla oppilaille hyvä. 

 

”Pese kädet näin” -video katsottiin kahdessa Juttu-tupa-ryhmässä. Palautteen mukaan 

video oli selkeä, myös ääni. Tekstin määrä oli sopiva, sen ehti lukea ja ymmärtää 

kuullun tekstin kanssa. Myös videon pituus oli hyvä, videon jaksoi katsoa loppuun asti. 

”Näin vältät vatsataudin” -kuvasarjaa testattiin yhdessä Juttu-tupa-ryhmässä. Videoon 

verrattuna pidettiin hyvänä, että edelliseen kuvaan pystyi palaamaan vaivattomasti ja 

välittömästi. Kuviin toivottiin enemmän tietoa. Esimerkiksi kuvaan, jossa mies kieltäytyi 

kermaleivoksesta, toivottiin pieninä kuvina myös tekstissä mainitut irtojäätelö, 

vihannekset ja salaatit. Samoin kuvaa, jossa mies kieltäytyi kokiksesta, toivottiin 

pieninä kuvina myös jääpaloja ja hanavettä. Osa oli sitä mieltä, että tekstiä ei tarvita 

lainkaan, tai sitä voisi olla vähemmän tai se voisi olla isompaa. Ääni oli selkeä, ja sarjan 

pituus hyvä. 

 

Luetaan yhdessä -ryhmässä käsienpesuvideota katsottiin kiinnostuneena. Äänestä ja 

rytmistä pidettiin, samoin toteutustavasta, jossa kuva, teksti ja ääni yhdistyvät. Vaikka 

useilla maahanmuuttajanaisilla oli heikko suomen kielen taito, videon sisältö osattiin 

toistaa katsomisen jälkeen. Testauksesta jäikin olo, että selkokuvan, -tekstin ja -äänen 

yhdistäminen toimii hyvin tämän kohderyhmän kanssa.  
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Testausten perusteella kuvasarjaan tehtiin muutoksia, siihen lisättiin selkeyttäviä pikkukuvia 

testauksessa tulleiden toiveiden mukaisesti. Videota korjattiin niin, että kuva ja juonto 

vastasivat hyvin tarkasti toisiaan.  

 

Testauksessa esille nousseita kehittämisideoita toteutettiin myös projektin myöhemmissä 

aineistoissa, muun muassa joihinkin aineistoihin lisättiin loppuun valmiita kysymyksiä, ja 

joissakin aineistoissa käytettiin naisääntä. Ylipäätään monissa testauksissa juontajan ääni, 

puheen rytmi ja selkeys nousivat esiin. Voikin todeta, että ymmärrettävyyden näkökulmasta 

puheen selkeys ja äänityksen korkea laatu ovat hyvin keskeisessä asemassa selkomateriaalien 

toteutuksessa. 

 

Kuvasarjoihin liittyen kiinnostava ehdotus oli kuvasarjan toteuttaminen ilman tekstiä. Osalla 

selkokielen tarvitsijoista kuvassa näkyvä teksti saattaa häiritä ymmärtämistä. Henkilö yrittää 

lukea sitä vaistomaisesti, vaikka olisi päättänyt kuunnella vain juontoa.  

 

7.3.  Rahankäyttö-aineistot 

 

Tammikuussa 2014 julkaistiin yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa rahankäyttöön 

liittyvää selkomateriaalia. Materiaaleissa kerrotaan, miten rahankäyttöä voi suunnitella ja 

miten raha-asiat voi hoitaa turvallisesti. Kokonaisuuteen kuuluu verkkomateriaali raha-

asioiden hoitamisesta, ”Maksukortilla maksaminen” -video, ”Näin säästät menoissa” -

kuvasarjat sekä ”Rahankäytön opas” painettuna ja tulostettavana versiona. 

 

 
 

Rahankäyttö-materiaalit on koottu Papunetin selkosivuille osoitteeseen 

www.papunet.net/selko. 
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”Maksukortilla maksaminen” -video tehtiin yhteistyössä Keskon ja K-Citymarket Tammiston  

kanssa. Videon esiintyjinä toimivat Kehitysvammaliiton ja kaupan työntekijät. Videota oli 

katsottu vuoden 2015 loppuun mennessä 1 840 kertaa. 

 

”Näin säästät menoissa” -kuvasarjat on kuvitettu Shutterstock-kuvapankin ja Kaisa Kaatra 

kuvilla, jotka on otettu yhteistyössä Prisma Malmin kanssa. Kuvasarja julkaistiin myös sivun 

kokonaisuutena Selkosanomat-lehdessä. Vuoden 2015 lopussa laajempaa kuvasarjaa oli 

katsottu verkossa 10 950 kertaa ja suppeampaa 1 410 kertaa. 

 

”Rahankäytön opas” -esite oli uusintajulkaisu aiemmin painetusta esitteestä, ja sitä jaettiin 

Selkosanomien välissä ja erillistilauksina Selkokeskuksesta 10 000 kappaletta. Esite ilmestyi 

myös ruotsinkielisenä, ja sen painos oli 3 000 kappaletta. Molemmat esitteet ovat verkossa 

myös pdf-muodossa, ja ne julkaistiin Kuluttaja- ja kilpailuviraston tuella. 

 

Testaukset 

 

”Maksukortilla maksaminen” -videota ja ”Näin säästät menoissa” -kuvasarjaa testattiin 

erityisoppilaiden, maahanmuuttajien ja afaattisten henkilöiden kanssa. 

 

Bovalius-ammattiopistossa materiaaleja testasi 2 ryhmää, toisessa ryhmätestauksena 

ja toisessa paritestauksena.  

 

Ryhmässä videota pidettiin sisällöllisesti helppona, vaikka kenelläkään ei ollut 

yhdistelmäkorttia, yhtä oppilasta lukuun ottamatta kaikilla oli kuitenkin Visa electron. 

Keskustelussa esille nousi ääni, opettaja ja lähes kaikki oppilaat pitivät sitä liian hitaana 

ja konemaisena. Nuorille suunnattuihin materiaaleihin kaivattiin myös nuoria malleja. 

Myös kuvasarjaa pidettiin selkeänä ja helppona, tekstiä ei ollut näille oppilaille liikaa. 

Formaatista tykättiin, voi edetä omaan tahtiin.  

 

Paritestauksessa video oli kaikkien mielestä selkeä ja opettavainen. Vain yhdellä 

testattavista oli Visa electron. Tässä ryhmässä selostusääntä pidettiin sopivana ja 

selkeänä. Hankalat debit- ja credit-sanat osattiin selittää videon katselun jälkeen 

oikein. Pin-koodin suojaamisasia tunnettiin hyvin entuudestaan, jopa korttien laiton 

kopiointi osattiin selittää. Kuvasarjaa pidettiin sopivan mittaisena. Ääni oli jälleen 

testaajien mielestä selkeä ja sopivalla nopeudella luettu. 

 

Luetaan yhdessä -ryhmässä materiaaleja testasi kymmenkunta maahanmuuttajanaista, 

joilla oli hyvin erilaiset taustat. Ryhmän opettajat olivat aktiivisia kommentoimaan 

materiaaleja, ja toki heitä siihen kannustettiinkin, joten opiskelijoiden osaaminen ja 

omat mielipiteet jäivät osin hahmottumatta. 

 

Videon kieltä pidettiin aika vaikeana, vaikeita sanoja ja ilmaisuja oli paljon. Toivottiin 

enemmän avainsanoja tai -lauseita teksteinä credit- ja debit-tekstien tapaan. Myös 

asian esittämistä draaman muodossa ehdotettiin. Kuvasarjan formaattia pidettiin 

hyvänä. Kuvan, tekstin ja äänen yhdistelmä toimii, ja ymmärtämistä helpottaa myös, 

kun voi edetä omassa vauhdissa ja toistaa tarvittaessa äänet. Kuvasarjan sisältö sen 

sijaan tuntui olevan vaikea, ”ymmärsin vähän” kommentoi eräs oppilas, ”lyhyempiä 

lauseita ja helpompia sanoja” toivoivat opettajat. Opettajat kuitenkin näkivät, että 

tällainen materiaali toimii hyvin oppituntien ja keskustelun pohjana. 
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Juttu-tupa-ryhmissä videon pituutta pidettiin sopivana, ääntä riittävän selkeänä ja 

sopivatahtisena, sen sijaan selittäviä avainsanoja toivottiin lisää esimerkiksi pin-koodin 

yhteyteen. Kortilla maksaville credit- ja debit-termit olivat selviä. Videosta jäi mieleen 

erityisesti tunnusluvun piilottaminen, mutta olisi kaivattu vielä enemmän 

turvallisuustietoa. Kuvasarjan asiat olivat tuttuja, se oli riittävän selkeä. Myös kuvat 

olivat selkeitä ja hyviä, samoin ääni. 

 

Testausten jälkeen sekä videoon että kuvasarjoihin tehtiin muutoksia. Videoon lisättiin 

animaationa pin-koodin näppäileminen sekä selvennettiin tekstillä credit ja debit -vaihtoehtoja. 

Kaiken kaikkiaan maksutapahtuma osoittautui oikean kokoiseksi ja videoesitykseen sopivaksi 

tapahtumaksi. Kuvasarjasta päätettiin tehdä maahanmuuttajien antaman palautteen jälkeen 

kaksi versiota, alkuperäisen laajan version lisäksi myös vähemmän tekstiä sisältävä suppeampi 

ja helpompi versio. 

 

7.4.  Suun terveyden -aineistot 

 

Joulukuussa 2014 julkaistut, hampaiden hoitoon liittyvät aineistot tuotettiin yhteistyössä Suun 

Terveyden Ammattiliito STAL:n ja Hammaslääkäriliiton kanssa. Koska hampaiden hoitoon 

liittyviä tasokkaita videoita oli jo olemassa, päädyttiin tekemään hampaiden harjauksesta 3D-

animaatio. 3D-tekniikalla päästiin sisään ihmisen suuhun ja pystyttiin näyttämään tarkasti, 

miten hammasharjaa pitää suussa liikuttaa. Animaation toteutti Mikko Sallinen Media Brains 

Oy:stä. Animaatiossa kokeiltiin naisääntä, lukijana toimi Maija Ylätupa. Vuoden 2015 lopussa 

animaatiota oli katsottu 4 150 kertaa. 

 

Papunetin selkosivuilla julkaistiin animaation tueksi aiheeseen liittyvää materiaalia sekä 

laadittiin kahdeksan kysymystä sisältävä kysymyssarja, jolla voi kerrata ja testata 

tietämystään hampaiden harjauksesta. 

 

 
 

Hampaiden harjauksesta toteutetussa 3D-animaatiossa pystytään  

esittämään asioita, joita on vaikea esittää videoilla. Animaation  

tekninen toteutus: Mikko Sallinen, Media Brains Oy 
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Testaukset 

 

Hammasanimaatiota testattiin neljässä ryhmässä Turun Bovallius-ammattiopistossa. 

Kaikissa ryhmissä animaatio herätti hilpeyttä, mutta toisaalta sitä pidettiin hyvänä 

tapana opastaa hampaiden harjaukseen. Pääasiassa animaatiota pidettiin hyvänä, se oli 

helppo ymmärtää, ja sen pituus oli sopiva. Ääni sen sijaan jakoi mielipiteitä, osa piti, 

osa ei pitänyt. Hahmoon kaivattiin eloisuutta. Sisällöllisesti kiinnitettiin huomiota 

vaikeaan ilmaisuun ”suunterveyden ammattilaiset”, myöskään pulloharjavertausta 

hammasväliharjan yhteydessä ei ymmärretty. 

 

Kahdessa Luetaan yhdessä -ryhmässä osanottajat katsoivat animaation keskittyneesti, 

ja se kiinnosti myös paikalla olleita lapsia. Animaatio ymmärrettiin, vaikka puhuttu 

teksti oli vaikeaa, ja joukossa oli henkilöitä, jotka eivät ymmärtäneet suomea. 

Tekstissä oli vaikeita ilmauksia kuten ”pulloharja”, ”ientasku” ja ”suunterveyden 

ammattilaiset”. Sisällöllisesti kaivattiin tietoa kuinka usein hampaita pitäisi harjata. 

Maahanmuuttajille hidas puhetapa oli hyvä.  

 

Aivoliiton Juttutupa-ryhmissä vastauksia saatiin 14 ryhmäläiseltä. Pääsääntöisesti 

animaatiosta pidettiin, se oli helppo ymmärtää, sopivan pituinen ja lukijan ääni oli 

selkeä. Animaatiossa oli paljon tuttua tietoa, mutta monelle uuttakin asiaa, kuten ote 

hammasharjasta. ”Hampaat ovat tärkeä asia”, ja niiden oikeasta hoidosta hyvä 

muistuttaa, todettiin vastauksissa. 

 

Hampaidenhoitoon liittyvää kysymyssarjaa testattiin Kehitysvammaliiton tuetun työn 

tekijöiden kanssa. Testaustilanteessa katsottiin ”Harjaa hampaat näin” -animaatio, 

jonka jälkeen katsojat vastasivat kysymyksiin. Kysymykset olivat testaajille helppoja.  

 

Testausten jälkeen animaation juontoa muutettiin vaikeiden ilmausten osalta, ja siihen tehtiin 

muutamia lisäyksiä. Kaiken kaikkiaan animaatio sai hyvää palautetta, vaikka pojan hahmo 

huvittikin katsojia. 

 

7.5.  Turvallisuusaineistot 

 

Joulukuussa 2014 julkaistuja turvallisuusaineistoja kehitettiin yhteistyössä Länsi-Uudenmaan 

pelastuslaitoksen kanssa. Alussa suunniteltiin laajempaa kokonaisuutta, mutta päätettiin 

keskittyä kahteen videoon ”Hätänumero 112” ja ”Palovaroitin” sekä niihin liittyviin 

verkkosivuihin ja kysymyssarjoihin.  

 

”Hätänumero 112” -videossa hätänumeroon soittaminen kerrotaan esimerkkitilanteen kautta. 

Videolla mies on satuttanut jalkansa ja paikalle sattumalta saapunut nainet soittaa 

hätäpuhelun. Video toteutettiin yhteistyössä Keravan hätäkeskuksen kanssa. Videon esiintyjinä 

toimivat Kehitysvammaliiton ja hätäkeskuksen työntekijät. Videosta tehtiin kaksi versiota, 

lyhyempi ja pidempi. Vuoden 2015 lopussa lyhyempää videota oli katsottu 420 kertaa ja 

pidempää 790 kertaa. 

 

”Palovaroitin”-videossa kerrotaan varoittimesta keskeiset asiat kuten kiinnitys, hälytysäänet ja 

laitteen toiminnan tarkistaminen. Vuoden 2015 lopussa videota oli katsottu 780 kertaa. 
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Testaukset 

 

”Palovaroitin”-videota testattiin yhdessä maahanmuuttajanaisten ryhmässä ja viidessä 

erityisopiskelijoiden ryhmässä.  

 

Maahanmuuttajanaiset pitivät pääsääntöisesti videosta, sitä pidettiin selkeänä ja 

ymmärrettävänä. Nimipäivä sen sijaan oli outo käsite maahanmuuttajille, joten ”vaihda 

palovaroittimen paristot nimipäivänä” -muistisääntö ei heille auennut. Myös opiskelijat 

pitivät videota yleisesti hyvänä, se oli selkeä, ymmärrettävä ja sopivan mittainen.  

 

”Hätänumero 112” -videota testattiin itsenäisesti Juttu-tupa-ryhmissä, joista tuli 

yhteensä 14 vastausta, kahdessa maahanmuuttajanaisten ryhmässä sekä viidessä 

erityisopiskelijoiden ryhmässä.  

 

Juttu-tupa-ryhmissä videosta pääsääntöisesti pidettiin, se oli ymmärrettävä, sopivan 

mittainen ja selkeä. Tosin puhetta oli monen vastaajan mielestä liikaa, monelle 

afaatikolle ajatus hätänumeroon soittamisesta ja puhelimeen puhumisesta 

stressitilanteessa on vaikea. Kommentteja tuli myös muun muassa siitä, että kaikilla ei 

ole kännykkää, eivätkä kaikki ymmärtäneet videossa mainittua saldo-sanaa.  

 

Myös maahanmuuttajanaiset pitivät pääsääntöisesti videosta, sitä pidettiin 

ymmärrettävänä. Toisessa, tosin hälyisessä ryhmässä ääntä sen sijaan arvosteltiin. 

Teksteistä pidettiin, ne auttavat ymmärtämään, jos on vaikeuksia ymmärtää puhetta. 

Ryhmissä oli sekä niitä, joille sisällöt olivat helppoja, että niitä, joille ne olivat liian 

vaikeita. Keskustelua herättivät muun muassa kysymykset maksaako ambulanssi 

tilaaminen, miksi ambulanssin saapuminen kestää 30 minuuttia sekä voiko ambulanssin 

tilata, kun synnytys alkaa. Molemmissa ryhmissä ymmärrettiin saldo-sanan merkitys. 

Sen sijaan tapaturma-sanaa pidettiin vaikeana. 

 

Myös opiskelijoista suurin osa piti videota hyvänä, se oli ymmärrettävä ja sopivan 

pituinen. Puheäänet jakoivat mielipiteitä, mutta suurimman osan mielestä ne olivat 

selkeitä. Näytteleminen koettiin paikoin epäuskottavaksi. Saldo-sana oli opiskelijoille 

tuttu.  

 

Turvallisuuteen liittyvää kysymyssarjaa testattiin Kehitysvammaliiton tuetun työn 

tekijöiden kanssa. Testaustilanteessa katsottiin ”Palovaroitin” ja ”Hätänumero 112” -

videot, jonka jälkeen katsojat vastasivat kysymyksiin. Kysymykset olivat testaajille 

helppoja.  

 

”Hätänumero 112” -video poikkesi projektin muista videoista siinä, että esiintyvien henkilöiden 

piti näytellä tilanne, johon sisältyy tunteita. Testitilanteissa esiintyjien roolisuoritukset koettiin 

paikoin epäuskottaviksi. Voidaankin todeta, että jos selkovideo sisältää näytelmällisiä, 

voimakasta tulkintaa vaativan kohtauksia, esiintyjiksi kannattaa hankkia kokeneita esiintyjiä, 

jopa ammattinäyttelijöitä. Osalle vammaisista henkilöistä, esimerkiksi autistisille henkilöille on 

tärkeää, että kuva tai videon tilanne näyttävät aidolta. Näin videosta päädyttiinkin tekemään 

toinen lyhyempi versio, jos näytellyn tilanteen osuutta oli lyhennetty.  
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7.6.  Perheaineistot 

 

Perheeseen ja lapsiin liittyvät aineistot päätettiin toteuttaa, kun aiheeseen liittyvää materiaalia 

toivottiin maahanmuuttajanaisten taholta. Aineistot julkaistiin heinäkuussa 2015. 

 

Aihepiiristä toteutettiin ”Puuhailua”-video, joka käsittelee isän ja lapsen varhaista 

vuorovaikutusta. Videon tavoitteena on aktivoida erityisesti miehiä kommunikoimaan pienten 

lasten kanssa. Video tehtiin yhteistyössä Kehitysvammaliiton Tikoteekin kanssa, ja 

asiantuntijoina toimivat Kaisa Laine ja Kaisa Martikainen. Videon toteutti Niko Eloranta, joka 

kuvasi aineiston kotonaan oman lapsensa kanssa. Kertojana toimi Riitta Selkälä. Vuoden 2015 

lopussa videota oli katsottu 1 280 kertaa. 

 

 
 

Puuhailua-videon tavoitteena on aktivoida erityisesti miehiä 

kommunikoimaan lasten kanssa. Videon toteutus: Niko Eloranta 

 

Aihepiiristä tuotettiin myös kaksi kuvasarjaa ”Parisuhde Suomessa” ja ”Lapsuus Suomessa”. 

Kuvasarjojen tavoitteena on antaa erityisesti maahanmuuttajille tietoa Suomen 

perhelainsäädännöstä ja lapsiperheille suunnatuista palveluista. Molemmissa kuvasarjoissa 

käytettiin Shutterstock-kuvapankin kuvia. Vuoden 2015 lopussa parisuhde-kuvasarjaa oli 

katsottu 670 kertaa ja lapsuus-kuvasarjaa 680 kertaa. 

 

Testaukset 

 

Perheaineistoja testattiin kahdessa Luetaan yhdessä -ryhmässä, joista toisessa oli 

miehiä, sekä Kehitysvammaisten Tukiliiton Äiti ei pysy kärryillä -projektissa, jossa 

kohderyhmänä ovat lievästi kehitysvammaiset nuoret vanhemmat. 

 

”Puuhailua”-videossa maahanmuuttajaryhmissä keskustelua herätti pääroolissa oleva 

isä, näissä kulttuureissa lasta hoitaa tavallisesti äiti, mutta toisaalta kaikki olivat 

tottuneet suomalaiseen kulttuuriin ja koti-isiin. Molemmissa ryhmissä nousi esiin, että 

perheen ja isovanhempien rooli on meillä vähäinen verrattuna moniin muihin 

kulttuureihin. Toisessa ryhmässä videon käskymuoto herätti ihmetystä. Pääsääntöisesti 

videosta kuitenkin pidettiin, aihetta pidettiin tärkeänä, ja videota ymmärrettävänä ja 

selkeänä. 
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”Parisuhde Suomessa” -kuvasarja oli molemmilla maahanmuuttajaryhmille vaikea. Asia 

saattoi olla monelle tuttua, mutta mukana on paljon vaikeita sanoja ja ilmaisuja, jo 

termit ”oikeus” ja ”velvollisuus” olivat useille outoja. Toivottiin myös lyhyempiä ja 

yksinkertaisempia lauseita. Aihepiiri oli kuitenkin kiinnostava, ja herätti paljon 

keskustelua ja vertaamista eri kulttuureihin. Naisten ryhmälle kuvasarjassa oli uusia 

asioita, ja heitä ilahdutti erityisesti suomalainen tasa-arvoisuus miesten ja naisten 

välillä. Lisää vastaavanlaista materiaalia tarvittaisiin muun muassa työhaastattelusta, 

opiskelupaikan hakemisesta, liikunnasta ja hyvinvoinnista. 

 

”Lapsuus Suomessa” -kuvasarjaa testattiin vain maahanmuuttajamiesten ryhmässä. 

Ryhmän keski-ikä oli yli 50 vuotta, joten tämä kuvasarja ei ollut testaajille samalla 

tavalla ajankohtainen ja kiinnostava kuin edellinen, mutta aihetta pidettiin kuitenkin 

tärkeänä. 

 

Kehitysvammaisten ryhmässä keskustelu videosta on vähäistä, ainoastaan se, miksi 

lapsi leikkii ruualla, herätti kysymyksiä. Palautteen perusteella video on ymmärrettävä, 

mutta se ei saanut parasta arviota. Molemmista kuvasarjoista kysyttiin mitä mieltä 

testaajat olivat otsikosta, mitä mieltä testaajat olivat kuvista, kertoivatko kuvat ja 

tekstit samoista asioista ja oliko teksti helppo ymmärtää. Pääsääntöisesti kaikkiin 

kohtiin vastattiin hyvä tai ok, todella huonoa arvosanaa ei annettu kertaakaan, mutta 

todella hyvän arvosanan saivat molemmat kuvasarjat vain ymmärrettävyydestä. 

 

Kuvasarjoihin lisättiin testausten jälkeen tietoa lapsilisistä ja myös käsiteltävien asioiden 

järjestystä muutettiin. Testaukset vahvistivat käsitystä, että kuvasarjat ovat erittäin toimiva 

väline maahanmuuttajaryhmissä, joissa suomen kielen taito ja Suomen asioiden tietämys on 

heikkoa. Videoon ei tehty testausten jälkeen muutoksia. 

 

7.7.  Piirrosvideot 

 

Projektissa toteutettiin talvella 2014-2015 kolme videota yhteistyössä Kehitysvammaliiton eri 

yksiköiden kanssa. Tavoitteena oli kokeilla niin sanottuja piirrosvideoita selkoilmaisun 

välineenä, ja samalla testata projektissa luodun koulutuksen ja ohjeistuksen toimivuutta 

tuotantoprosessin eri vaiheissa. Kehitysvammaliiton henkilökunnalta pyydettiin ideoita 

videoista, jotka toteutettaisiin projektin tuella. Ideoita esitettiin kymmenen, joista 

toteutettavaksi valittiin kolme. Nämä olivat ”Mitä on kehitysvammaisuus”, ”Mitä on selkokieli” 

ja ”Mikä on palvelusuunnitelma”. Videoiden toteuttajaksi valittiin Tussitaikurit Oy. Videoiden 

tekoon osallistuvat henkilöt kävivät lyhyen perehdytyskoulutuksen, jonka jälkeen he työstivät 

yhteistyössä projektin työntekijöiden ja Tussitaikureiden kanssa lopulliset käsikirjoitukset.  

 

Piirrosvideoita suunniteltaessa pohdittiin, että videoissa huomio saattaa liiaksi kiinnittyä siihen, 

miten kuvat syntyvät. Videoista voi käytetyn tekniikan vuoksi tulla myös levottomia ja sekavia. 

Tästä syystä päätettiin jättää piirrosvideoissa usein mukana oleva piirtäjän käsi pois. Ilmaisua 

rauhoitettiin myös niin, että piirrokset ilmestyivät kuvaan osin jo valmiina. 

 

Piirrostekniikkaan kuuluu olennaisesti se, että abstrakteja asioita kuvitetaan erilaisilla, usein 

humoristisilla piirroksilla. Tällöin kuvitukseen saattaa tulla mukaan yksityiskohtia, joilla ei ole 

suoraa yhteyttä käsiteltävään asiaan. Selkonäkökulmasta tämä on haastavaa, kevennykseksi 



Selkoilmaisu arjen tukena 

29 

tarkoitetut yksityiskohdat (esim. ”Mikä on palvelusuunnitelma” -videossa palveluviidakon 

yhteydessä esiintyvä apina) voivat viedä ajatukset kokoaan pois varsinaisesta aiheesta. 

 

Piirrosvideot julkaistiin sekä Papunetin (Paputuubi) että Kehitysvammaliiton Youtubessa. 

Vuoden 2015 lopussa näistä kahdesta palvelusta oli katsottu ”Mitä on kehitysvammaisuus” -

videota 4 230 kertaa, ”Mitä on selkokieli” -videota 2 450 kertaa ja ”Mikä on 

palvelusuunnitelma” -videota 1 190 kertaa. 

 

Testaukset 

 

Piirrosvideoita testattiin Kehitysvammaliiton tuetun työn tekijöiden kanssa. 

Testaustilanteessa katsottiin kaikki kolme piirrosvideota, ja jokaisen videon jälkeen 

katsojat täyttivät testilomakkeen. Lomakkeiden vastausten mukaan animaatiot olivat 

sekä helppoja ymmärtää että sopivan pituisia. Lukijan ääntä pidettiin selkeänä ja 

piirrosanimaation esitysmuodosta pidettiin ”Kiva kun se kuva piirtyy ja siihen tulee 

värejä”. 

 

Testaus ja muu saatu palaute vahvisti käsitystä, että piirrosvideotekniikka soveltuu hyvin 

selkomateriaalien tekoon. Ilmaisutapa vaatii kuitenkin tekijöiltä kuvakäsikirjoitusvaiheessa 

selkokielen ja kohderyhmän vahvaa tuntemusta. 

 

 
 

Testausten mukaan piirrosvideotekniikka soveltuu hyvin selko-  

materiaalien tekoon. Tekninen toteutus: Tussitaikurit Oy 

 

7.8.  ”Puhuva henkilö” -videot ja haastatteluvideot 

 

Britanniassa on useilla kehitysvammaisille suunnatuilla verkkosivuilla käytetty ”Puhuva 

henkilö” -tekniikkaa (ks. sivu 13). Projektissa kokeiltiin samaa tekniikkaa kahdella sivulla. 

Projektin selkokielisellä esittelysivulla kerrotaan videolla samalla sivulla oleva esittelyteksti. 

Tekniikkaa kokeiltiin myös Selkosanomien verkkolehdessä, jossa kerrotaan videolla samalla 

sivulla oleva pääkirjoitusteksti. Tekniikka soveltuu erityisen hyvin sellaisille selkosivulle, joilla 

asia ei itsessään ole kovin kiinnostava – lisäähän puhuva henkilö selvästi asian ja sivun 
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kiinnostavuutta. Tekniikka saattaisi soveltua myös neuvontapalstoille jopa niin, että vastaukset 

olisivat sivulla vain videoina. 

 

Projektissa kokeiltiin myös haastatteluvideoita. Selkosanomien verkkolehteen toteutettiin 

haastatteluvideo selko-e-kirjoista. Haastatteluvideoita selkoilmaisun välineenä kokeiltiin myös 

Tieteen tiedotuksen apurahalla tehdyissä aineistoissa (ks. sivu 32). 

 

 
 

Hankkeen esittely toteutettiin selkosivuilla ”puhuva henkilö” -tekniikalla. 

 

7.9. Muut kuvasarjat 

 

Papuri-kuvakirjatyökalulla toteutettiin neljä kuvasarjaa, joista kaksi lähihistoriaan liittyvää, 

muistelua tukevaa kokonaisuutta julkaistiin keväällä 2015 ja kaksi kansansatua syksyllä 2015.  

 

Historialliset kuvasarjat perustuvat Suomen valokuvataiteen museon verkossa olevaan 

ilmaiseen kuva-arkistoon. Kuvasarjojen tekstit ovat Pertti Rajalan ja Hannu Virtasen käsialaa. 

Sarjojen nimet ovat ”Arkipäivän elämää – kuvia vuosikymmenten takaa” sekä ”Julkisuuden 

henkilöitä – kuvia vuosikymmenten takaa”. Kuvasarjojen ensisijaisia kohderyhmiä ovat 

afaattiset henkilöt sekä ikääntyneet kehitysvammaiset. Vuoden 2015 lopussa ”Arkipäivän 

elämää” -kuvasarjaa oli katsottu 4 590 kertaa ja ”Julkisuuden henkilöitä” -kuvasarjaa 3 700 

kertaa. 

 

Kansansadut on mukauttanut Pertti Rajala ja kuvittanut Seinäjoen ammattikorkeakoulun 

oppilaat. ”Kissan keino” -sadun kuvittivat Ilona Ahlgren, Janina Ojanperä ja Pinja Tuori sekä 

”Kettu ja jänis” -sadun Susanna Huhtinen ja Tanja Ritvanen. Projektin ja SEAMK:n yhteisessä 

koulutushankkeessa opiskelijat toteuttivat kaiken kaikkiaan yhdeksän kuvitusta, joista mainitut 

kansansadut julkaistiin Papunetissa. Vuoden 2015 lopussa ”Kissa keino” -kuvasarjaa oli 

katsottu 9 650 kertaa ja ”Kettu ja jänis” -kuvasarjaa 15 270 kertaa. 
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Kuvasarjoja voi toteuttaa valokuvilla. Sivu hankkeessa toteutetusta  

kuvasarjasta ”Arkipäivän elämää”. 

 

 
 

Kuvasarjoja voi toteuttaa myös piirroksilla. Sivu hankkeessa  

toteutetusta kuvasarjasta ”Kissan keino”. 

 

Testaukset 

 

Historialliset kuvasarjat testattiin kahdessa Juttu-tupa-ryhmässä. Kuvasarjojen 

esitysmuodosta pidettiin. Tekstiosuus oli sopivan pituinen ja sisälsi riittävästi 

informaatiota, mutta jätti myös tilaa omille muisteluille sekä mielikuville. 

Mustavalkoväritys koettiin mieluisana.  

 

”Julkisuuden henkilöt” -kuvasarja koettiin mielenkiintoisena. Kurssilaiset alkoivat 

muistella esimerkiksi Tapio Rautavaaran lauluja ja Ella Erosen runoja. Monelle tuli 

mieleen myös lapsuusmuistoja.  
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Myös ”Arkipäivän elämää” -kuvasarjasta pidettiin, kuvasarja koettiin erittäin 

mielenkiintoisena ja keskustelua herättävänä. Keskustelussa tuli esille omia lapsuus- ja 

nuoruusmuistoja (afaattiset hakivat sanoja esineille ja tilanteille) sekä tuoksuja ja ääniä 

kyseisiin tilanteisiin liittyen.  

 

Historiallisista kuvasarjoista saatu palaute tuki voimakkaasti ajatusta, että kuvasarjat ovat 

hyvä esitysmuoto myös muisteluaineistojen tekemiseen. Kuvasarjojen tekeminen on 

helpottunut, kun verkkoon on auennut erilaisia kuvasarkistoja, joista kuvia on saatavissa 

vaivattomasti ja usein ilmaiseksi.  

 

Verkkokirjoina julkaistuja kansansatuja ei testattu. 

 

7.10.  Tieteen tiedotuksen tuella tuotetut ruoka-aineistot 

 

Projektin työntekijät osallistuivat asiantuntijoina hankkeeseen, jossa tuotettiin terveelliseen 

ruokaan ja painonhallintaan liittyviä aineistoja. Aineistojen toteuttaminen rahoitettiin 

Kehitysvammaliiton Saavutettavuusyksikön saamalla Tieteen tiedotuksen apurahalla, ja ne 

tehtiin yhteistyössä Suomen Diabetesliiton kanssa. Aineistot julkaistiin joulukuussa 2015. 

 

Apurahalla tuotettiin helppokäyttöinen interaktiivinen verkkopeli, jonka tavoitteena on kertoa, 

mitkä ruoka-aineet ovat terveellisiä - mitä saa syödä enemmän ja useammin, ja mitä 

vähemmän ja harvemmin. Pelissä sijoitetetaan eri ruokia Itämeren malliin perustuvan ruoka-

ainekolmion eri lokeroihin. Pelin teknisen toteutuksen teki Vincit Oy. 

 

Apurahalla tuotettiin myös ”Ruokalautasmalli”, ”Säännölliset ruoka-ajat” ja ”Vinkkejä 

painonhallintaan” -teemoista kolme artikkelia Selkosanomat-lehteen, kolme kuvasarjaa, neljä 

haastatteluvideota sekä niihin liittyvät, kuvilla ja äänillä tuetut verkkosivut.  

 

Videohaastattelut julkaistiin Papunetin selkosivuilla sekä Selkosanomien verkkolehdessä. 

Haastattelijana toimi Selkosanomien toimittaja Markku Juusola ja vastaajana 

ravitsemusterapeutti Liisa Heinonen Suomen Diabetesliitosta. Kuvauksesta ja editoinnista 

vastasi Yrjö Teinilän Pegasus Oy. Selkosanomien artikkelit kirjoitti Tuula Puranen. 

 

Apurahalla tuotettiin myös kolme keskusteluvideota, joissa ohjaaja ja kehitysvammainen 

henkilö keskustelevat terveellisestä ruuasta, sekä neljä lyhyttä videoklippiä, joissa 

kehitysvammaiset henkilöt kertovat suosikkiruuistaan. Videot toteutettiin Kulmakuppila IPI:n 

kahvilatyöpajan kanssa. Videoilla esiintyvät Sami Helle, Emma Palomäki, Markus Kemppi,  

Linda Peltonen, Jussi Ratia ja haastattelijana Marja Visti-Koskinen.  

 

Testaukset 

 

Ruoka-aineistojen haastatteluvideoita ja peliä testattiin kehitysvammaisten ja heidän 

ohjaajien kanssa Aula-työkodissa, Karviaismäen toimintakeskuksessa, Vallilan 

toimintakeskuksessa ja Kehitysvammaliitossa.  

 

Videoiden puutteena koettiin, ettei videoissa olevia väliotsikkoja luettu ääneen, kaikki 

katsojat eivät osanneet lukea. ”Vinkkejä painonhallintaan” -videon kuituasiaa pidettiin 
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hankalana, muuten vaikeustaso tuntui sopivalta. ”Ruokalautasmalli”-videossa asian 

kertaaminen uudelleen videon lopussa sai kiitosta. 

 

Ruokapelin teknisessä toteutuksessa huomattiin testauksessa monia puutteita, mutta 

nämä korjattiin lopulliseen versioon. Lisäksi huomattiin, että joillekin pelaajille eri 

ruoka-aineiden terveellisyys alkoi hahmottua vasta useiden toistojen jälkeen. Osalle 

pelaajista peli oli taas liian helppo, ja siihen toivottiin lisää vaikeusasteita, esimerkiksi 

pelaamista aikaa vastaan. 

 

Testaukset tukivat ajatusta, että haastatteluvideot sopivat hyvin selkoaineistojen osaksi. Myös 

ruokapeli sai hyvän vastaanoton. 

 

Hankkeen loppuvaiheessa tuotettuja keskusteluvideoita ei testattu. 

 

7.11.  Koulutusvideot 

 

Projektin päätteeksi haluttiin toteuttaa ohjeistuksen ja koulutuksien tueksi esimerkki hyvästä 

selkovideosta eli annettujen ohjeiden mukaan tehdystä selkovideosta. Samalla tuotettiin 

koulutusvideo ”Näin teet hyvän selkovideon”, jossa kerrotaan ja näytetään, mitä asioita 

selkovideon tekemisessä tulee ottaa huomioon. Videot tehtiin yhteistyössä Apogee Oy:n 

kanssa. 

 

 
 

”Näin teet hyvän selkovideon” -videossa käydään läpi keskeiset 

asiat, jotka tulee ottaa huomioon, kun tehdään selkovideota. 

Tekninen toteutus: Apogee Oy 

 

Selkovideon aiheeksi valittiin smoothien tekeminen. Aiheen katsottiin olevan sopivan rajattu ja 

toiminnallinen, ja myös ajankohtainen. Esiintyjäksi videoon valittiin näyttelijä Elena Leeve. 
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”Smoothie-juomat” on esimerkki selkovideosta, jossa noudatetaan 

selkovideo-ohjeita. Tekninen toteutus: Apogee Oy 

 

Koulutusvideoita ei testattu, koska ne valmistuivat aivan projektin loppuvaiheessa. Niitä 

ehdittiin kuitenkin näyttää muutamassa tilaisuudessa, ja niistä pyydettiin palautetta kahdelta 

selkokielen asiantuntijalta, maakuntajohtaja ja selkokirjailija Pertti Rajalalta ja Ylen 

Selkouutisten toimittaja Pertti Sepältä. Asiantuntijat pitivät videoita onnistuneina ja 

koulutuskäyttöön hyvin sopivina - kritiikkiä sai lähinnä näyttelijän puherytmi. Toinen 

asiantuntijoista piti puherytmiä liian nopeana, toinen piti puhetta hiukan liian nopeana, mutta 

samaan aikaan rauhallisena, luonnollisena ja selvästi artikuloituna. 

 

8. Ohjeet aineistojen tekijöille 
 

 

Aineistojen testausten pohjalta projektissa tuotettiin ohjeet selkokielisten videoiden, 

animaatioiden, verkkokirjojen sekä e-kirjojen tekijöille. Ohjeiden pohjalta luotiin kriteerit, 

joiden avulla voidaan arvioida materiaalien selkokielisyyttä ja selkologon myöntämisperusteita.  

 

8.1.  Taustaa video-ohjeille 

 

Selkokuville annetut ohjeet ja lainalaisuudet koskevat myös liikkuvaa kuvaa. Videoissa haaste 

on kuitenkin suurempi, sillä niissä on mukana paljon erilaisia elementtejä – mukaan tulevat 

liike, rytmi, leikkaus, ääni- ja kuvatehosteet, musiikki ja puhe. Ne kaikki vaikuttavat kuulo- ja 

näköaistin kautta ja yhdistyvät yhdeksi kokemukseksi. Täten liikkuvalle kuvalle annettavien 

selko-ohjeiden on sisällettävä osioita, joissa ohjeita annetaan laajasti kerronnan eri 

elementeille. Kyse on kuitenkin niin laajasta elementtien kirjosta, että yksityiskohtaisten 

ohjeiden antaminen kaikille elementeille ei ole järkevää.  

 

Näin selko-ohjeissa keskitytäänkin vain ymmärrettävyyden kannalta keskeisiin elementteihin, 

ja muuten noudatetaan yleisiä videoiden kuvaamiseen annettuja ohjeita. Yhteenveto 

videotuotannon perusteista löytyy esimerkiksi Apogee Oy:n sivuilta. 

 



Selkoilmaisu arjen tukena 

35 

Linkki:  

Apogee Oy:n videotuotannon perusteet: www.apogee.fi/koulutusmateriaali/videotuotannon-perusteet 
 

Ero selkovideon ja tavallisen videon välillä on kuitenkin siinä, että selkovideoissa sisällön tulee 

olla pelkistetympää. Selkovideoissa kuvakerronnan, puheen, toiminnan ja kameran liikkeiden 

tulee tapahtua rauhallisella rytmillä. 

 

Selkovideo-ohjeissa on syytä korostaa, että selkovideoissa voi olla myös yllätyksiä, huumoria 

ja haasteita, ettei niitä koeta tylsiksi. Haastavat kuvat ja otokset on kuitenkin hyvä sijoittaa 

kokonaisuudessa kohtiin, joissa niiden ymmärtäminen ei ole esteenä tärkeiden asioiden 

ymmärtämiselle, esimerkiksi videon alkuun tai taitekohtiin. Erityisesti videon alun on syytä olla 

kiinnostava ja motivoiva. 

 

Lisäksi on syytä muistaa, että selkokieli on vain suomen kielen muoto, ei enempää. Eli 

käsikirjoituksen aiheeseen, käsittelytapaan ynnä muuhun ei oteta kantaa, jos ne eivät vaikuta 

merkittävästi ymmärrettävyyteen. Selkologon tavoitteena on olla vain tae siitä, että sovellus 

on helposti ymmärrettävä. Mahdolliset poliittiset, filosofiset ynnä muut painotukset eivät liity 

selkologoon, vaan ovat videon toimittajan ja julkaisijan vastuulla. 

 

 
Selkovideoiden, kuten muidenkin selkomateriaalien tekemisessä 

on tärkeää tuntea kohderyhmä. Kuva: Tanja Räsänen 

 

8.2.  Ohjeita selkovideoiden tekijöille 

 

Seuraavassa selkovideoiden tekemiseen ja tarkistamiseen liittyviä ohjeita lähestytään 

kysymysten kautta.  

 

Ohjeet koskevat ensisijaisesti lyhyitä, tietoa jakavia videoita. Jos kyseessä on taiteellinen, 

tunteisiin vetoava video, ohjeiden antamisessa ja tulkinnassa on oltava varovaisempi ja laaja-

alaisempi. 

 

Ohjeet ja niiden tueksi tuotetut videot löytyvät myös Papunetin sivuilta osoitteesta 

www.papunet.net/selkoilmaisu. 
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Tyyli, laajuus ja kesto 

 

Onko käsikirjoituksessa ja toteutuksessa huomioitu ensisijainen kohderyhmä? 

 

Jos video on suunnattu ensisijaisesti aikuiselle katsojalle, tämän tulee näkyä myös videon 

kerrontatavassa ja tyylissä. Video ei saa olla lapsellinen. Samoin esiintyjien ikää ja ulkonäköä 

on syytä tarkastella ensisijaisen kohderyhmän tai -ryhmien näkökulmasta. 

 

Onko käsikirjoitus laadittu oikean kokoisesta asiasta?  

 

Selkokielisen videon aiheeksi kannattaa valita asia, joka on riittävän suppea ja rajautuu 

selvästi omaksi kokonaisuudeksi. Jos aihe on liian laaja, sen käsittely voi jää abstraktiksi. Liian 

laajassa aiheessa voi myös joutua viittamaan erillisiin tausta-aineistoihin. 

 

Onko kesto selkoesitykseksi sopiva? 

Selkovideon kesto määräytyy aiheen mukaan, mutta enimmäiskestoksi suositellaan viittä 

minuuttia. Jos videosta on tulossa pidempi, kannattaa harkita esimerkiksi sen jakamista osiin.  

Ymmärtämisen näkökulmasta myös hyvin lyhyet videot voivat olla ongelmallisia. Katsoja ei 

välttämättä ehdi orientoitua tilanteeseen, ja video saattaa mennä ainakin ensimmäisellä 

katselukerralla ohi. 

 

Juontotekstit ja puhe 

 

Onko juontotekstit muokattu selkokielen periaatteiden mukaisesti?  

 

Videon käsikirjoituksen juontotekstit tulee kirjoittaa selkokielen kirjoitusohjeiden mukaan 

(www.selkokeskus.fi).  

 

Onko juontojen toteutuksessa otettu huomioon selkokielen periaatteet?  

 

Videon juontojen toteutuksessa tulee seurata selkopuheelle annettuja ohjeita 

(www.selkokeskus.fi). 

 

Onko keskusteluissa ja haastatteluissa otettu huomioon selkokielen periaatteet? 

 

Keskusteluissa ja haastatteluissa puheen rytmin tulee olla rauhallinen. Keskustelijoiden tulisi 

puhua mahdollisimman ”selkokielisesti” vaikeita ilmauksia karttaen. 

 

Ihmisillä on usein taipumus toistaa jo sanomansa asia toiseen kertaan hiukan toisilla sanoilla. 

Selkovideossa tämä saattaa turhaan pidentää videon kestoa ja häiritä ymmärtämistä. 

 

Haastattelussa kysymysten väliin on hyvä jättää lyhyt tauko. 

 

On myös tärkeää, että esiintyjien ilmeet ja muu olemus tukevat aiheen oikeaa tulkintaa. 

Kuvaushetkellä liioittelevat, hauskat ilmeet ja eleet voivat olla mukavia, mutta videolla ne 

saattavat häiritä viestin perillemenoa. 

 

 

 

http://www.selkokeskus.fi/
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Kuvakerronta 

 

Kertovatko kuva ja ääni koko ajan samasta asiasta? 

 

Kuvan ja äänen yhdenmukaisuus ja samanaikaisuus on selkovideoissa tärkeää, kuvan ja äänen 

on kerrottava koko ajan samasta asiasta. Jos videolla esimerkiksi kehotetaan pesemään myös 

kynsien alustat, kuvassa myös puhdistetaan kynsien alustoja. 

 

Kuvan ja äänen yhdenmukaisuudessa on ero selkovideoiden ja tavallisten videoiden välillä. 

Tavallisissa videoissa ei välttämättä kerrota sitä samaa, mitä kuvassa näkyy, vaan juonnossa 

tuodaan kuvaan lisäinformaatiota. Kuva ja juonto voivat olla myös ristiriidassa keskenään ja 

näin tehostetaan asian mieleen painumista. Selkovideoissa toimitaan päinvastoin, kuva ja ääni 

kertovat koko ajan samasta asiasta. Selkovideossa kuvien tulisi olla mahdollisimman 

yksiselitteisiä. On vältettävä sitä, että kuvassa on informaatiota, jota ei mainita juonnossa. 

 

Myös ”kuvituskuvien” käyttö voi häiritä ymmärtämistä. Esimerkiksi uutisissa usein käytetty 

tapa kuvittaa uutinen satunnaisilla kadulla kävelevillä ihmisillä ei ole selkovideossa toimiva 

ratkaisu. 

 

Onko kuvakerronnan rytmi rauhallinen, ymmärtämistä tukeva? 

 

Videot voivat sisältää paljon teknisiä tapahtumia eli ne on leikattu lyhyistä otoksista 

koostuviksi. Tällöin leikkauksen tavoitteena on ylläpitää katsojan mielenkiintoa. Selkovideoissa 

teknisten tapahtumien määrä on pienempi ja rytmi rauhallisempi kuin vastaavissa tavallisissa 

videoissa. 

 

Esityksen rytmissä ja leikkaustavassa kannattaa kuitenkin seurata kyseessä olevaa genreä. Eli 

jos kyseessä on esimerkiksi musiikkivideo, voi olla luontevaa leikata se lyhyistä otoksista 

koostuvaksi ja kuvakerronnaltaan dynaamiseksi. 

 

Rauhallisuus koskee myös videossa esiintyviä henkilöitä. Liikkeiden tulee olla rauhallisia, mutta 

kuitenkin luontevia. 

 

Onko henkilöt, paikat ja tilanteet esitelty kunnolla?  

 

Jos videossa esiintyy henkilöitä, heidät kannattaa esitellä rauhallisesti videon alussa tai 

myöhemmin sopivassa kohdassa. Jos videolla siirrytään ajassa eteen- tai taaksepäin, siirtymä 

on syytä toteuttaa selvästi erottuvaksi. 

 

Kaiken kaikkiaan perinteinen kuvakerrontatapa tukee ymmärtämistä, ensin on yleisotos, 

esimerkiksi yleiskuva kaupungista tai talosta, josta mennään itse toimintaan. 

 

Onko kuvakulmat ja -rajaukset tehty niin, että ne tukevat ymmärrettävyyttä? 

 

Selkovideossa kannattaa välttää erikoisia kuvakulmia ja -rajauksia. Esimerkiksi tapahtuman 

kuvaaminen ylhäältä katonrajasta tai alhaalta lattianrajasta voi vaikeuttaa videon 

ymmärtämistä. Kaikki ylimääräinen ja turhaan huomiota kiinnittävä kannattaa rajata pois. 

Intensiivinen, tiivis rajaus selkeyttää toimintaa. 
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Onko kuvauksessa vältetty ylimääräiset, huomiota väärään asiaan kiinnittävät 

yksityiskohdat?  

 

Kuvasta kannattaa jättää pois kaikki epäoleellinen ja harhaanjohtava informaatio. Jos kuvaan 

tulee vahingossa ylimääräinen asia, esimerkiksi ohikulkeva ihminen tai eläin, tilanne kannattaa 

kuvata uudelleen. Myös joku kuvaustilan yksityiskohta, esimerkiksi henkilön taakse osuva 

tarpeeton esine tai juliste, voi häiritä ymmärtämistä. 

 

Lisäksi asian ”väärää” tekemistä kannattaa välttää. Väärä toimintatapa saattaa painua mieleen 

oikeaa tapaa syvemmin, ja se saatetaan muistaa myöhemmin oikeana. Väärä tekeminen 

voidaan näyttää vain aikeena, ei toteutettuna. 

 

Editointi 

 

Onko videossa vältetty turha tekninen kikkailu? 

 

Videoissa kannattaa käyttää suoria leikkauksia – ristikuvia, zoomauksia, häivytyksiä ynnä 

muita kannattaa käyttää vain poikkeustapauksissa. 

 

Sen sijaan syväterävyydellä ja taustan häivyttämisellä voidaan korostaa haluttua asiaa. 

 

Teksteissä musta teksti valkoisella pohjalla on usein paras ratkaisu. Testien varjostuksia ja 

erikoisia teksti- ja taustavärejä kannattaa välttää. 

 

Onko editoinnissa lisätty ymmärrettävyyttä? 

 

Editointivaiheessa videoon voidaan lisätä erilaisia ymmärrettävyyttä lisääviä elementtejä. 

 

Tärkeitä asioita voi korostaa esimerkiksi: 

- teksteillä (esim. avainsanojen toistaminen, asioiden kertaaminen), 

- graafisilla elementeillä (esim. ympäröinnit, nuolet) tai 

- valokuvilla tai piirroksilla (esim. asiat, joita ei näy varsinaisessa kuvassa). 

 

Lisäelementit eivät saa kuitenkaan peittää kuvasta olennaista informaatiota. Lisäelementeille 

on hyvä varata kuvaan tilaa jo kuvausvaiheessa. 

 

Kuvaustilanteessa on hyvä kuvata riittävästi aineistoa, esimerkiksi lähikuvia aiheeseen 

liittyvistä esineistä tai julkaisuista. Niitä voidaan tarpeen mukaan lisätä videoon editoinnissa. 

 

Kokonaisuus kannattaa usein jakaa osiin väliteksteillä. Ne selventävät katsojalle, että 

siirrytään uuteen asiaan, ja antavat katseluun pienen orientoitumishetken. Tekstien pitää olla 

näkyvissä niin kauan, että ne ehtii lukea läpi rauhallisesti kahteen kertaan. Katsojien joukossa 

voi olla lukutaidottomia, joten videoiden tekstit on syytä lukea myös ääneen. 

 

Ymmärrettävyyttä voidaan parantaa myös lisäämällä videoon valokuvia. Esimerkiksi videon 

lopussa voidaan kerrata tärkeimmät asiat valokuvien, äänen ja tekstien avulla. Liikkumaton 

kuva antaa tilaa äänen ja sen jälkeen ilmestyvän tekstin ymmärtämiselle. Liikkumaton 

stillkuva voidaan toteuttaa myös pysäyttämällä video johonkin tiettyyn kohtaan. Toimivampaa 

kuitenkin on, että kuvataan pysähtynyttä tilannetta normaaliin tapaan, mutta riittävän pitkään. 
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Videon puheen tekstittämistä kannattaa harkita silloin, jos video on suunnattu ensisijaisesti 

maahanmuuttajille, haastateltavan puheilmaisu on epäselvää tai taustamelu on voimakasta. 

Toimivinta on, että tekstityksen voi halutessaan laittaa päälle tai pois. 

 

Yleistä 

 

Onko videota suunniteltu yhdessä loppukäyttäjien kanssa?                                       

Onko videota testattu loppukäyttäjien parissa? 

 

Videon suunnittelu- ja käsikirjoitusvaiheessa on hyvä kuulla loppukäyttäjiä. Myös editoinnin 

loppuvaiheessa videota tulisi testata kohderyhmän parissa. Jo muutaman ihmisen reaktiot ja 

kommentit ovat arvokkaita. Myös omaisten, opettajien ja muiden lähihenkilöiden kommentit 

ovat tärkeitä. Testauksissa tulee usein esiin muutosehdotuksia, joita voidaan toteuttaa vielä 

videon viimeistelyssä. 

 

Onko esityksen tekninen laatu ymmärrettävyyden näkökulmasta riittävä? 

 

Videon äänen tai kuvan huono laatu vaikeuttaa asian ymmärtämistä. Tästä syystä selkologoa 

ei tule myöntää videolle, jonka tekninen laatu on huono. 

 

Erityisen tärkeää on äänen laatu. Jos esiintyjät puhuvat, heidän äänensä pitää äänittää 

riittävän laadukkaasti ja kaiun välttämiseksi riittävän läheltä äänilähdettä, esimerkiksi 

nappimikrofonilla. 

 

Musiikin käyttöä puheen taustalla on syytä harkita huolella. Joissain tapauksissa musiikki 

saattaa kuitenkin toimia tunnelman nostattajana. 

 

8.3. Ohjeita selkoanimaatioiden tekijöille 

 

Selkoanimaatioita koskevat soveltaen samat ohjeet kuin selkovideoita. Myös niiden kohdalla 

ohjeet koskevat ensisijaisesti tietoa tarjoavia animaatioita. 

Joitakin asioita animaatioihin liittyen on kuitenkin syytä korostaa.  

- Animaatioiden piirroksissa tulee hahmottua selvästi se, mistä on kyse. Esimerkiksi 

koiran tassu voi olla vaikeampi tunnistaa piirrettynä kuin valokuvana tai videokuvana. 

On siis hyvä lähestyä kohdetta niin, että katsoja ymmärtää, mitä piirroksessa on.  

- Piirrokset voivat olla ”värityskirjamaisia” eli piirrokset eivät saa olla liian 

yksityiskohtaisia.  

- Värien käyttö on suotavaa, mutta huomiota vieviä värejä kannattaa välttää 

ymmärtämisen kannalta epäoleellisissa kohdissa. 

- Animaatiota voi keventää huumorilla, jos aihe sen sallii, mutta on varottava, ettei 

hauskaksi yksityiskohdaksi tarkoitettu piirros haittaa ymmärtämistä. 

 
Piirrosvideolla tarkoitetaan animaatiota, jossa kuvat piirtyvät näkyviin asteittain. 

Piirrosvideoissa usein näkyvä piirtäjän käsi kannattaa jättää selkoversiossa pois. Selkoversiota 

voi selkeyttää myös sillä, että kuvat ovat osin piirretty valmiiksi. 
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Animaatio soveltuu hyvin keinoksi silloin, kun aihetta on vaikea 

esittää videolla. Hankkeessa tuotettiin mm. koiran kynsien  

leikkaamisesta animaatio, jossa näytettiin koiran kynnen sisällä  

olevat hermot. Tekninen toteutus: Mikko Sallinen, Media Brains Oy. 

 

8.4. Ohjeita kuvasarjojen ja verkkokirjojen tekijöille 

 

Verkkokirjalla tai kuvasarjalla tarkoitetaan esitystä, joka perustuu kuvaan ja sitä tukevaan 

tekstiin ja ääneen, ja jossa voi edetä omaan tahtiin sivulta toiselle. Verkkokirjoja voi valmistaa 

Papunetissa olevan Papuri-työkalun lisäksi esimerkiksi PowerPoint- tai taitto-ohjelmalla.  

 

Verkkokirjojen kuvituksessa otetaan huomioon selkokuvalle annetut ohjeet. Teksteissä 

noudatetaan selkokielelle annettuja ohjeita. Juontojen osalta noudatetaan puolestaan ohjeita, 

joita on annettu selkopuheelle (ks. sivu 7). 

 

Verkkokirjoissa on syytä korostaa erityisesti sitä, että kuvan ja tekstin tulee kertoa aina 

samasta asiasta. 
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Yllä olevan kuvan teksti kertoo kirpputoreista ja kuva on  

tyypilliseltä kirpputorilta, ei vaatekaupasta. Teksti ja kuva kertovat  

siis hyvin tarkasti samasta asiasta. Kuva: Shutterstock, "Näin säästät  

menoissa" -kuvasarja 

 

 
 

Yllä olevassa kuvassa ovat mukana kaikki tekstissä mainitut asiat 

eli kuumaa juomaa, juomapullo ja tölkit. Kuva: Kaisa Kaatra, "Näin 

vältät vatsataudin" -kuvasarja 

 

http://papunet.net/selko/artikkelit/turvallinen-ruuanlaitto/nain-valtat-vatsataudin-kuvasarja/
http://papunet.net/selko/artikkelit/turvallinen-ruuanlaitto/nain-valtat-vatsataudin-kuvasarja/
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Jos kaikkia tekstissä mainittuja asioita on vaikea saada samaan 

kuvaan, voidaan kuvaan liittää pikkukuvia puuttuvista asioista, 

kuten yllä olevassa kuvassa. Kuva: Kaisa Kaatra, Shutterstock,  

"Näin vältät vatsataudin" -kuvasarja 

 

8.5.  Ohjeita selko-e-kirjojen tekijöille 

 

Selko-e-kirjojen osalta ohjeiden antaminen on haastavaa, sillä niiden julkaisemisessa käytetyt 

tekniikat kehittyvät jatkuvasti. Kun kirjoihin tulee mukaan pelillisiä elementtejä, ohjeiden 

antaminen muuttuu entistä haastavammaksi. Lisäksi selko-e-kirjojen typografisiin ohjeisiin 

vaikuttaa valittu tekniikka.   

 

E-kirjan voi toteuttaa tekniikalla, jossa lukija ei voi vaikuttaa kirjan muotoiluun, lukija ei siis 

voi muuttaa esimerkiksi kirjainkokoa tai palstan leveyttä (esim. iBook). Tällöin noudatetaan 

pääsääntöisesti niitä graafisia ohjeita, joita on annettu painettujen selkokirjojen tekemiseen. 

Kirjan tekstit, kuvat ja mahdolliset videot voidaan sijoittaa tarkkaan halutuille paikoille. Kirja 

on silloin joko pysty- tai vaakasuuntainen, tai se on taitettava kahteen kertaan. 

 

E-kirjan voi toteuttaa myös tekniikalla, jossa lukija voi muuttaa kirjainkokoa ja palstan levyttä, 

ja lukea kirjaa pysty- tai vaakasuuntaan (esim. ePub). Tällöin painetuille selkokirjoille 

annettuja graafisia ohjeita ei pystytä noudattamaan, esimerkiksi pakotetusta rivityksestä on 

luovuttava. Jos rivitys on pakotettu, näkymä voi muuttua sekavaksi ja vaikealukuiseksi. 

Kappaleet voidaan kuitenkin erottaa toisistaan. Myös äänen ja kuvien lisääminen ePub-kirjaan 

voi olla haastavaa ja vaatii julkaisun testaamista erilaisilla laitteilla. 

 

 

http://papunet.net/selko/artikkelit/turvallinen-ruuanlaitto/nain-valtat-vatsataudin-kuvasarja/


Selkoilmaisu arjen tukena 

43 

 
 

Hankkeessa julkaistu "Koiran hoitaminen" -kirja on toteutettu  

iBook-tekniikalla. Kirjan sivut avautuvat vain pystysuuntaan  

ja näyttävät aina samalta. Teksti ja kuva: Jenni Sipilä 

 

  
 

Hankkeessa julkaistu ”Kuolema kirkon varjossa” -kirja on  

toteutettu ePub-tekniikalla. Kirjainkoon muutos vaikuttaa  

myös kirjan ulkoasuun. Teksti: Ari Sainio 
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9. Selkovideoiden arviointilomake ja ohjeistus 

 

Hankkeessa kehitettiin videoiden selkoilmaisun arvioinnin avuksi myös lomake, joka noudattaa 

selkovideoiden tekemiseen annettua ohjeistusta (ks. liite4). Soveltaen lomaketta voidaan 

käyttää myös animaatioiden arvioimiseen. Selkoverkkokirjoja ja e-kirjoja varten ei tehty 

lomaketta, vaan ohjeita annettiin yleisemmin, ja kehotettiin seuraamaan selkokuvalle ja 

painetuille selkojulkaisuille annettuja selko-ohjeita. 

 

Lomakkeen kehittämiseksi siitä lähetettiin kysely kymmenelle selkokielen asiantuntijalle, 

yhdelle videoammattilaiselle sekä projektin ohjausryhmän neljälle jäsenelle. Kyselyssä oli 

mukana arviointilomakkeen ja ohjeistuksen demoversio, tiivistelmä hankkeesta sekä linkki 

sivulle, jossa esitettiin lomakkeesta kysymyksiä ja tarjottiin kommentointimahdollisuus.  

 

Kyselyyn vastasi yhdeksän henkilöä. Yleisesti asiantuntijat pitivät kysymysmuotoon laadittua 

ohjeistusta ja siihen liittyvää lomaketta toimivana. Ohjeiden määrää pidettiin sopivana, ja 

lomakkeen arvioitiin soveltuvan hyvin (5) tai kehittämisen jälkeen hyvin (4) arvioinnin 

apuvälineeksi. Vastaajista usea korosti sitä, että arvion tekijällä on oltava vankka kokemus 

selkovideoista ja myös koulutusta arvioijaksi.  

 

Arviointilomakkeesta ja ohjeistuksesta antoi palautetta myös projektin videotuotannon 

asiantuntija. 

 

Videoiden arviointilomaketta testattiin myös hankkeen koulutuksissa. 

 

Palautteiden perusteella lomaketta ja ohjeistusta kehitettiin eteenpäin ja toteutettiin lopulliset 

versiot. 

 

10. Koulutukset ja koulutusmateriaalit  

 

Koulutusten ja koulutusmateriaalien kehittäminen aloitettiin vuonna 2014, ja niitä testattiin 

useissa koulutuksissa vuosien 2014 ja 2015 aikana. Vuonna 2016 kehitystyötä jatkettiin, ja 

koulutukset liitettiin tiiviimmin osaksi Kehitysvammaliiton koulutustarjontaa.  

 

Koulutusmateriaalit koostuvat PowerPoint-esityksestä, oppaasta sekä Papunetin sivuilla 

olevista ohjeista, ohjevideosta ja tuotetuista esimerkkiaineistoista.  

 

10.1.  Koulutuskokonaisuudet 

 

Selkovideoista ja muista uusista tekniikoista on vaikeaa puhua, jos ei selitetä, mitä on 

selkokieli, ja miten selkokielisyys toimii puheessa. Tästä syystä luotiin yhteistyössä 

Selkokeskuksen kanssa koulutuskokonaisuus, jossa kerrotaan myös tekstin mukauttamisesta 

selkokielelle sekä selkokielisestä puheesta ja ääneen lukemisesta. Tälle puolen päivän 

koulutukselle annettiin nimeksi ”Selkoilmaisun uudet muodot”. 
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Koulutus toteutettiin testikoulutuksena ensimmäisen kerran Tampereella syyskuussa 2014. 

Koulutukseen osallistui kahdeksan paikallisten vammaisjärjestöjen työntekijää. Kouluttajina 

toimivat Selkokeskuksen johtaja Leealaura Leskelä ja projektipäällikkö Hannu Virtanen.  

 

Palautteessa (6) koulutuksen kesto suhteessa sisältöihin arvioitiin oikeaksi (5) ja 

koulutuksen asiasisällöt sopiviksi (5).  

 

Avoimessa vastauksessa todettiin muun muassa seuraavaa:  

‐ mielenkiintoinen, videot loistavia, ymmärtää, miten on kehittämisen varaa 

‐ viritti mielenkiinnon, viritti ajatuksen ”että jos paperi katoaa” 

‐ lisää esimerkkejä, asennepuolta lisää, loppuun diat koostetusti  

‐ hyvä ja ajatuksia/ideoita herättävä peruspaketti aiheesta. 

 

Koulutusta testattiin vuoden 2014 aikana myös useissa muissa yhteyksissä. Seinäjoen 

ammattikorkeakoululla järjestettiin yleisöluento ja työpaja, ja sen lisäksi luentoja oli muun 

muassa Kuntaliiton seminaarissa Helsingissä, Kehitysvammaliiton Tikoteekin Sillalla-

seminaarissa Espoossa, ITK-konferenssissa Hämeenlinnassa sekä YK:n lukutaitopäivän 

tapahtumassa Tampereella. Vuoden 2015 alussa koulutus oli osa TAMK:n ammatillista 

erityisopettajakoulutusta Tampereella, ja aihetta esiteltiin myös kehitysvamma-alan opettajien 

neuvottelupäivillä Helsingissä. 

 

Ensimmäinen valtakunnallinen koulutus järjestettiin Helsingissä huhtikuussa 2015. 

Kouluttajina olivat Kehitysvammaliiton Opikkeen suunnittelija, selkokielen asiantuntija Henna 

Kara ja projektipäällikkö Hannu Virtanen. Koulutukseen osallistui 30 henkilöä. 

 

Palautteissa (28) koulutuksen kesto suhteessa asiasisältöihin oli vastaajien mielestä 

oikea (23) ja koulutuksen asiasisällöt olivat sopivia (28).  

 

Avoimessa kysymyksessä osanottajat kommentoivat muun muassa seuraavasti:  

‐ kurssimateriaali olisi ollut hyvä saada koulutuksessa, tärkeä aihe 

‐ oli aika paljon asiaa lyhyessä ajassa, voisi olla oma koulutus esim. videoiden 

tekemisestä 

‐ ehkä vielä enemmän käytännön esimerkkejä molemmissa osuuksissa, kiitos 

koulutuksesta, kokonaisuus oli hyvä 

‐ konkreettisia harjoituksia ehkä enemmän, myös keskustelulle enemmän tilaa – nyt 

jossain kohdin ehkä jarrutettiin osallistujien mielipiteiden jakoa 

‐ kivaa, että oli tehtäviä ja keskusteltiin, hyvät kouluttajat 

‐ sopivasti asiasisältöä ymmärrettävällä tavalla, voisi kysyä osallistujilta enemmän, 

onko vastaavaa tehty jossain 

‐ itselleni hyvä paketti, en ole aiemmin perehtynyt selkokieleen. 

 

Projektin viimeisenä vuotena koulutusta laajennettiin Papunet-verkkopalvelun osuudella, jossa 

puhutaan verkon saavutettavuudesta. Tälle päivän koulutuskokonaisuudelle annettiin nimeksi 

”Selkeää ja saavutettavaa viestintää”. Koulutus on suunnattu kaikille, jotka tuottavat 

verkkosivuja ja tiedotusmateriaaleja selkokielen tarvitsijoille.   

 

Koulutus järjestettiin tässä laajemmassa muodossa ensimmäisen kerran lokakuussa 2015 

Helsingissä. Kouluttajina olivat Selkokeskuksen kehittämispäällikkö Leealaura Leskelä, 

saavutettavuusyksikön johtaja Sami Älli ja projektipäällikkö Hannu Virtanen. Kurssilla oli 21 

osallistujaa.  



Selkoilmaisu arjen tukena 

46 

Kurssipalautteissa (13) kysyttiin, kuinka osallistuja koki saaneensa uutta tietoa 

koulutuksen eri osioista (asteikko 1-5):  

‐ Tekstin mukauttaminen selkokielelle    3,5 

‐ Selkokielinen puhe ja ääneen lukeminen   4,0 

‐ Saavutettavat verkkosivut     3,8 

‐ Selkoilmaisu videoissa ja animaatioissa    4,2 

‐ Selkokieliset kuvasarjat ja e-kirjat ja muut sovellukset 4,2 

 

Avoimeen kysymykseen vastattiin muun muassa seuraavasti:  

‐ oli erittäin hyvä ja tasapainoinen koulutus, en keksi mitään parannettavaa 

‐ oli sopiva, kokemusta taitosta ja kuvista, käytiin juuri sitä läpi, mistä vähemmän 

tietoa 

‐ kaipasin ohjeita selkokielisen videon tarjouspyynnön tekemiseen 

‐ sopiva kokonaisuus, esityksissä olleet esimerkit elävöittivät ja aihe säilyi 

mielenkiintoisena koko päivän, hyvin olisi jaksanut pidemmänkin päivän 

‐ kaipasin mukaan enemmän harjoituksia kuin kuuntelua ja katselua 

‐ olen tyytyväinen, paljon vinkkejä omaan työhöni monimuotoisessa ympäristössä. 

 

Vastaava koulutus pidettiin myös marraskuussa 2015 Väestöliitossa, jossa oli 24 osallistujaa. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vuosina 2013-2015 toteutettiin hankkeen sisällöistä 11 

koulutusta, ja niihin osallistui 210 henkilöä. Lisäksi erilaisia luentoja ja esittelyjä oli 21, ja 

niihin osallistui yli 1 000 henkilöä.  

 

Vuonna 2016 jatkettiin koulutusten ja niiden markkinoinnin kehittämistä, ja liitettiin ne tiiviisti 

osaksi Kehitysvammaliiton koulutustarjontaa. Tavoitteena on koulutusten kautta jakaa 

hankkeessa koottua tietoa mahdollisimman laajasti alan muiden toimijoiden käyttöön.  

 

10.2.  Esitys koulutusten tueksi  

 

Hankkeen sisällöistä koottiin selkokoulutusten ja -kouluttajien tueksi PowerPoint-esitys. 

Koulutusmateriaalin ensimmäinen osuus käsittelee muuttuvaa viestintäympäristöä. Siinä 

kuvataan viestinnässä, lukemisessa ja julkaisutoiminnassa tapahtuneita muutoksia. 

Tavoitteena on, että tämä osuus päivittyy säännöllisesti, kun uutta tietoa kertyy esimerkiksi 

kansallisten mediatutkimusten kautta. Materiaalin toinen osuus käsittelee selkovideoiden 

tekemistä. Siinä käydään läpi projektissa kehitetty ohjeistus sekä näytetään esimerkkejä 

selkovideoiden hyvistä ja huonoista ratkaisuista. Videoiden jälkeen käsitellään animaatioita. 

Koulutusmateriaalin kolmas osuus käsittelee verkkokirjojen ja selko-e-kirjojen tekemistä. 

 

Koulutusmateriaalin avulla voi toteuttaa noin kahden tunnin koulutuskokonaisuuden. Jos ottaa 

käyttöön kaikki esitellyt ryhmä- ja parityöt sekä varaa aikaa keskusteluun, koulutuksen kesto 

on enimmillään nelisen tuntia. Materiaali jää Kehitysvammaliiton Saavutettavuusyksikön 

käyttöön tulevien koulutuksien rungoksi. Koulutusmateriaalista toteutettiin myös tiiviimpi 

versio, joka on toimitettu selkokielen asiantuntijaverkoston käyttöön. Tämän materiaalin avulla 

voi toteuttaa 20-40 minuutin koulutuskokonaisuuden. 
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10.3.  Opas koulutusten tueksi 

 

Koulutusten tueksi tuotettiin viidestä artikkelista koostuva opas, jossa käydään läpi samoja 

asioita kuin itse koulutuksissa. Tällaista lisäaineistoa toivottiin, ja artikkelien kautta aiheiden 

käsittelyä voitiin laajentaa kokonaisuuksiin, jotka koulutuksissa jäävät ajan puutteen vuoksi 

pienelle huomiolle. 

 

”Selkeää ja saavutettavaa viestintää” -opas sisältää seuraavat artikkelit:  

- Ari Sainio: Selkokieli kirjoituksessa  

- Leealaura Leskelä: Selkopuhe ja ääneen lukeminen  

- Sami Älli: Saavutettavuus ja selkokieli verkkopalveluissa  

- Hannu Virtanen: Selkokuva ja katsoja  

- Hannu Virtanen: Selkoilmaisun uudet muodot 

 

Hannu Virtasen artikkeleista ensimmäinen sisältää eri tutkimuksista ja opintoaineistosta 

koottua tietoa näkemisestä sekä erityisesti selkokielen tarvitsijoiden tavasta ymmärtää kuvia 

ja myös liikkuvaa kuvaa. Virtasen toinen artikkeli kertoo ”Selkoilmaisu arjen tukena” -projektin 

tulokset tiivistetyssä muodossa.  

 

Oppaan julkaisi Kehitysvammaliiton Saavutettavuusyksikkö, ja siitä otettiin 300 kappaleen 

painos. Oppaassa on 64 sivua, ja sen ISBN-tunnukset ovat ISBN 978-951-580-632-1 

(painettu) ja ISBN 978-951-580-633-8 (pdf). 

 

Vuonna 2015 opasta jaettiin ilmaiseksi projektin loppuseminaarin osallistujille, ja vuonna 2016 

sitä jaetaan koulutusten osallistujille. Vuoden 2016 alussa opas julkaistiin myös pdf-muodossa 

Papunetissa. 

 

Oppaasta pyydettiin arvio kahdelta selkokielen asiantuntijalta, Ylen Selkouutisten toimittaja 

Pertti Sepältä sekä S2-opettaja Johanna Kartiolta. Arvioissaan he totesivat seuraavaa: 

 

Kirja laajentaa selkoilmaisun tutkimuskenttää. Se nivoo taitavasti yhteen 

selkoviestinnän uudet muodot aiemmin tutkittujen osa-alueiden kanssa, mikä auttaa 

lukijaa hahmottamaan kokonaisuutta. Opas auttaa selkoilmaisun käyttäjiä tarttumaan 

uusiin keinoihin antamalla selkeitä periaatteita ja ohjeita. Kirjan ohjeet ovat myös 

ensimmäiset laatuaan Suomessa, joten ne ovat käyttäjilleen ensiarvoisen tärkeitä. (PS) 

 

Opas tulee tarpeeseen ja antaa hyödyllistä tietoa kaikille, jotka tekevät selkoaineistoja. 

Lukija saa oppaasta kokonaiskuvan selkokielen kentästä. Eniten uutta tietoa sisältää 

oppaan viimeinen luku ”Selkoilmaisun uudet muodot”. Koska viestintä on tällä hetkellä 

niin nopeasti kehittyvä ja muuttuva ala, sähköisen viestinnän osalta opas 

todennäköisesti vanhenee nopeimmin. Tämän tuo hyvin esiin luvun kirjoittaja, Hannu 

Virtanen. On silti tärkeää raportoida, missä nyt mennään, ja ohjata selkoaineistojen 

tekijöitä ja tarvitsijoita tämänhetkisten materiaalien äärelle. Kaiken kaikkiaan opas 

täyttää hyvin tehtävänsä eräänlaisena nopeana katsauksena siihen, mitä selkoviestijän 

täytyy tietää vuonna 2015. (JK) 
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10.4.  Muut koulutukset  

 

Hankkeen sisällöistä koulutettiin myös Kehitysvammaliiton työntekijöitä sekä selkokielen 

asiantuntijoita. Lisäksi hanketta esiteltiin kahdessa kansainvälisessä tapahtumassa.  

 

Kehitysvammaliiton työntekijöille järjestettyjen koulutusten tavoitteena oli, että uudet 

selkosovellukset juurtuvat liiton eri yksiköiden toimintaan pysyvästi. Työntekijöille järjestettiin 

koulutusta sekä selkoilmaisuun että videotuotantoon liittyen. Videokoulutuksiin osallistui 14 

liiton työntekijää. Myös hankkeessa tuotetut piirrosvideot toteutettiin yhteistyössä eri 

yksiköiden kanssa. Piirrosvideoiden tekemiseen liittyneeseen koulutukseen osallistui 

kymmenkunta liiton työntekijää.  

 

Selkosovellusten kehittämisen ja tuottamisen turvaamiseksi hankkeen aloitteesta liittoon 

perustettiin myös kuvausstudio. 

 

Selkovideoiden ohjeistukseen perehdytettiin useaan otteeseen myös Selkokeskuksen 

asiantuntijaverkostoa. Hanketta esiteltiin kahdessa asiantuntijoiden tapaamisessa ja yhdessä 

Selkokeskuksen neuvottelukunnan kokouksessa. Tavoitteena oli, että asiantuntijoiden 

joukossa ja eri järjestöissä heräisi kiinnostus käsikirjoittaa ja tuottaa selkovideoita.  

 

Lisäksi Kehitysvammaliiton työntekijöille ja Selkokeskuksen asiantuntijaverkostolle järjestettiin 

syksyllä 2015 koulutus selkovideoiden käsikirjoittamisesta, tuottamisesta ja arvioinnista. 

Koulutuksen tavoitteena oli luoda asiantuntijaverkosto, joka kehittää alaa eteenpäin. 

Kouluttajina toimivat projektipäällikkö Hannu Virtanen ja projektissa konsulttina ja arvioijana 

toiminut Apogee Oy:n toimitusjohtaja Niko Lamberg. Koulutukseen osallistui 12 henkilöä, 

joista 7 oli Kehitysvammaliiton työntekijöitä, ja loput edustivat muita järjestöjä tai olivat 

itsenäisiä asiantuntijoita.  

 

Koulutuksen arvioitiin vastanneiden (7) mielestä koulutus: 

‐ lisäsi valmiuksia tehdä selkovideon käsikirjoitus (jonkin verran 1, 

kohtalaisesti 4, paljon 2) 

‐ lisäsi valmiuksia ohjeistaa ja valvoa selkovideon tekemistä (jonkin verran 2, 

kohtalaisesti 3, paljon 2) 

‐ syvensi käsitystä videoiden selkokriteereistä (jonkin verran 1, kohtalaisesti 5 

ja paljon 1).  

 

Avoimeen kysymykseen vastattiin mm. seuraavasti: 

‐ Koulutus oli uraauurtava, eipä tällaista ole ennen ollut.  

‐ Videoiden läpikäyminen oli hyödyllistä ja kiinnostavaa. Videoita olisi voinut 

katsoa enemmänkin.  

‐ Oikein onnistunut koulutuspäivä.  

‐ Koulutuksesta oli minulle hyötyä. Sain vastauksia konkreettisiin 

kysymyksiin, joita olen pohtinut. Tulevaisuudessa voisi selkeämmin ehkä 

määritellä, mikä osuus koulutuksesta keskittyy logotarkastuksiin, mikä 

selkovideotuotannon tilaamiseen ulkopuolelta. 

‐ Kiinnostava koulutus, aihe on todella tärkeä ja ajankohtainen. Kaipaisin ehkä 

vielä lisää tietoa nimenomaan selkovideoista, mitkä ovat pahimmat 

kompastuskivet ym. 
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Kansainvälisesti projekti oli esillä ISAAC-konferenssissa Portugalissa heinäkuussa 2014 sekä 

selkotoimijoiden pohjoismaisessa tapaamisessa Helsingissä elokuussa 2014.   

 

10.5.  Loppuseminaari 

 

Projektin loppuseminaari järjestettiin Selkokielen juhlaseminaarin yhteydessä 26.11.2015 

Helsingissä. Juhlaseminaarin järjestivät yhteistyössä Selkokeskuksen neuvottelukunta, 

Kehitysvammaliitto, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.  

Seminaarissa esiteltiin hankkeessa selkovideoille luotu ohjeistus, näytettiin koulutusvideot ja 

jaettiin projektin tuottama opas. Seminaarissa oli 80 osallistujaa, ja sen avasi opetus- ja 

kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.  

 

11. Tiedotus  

 

Hankkeelle laadittiin viestintäsuunnitelma, jonka mukaisesti viestinnässä hyödynnettiin 

Kehitysvammaliiton, erityisesti Papunetin ja Selkokeskuksen verkko- ja sosiaalisen median 

kanavia, mutta myös perinteisiä julkaisukanavia. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin myös 

Kehitysvammaliiton jäsenkirjeissä sekä Papunetin ja Selkokeskuksen tiedotteissa. 

 

Hankkeelle luotiin omat sivut Papunet-verkkopalveluyksikön sivujen yhteyteen. Sivuilla 

kerrottiin hankkeen tavoitteista, toiminnasta ja tuloksista, sekä tiedotettiin projektin 

ajankohtaisista asioista. Hankkeen lopussa sivuille työstettiin hankkeessa luotu ohjeistus.  

 

Hankkeen etenemisestä ja tuloksista informoitiin säännöllisesti yhteistyökumppaneita ja muita 

kiinnostuneita tahoja. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui 2-3 kertaa vuodessa, ja hankkeessa 

tuotettiin materiaaleja eri asiantuntijatahojen kanssa. Näiden kumppaneiden toivottiin 

tiedottavan hankkeesta ja hankkeessa tuotetuista materiaaleista eteenpäin omien kanaviensa 

kautta. Selkokeskuksen neuvottelukunnan kautta välitettiin tietoa hankkeesta laajasti muun 

muassa eri järjestöille ja viranomaisille.  

 

Hanketta esiteltiin alan koulutuksissa ja seminaareissa, ja hankkeesta tiedotettiin myös 

messuilla ja tapahtumissa, joissa Kehitysvammaliitto ja sen yksiköt ovat mukana. 

 

Selkokielen kohderyhmiä tiedotettiin Papunetin selkosivujen kautta, jossa oli tietoa hankkeesta 

sekä tekstinä että videona ja kaikki hankkeessa toteutettavat selkoaineistot. Kohderyhmiä 

tiedotettiin myös hankkeen ohjausryhmän kautta. 

 

Laajin artikkeli aiheesta oli Ketju-lehdessä 5/2014 julkaistu Hannu Virtasen kirjoitus ”Myös 

selkosivujen on muututtava”. Myös Selkosanomissa ja sen ruotsinkielisessä sisarlehdessä LL-

Bladetissa oli projektista ja sen julkaisemista aineistoista artikkeleita. Pienempiä uutisia ja 

tiedotteita hankkeen tuotoksista oli useissa järjestölehdissä (ks. liite 3). 
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12. Projektin tuotosten arviointi 

12.1.  Esimerkkiaineistojen arviointi 

 

Projektin luonteesta johtuen kohderyhmäarviointi eli toteutettujen esimerkkiaineistojen testaus 

ja niistä kerätty palaute oli hyvin keskeinen osa hankkeen toteuttamista. Aineistojen 

ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä testattiin afaattisten henkilöiden, ammatillisten 

erityisopiskelijoiden, maahanmuuttajien sekä kehitysvammaisten henkilöiden parissa.  

 

Vuonna 2013 aineistoja testattiin 7 kertaa, ja niihin osallistui 71 loppukäyttäjää ja 22 

opettajaa, ohjaajaa, avustajaa tai omaista. Vuonna 2014 testauksia oli 6 ja osallistujia 91 + 

20. Viimeisenä vuotena testauksia oli 11 ja osallistujia 93 + 10.  

 

Kaiken kaikkiaan testaustilaisuuksia oli projektin aikana 24, ja niihin osallistui 255 

loppukäyttäjää ja 52 opettajaa, ohjaajaa, avustajaa tai omaista. 

  

Testausten tuloksista kerrotaan esimerkkiaineistojen yhteydessä luvussa 7 (ks. sivu 17). 

 

12.2.  Selkovideon arviointilomakkeen ja ohjeistuksen arviointi 

 

Keväällä 2015 toteutettiin selkovideon arviointilomakkeen arviointi. Samalla arvioitiin myös 

selkovideoiden tekemisen annettua ohjeistusta.  

 

Kysely lomakkeesta ja ohjeista lähetettiin kymmenelle selkokielen asiantuntijalle, yhdelle 

videoammattilaiselle sekä projektin ohjausryhmän neljälle jäsenelle.  

 

Arvioinnin tuloksista kerrotaan luvussa 9 (ks. sivu 44). 

 

12.3.  Koulutusten ja koulutusmateriaalien arvioinnit 

 

Hankkeen aikana sen sisällöistä toteutettiin 11 koulutusta, joihin osallistui 210 henkilöä. 

Kaikista koulutuksista kerättiin palautetta. 

 

Koulutusten tueksi julkaistiin myös opas, josta pyydettiin asiantuntija-arvioinnit. 

 

Koulutuspalautteista ja oppaan arvioinneista kerrotaan luvussa 10 (ks. sivu 44). 

 

12.4.  Ulkopuolinen asiantuntija-arviointi 

 

Keväällä 2015 projektissa päätettiin pyytää ulkopuoliselta videoalan ammattilaiselta arvio 

kaikista projektissa tuotetuista videoista sekä laadittavista ohjeista, artikkeleista ja 

koulutusaineistoista. Arvioinnin toteutti Apogee Oy:n toimitusjohtaja Niko Lamberg. Hänellä on 

laaja kokemus niin videoiden tekemisestä, tuottamisesta kuin kouluttamisesta. 
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Lamberg katsoi kaikki projektissa tuotetut videot sekä luki hänelle toimitetut, osin vielä 

keskeneräiset ohjeet, artikkelit ja koulutusaineistot. Näistä materiaaleista tehdyn arvioinnin 

olennaisimmat huomiot koskivat kuvakerrontaa ja editointia. Lambergin mukaan perinteinen, 

konstailematon kuvakerronta ilman teknistä ”kikkailua” on selkovideoissa useimmiten toimivin 

ratkaisu.  

 

Projektissa tuotetuista videoista Lamberg esitti muun muassa seuraavia huomioita: 

- Videoissa oli turhia, editoinnissa tehtyjä tehosteita kuten ristikuvia ja häivytyksiä. 

Suorat leikkaukset ovat perinteinen, varma ja selkeä tapa siirtyä otoksesta toiseen. 

- Tekstien tule näkyä ajallisesti riittävän kauan, jotta ne ehtii lukea. Hyvä nyrkkisääntö 

on, että teksti tulee ehtiä lukea rauhallisesti kahteen kertaan. Nyt osa teksteistä oli 

näkyvissä liian lyhyen ajan.  

- Teksteissä oli myös turhaa väri- ja varjokikkailua. Musta teksti valkoisella pohjalla on 

usein paras ratkaisu. Tekstit eivät myöskään saa peittää kuvasta olennaista 

informaatiota. 

- Kuvakerronta on parhaimmillaan silloin, kun sen ymmärtää myös ilman spiikkiä. Nyt 

videot vaativat välillä tekstin ymmärtämisen tueksi. 

- Esiintyjillä on taipumus tehdä esimerkiksi jotain toimintaa esittävät kädenliikkeet 

videoissa liian nopeasti. Myös projektin videoissa liikkeet olisivat voineet olla vielä 

hitaampia (esim. kortin laittaminen maksupäätteeseen). 

- Haastatteluvideossa haastateltava puhui haastattelijalle niin, ettei hänen suunsa 

näkynyt koko ajan kuvassa. Kamera olisikin pitänyt sijoittaa niin, että kasvot olisivat 

tulleet kuvaan enemmän edestäpäin. 

- Taustan häivyttäminen optisesti syväterävyyttä hyödyntämällä voisi olla paikoin hyvä 

ajatus. 

 

Edellä esitetyt kommentit huomioitiin projektissa tuotetuissa artikkeleissa, ohjeissa ja 

koulutusaineistoissa, materiaaleihin tehtiin muutoksia ja täydennyksiä. 

 

13. Projektin toteutuksen arviointi 

 

Projektin toteutukseen liittyvät arvioinnit toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen Kymppi- ja 

Seiska-malleja hyödyntäen. 

 

13.1.  Työntekijöiden itsearvioinnit 

 

Projektin työntekijät ja johto arvioivat hankkeen etenemistä kerran vuodessa Raha-

automaattiyhdistyksen Kymppi-arviointimallilla. Vastauksista tehtiin yhteenvedot, jotka käytiin 

läpi projektin kokouksissa (itsearviointityöpajat).  

 

Sekä vuoden 2013 että vuoden 2014 lopussa tehtyyn kyselyyn vastasivat projektin kaikki 

työtekijät ja johto. Molemmissa kyselyissä projektin toiminnalle annettiin hyviä tai kiitettäviä 

arvosanoja. Vuoden 2013 arvioinnissa kommentoitiin mm. ”Hieno projekti”, ”Tulosten arviointi 

on projekti tässä vaiheessa hyvin hankalaa”, ja vuoden 2014 arvioinnissa mm. ” Mielestäni 

hankkeelle asetetut tavoitteet on ylitetty”. 
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Työtekijät osallistuivat myös loppuarviointiin, joka tehtiin syksyllä 2015 käyttäen Raha-

automaattiyhdistyksen Seiska-arviointimallia. 

 

Työntekijöiden itsearvioinneista ja loppuarvioinnista kerrotaan tarkemmin 

loppuarviointiraportissa (ks. liite 5). 

 

13.2.  Ohjausryhmän arvioinnit 

 

Ohjausryhmän jäsenille tehtiin kyselyt vuosien 2013 ja 2014 lopussa käyttäen hyväksi Raha-

automaattiyhdistyksen Kymppi-arviointimallia. Kyselyiden yhteenvedot käytiin läpi 

ohjausryhmän kokouksissa. 

 

Vastauksissaan ohjausryhmän jäsenet arvioivat kaikilla kysytyillä osa-alueilla hankkeen 

onnistuneen hyvin tai erinomaisesti. Vain kohdassa ”Toimintaan on varattu riittävästi 

resursseja tavoitteiden saavuttamiseksi” oli enemmän hajontaa eli ”tyydyttävästi” vastasi yksi, 

”hyvin” kaksi ja ”kiitettävästi” yksi jäsentä. Avoimessa vastauksessa kommentoitiin vuoden 

2014 lopulla mm. ”Hanke on onnistunut kiitettävästi todentamaan, miten uutta teknologiaa 

voidaan käyttää selkomateriaalien tuottamisessa. Uskon, että jos raportointi onnistuu, 

hankkeen tuloksista hyötyvät monet erityisryhmät.”  

 

Ohjausryhmän jäsenet osallistuivat myös loppuarviointiin, joka tehtiin syksyllä 2015 käyttäen 

Raha-automaattiyhdistyksen Seiska-arviointimallia. 

 

Ohjausryhmän arvioinneista ja loppuarvioinnista kerrotaan tarkemmin loppuarviointiraportissa 

(ks. liite 5). 

 

13.3.  Kumppaniarvioinnit 

 

Projektissa tehtiin aineistoja useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kun aineisto valmistui, 

kyseessä olleen yhteistyötahon edustajille lähettiin kysely aineistohankkeen onnistumisesta. 

 

Eviran yhteistyöhenkilöt (2) arvioivat aineistohankkeen toteutuneet hyvin tai kiitettävästi. 

”Olemme tyytyväisiä sekä tuotettuun aineistoon, hyvin sujuneeseen yhteistyöhön että 

yhteistyökumppaneidemme osaamiseen”, kommentoitiin kyselyssä.  

 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston yhteistyöhenkilöt (2) arvioivat niin ikään aineistohankkeen 

toteutuneet hyvin tai kiitettävästi. ”Kiitos kaikille projektiin osallistuneille henkilöille! Oli jälleen 

kerran erinomaisen mukava työskennellä kanssanne. Toivottavasti projektimme jatkuu...” ja 

”Olin ensimmäistä kertaa mukana hankkeessa ja mielestäni projekti sujui hyvässä hengessä, 

selkeän tavoitteellisesti ja lopputulokseen päästiin. Kiitos yhteistyöstä!”. 

 

Hampaidenhoitomateriaalien toteuttamista arvioivat yhteistyöhenkilöt (2) 

Hammaslääkäriliitosta ja Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL:sta, hanke arvioitiin 

toteutuneen hyvin tai kiitettävästi. ”Kaunis kiitos hyvästä yhteistyöstä.” ja ”Koko hanke olisi 

ehkä toteutunut liukkaammin, jos sitä käynnistettäessä olisi käyty vieläkin perinpohjaisempaa 

keskustelua asiantuntijoiden kanssa. Nyt keskustelujen kohteena oli valmiin oloinen 
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käsikirjoitusluonnos, joka ehkä ohjasi asiantuntijoiden funduneerauksia niin vahvasti, että 

näille tuli vasta jälkeenpäin mieleen yksityiskohtia, jotka olisi ollut hyvä ottaa mukaan alusta 

lähtien.” 

 

Turvallisuusmateriaalit toteutettiin yhteistyössä Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen kanssa, 

mutta henkilöiden vaihtumisesta johtuen arviointia ei voitu toteuttaa. 

 

Kumppaniarvioinneista ja loppuarvioinnista kerrotaan tarkemmin loppuarviointiraportissa (ks. 

liite 5). 

 

13.4.  Loppuarviointi 

 

Hankkeen loppuarviointi tehtiin syksyllä 2015. Arvioinnin toteutti Kehitysvammaliiton 

Kansalaisuusyksikön tutkija Simo Klem. Loppuarviointi tehtiin soveltamalla Raha-automaatti-

yhdistyksen Seiska-itsearviointimallia, ja siihen osallistuvat projektin johto, työntekijät ja 

ohjausryhmä. 

 

Arvioinnin johtopäätöksissä todetaan muun muassa seuraavaa: 

 

Projektin työntekijät, johto, ohjausryhmän jäsenet ja yhteistyökumppanit ovat 

arvioinnin kaikissa vaiheissa olleet sitä mieltä, että Selkoilmaisu arjen tukena -hanke 

on onnistunut vähintäänkin hyvin tavoitteiden määrittelyssä, resurssien varaamisessa, 

toimenpiteiden ja keinojen valinnassa, kohderyhmien huomioinnissa, yhteistyössä 

sidosryhmien kanssa sekä tavoiteltujen tulosten saavuttamisessa. 

 

Kyselyssä ja työpajassa annetun palautteen mukaan suurimmat selkoilmaisun uusien 

muotojen kehittämiseen liittyvät haasteet liittyvät uusia muotoja kohtaan koettuihin 

asenteisiin sekä kehittämistyön ja sen rahoituksen jatkuvuuteen. Pitkään vain tekstiin 

perustuvia selkoaineistoja tuottaneilla koettiin olevan vaikeuksia hyväksyä viestintä- ja 

julkaisukentässä tapahtuneita muutoksia ja uutta digimaailmaa. Asenteet vaikuttavat 

myös kehittämistyön etenemiseen; niistä riippuu pitkälti se, kuinka tärkeiksi uudet 

selkoilmaisun muodot koetaan ja nähdäänkö uusiin teknisiin haasteisiin vastaaminen 

ylipäätään selkoilmaisun tulevaisuutena. Selkoilmaisun tulisi palautteen mukaan olla 

mukana esimerkiksi Kehitysvammaliiton kärkihankkeissa lähivuosien ajan. 

 

Itsearviointiin osallistuneet projektin työntekijät, johto sekä ohjausryhmän jäsenet 

pitivät Selkoilmaisu arjen tukena -projektia kokonaisuudessaan onnistuneena. 

Palautteiden mukaan projektin myötä uusista informaation esittämismuodoista ja niiden 

eri käyttötavoista on saatu oikeasti uutta tietoa. Selkoilmaisu on laajentunut 

voimakkaasti kirjoitetusta tekstistä kuvan, liikkuvan kuvan ja verkkomaailman 

suuntaan, ja projektissa havaittiin, että esimerkiksi videon ja kuvan käyttö on 

äärimmäisen tärkeää tiedon esittämisen ja sen ymmärtämisen kannalta. 

  

 Yhteenvetona voi todeta, että Selkoilmaisu arjen tukena -projekti on arvioiden 

perusteella onnistunut kaikilta osiltaan erittäin hyvin, ja projektin loppuraportin sekä 

muiden tuotosten perusteella kaikki projektisuunnitelman mukaiset tavoitteet on 

onnistuttu saavuttamaan. 
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Loppuarviointi on loppuraportin liitteenä (ks. liite 5). 

 

14. Johtopäätökset 

 

Projektin tulokset vahvistivat voimakkaasti käsitystä, että selkoilmaisu sopii myös 

uudenlaiseen digitaaliseen viestintäympäristöön. Tulokset jopa tukivat ajatusta, että monelle 

heikosti lukevalle monimuotoiset, videoita, kuvia, tekstiä ja ääntä sisältävät aineistot sopivat 

selvästi paremmin kuin perinteiset printtiaineistot.  

 

Projektin alkuvaiheessa kartoitettiin niin kotimaisia kuin kansainvälisiä selkoaineistoja, 

erityisesti videoita. Suomessa oli julkaistu ennen projektin alkua noin 30 videota, joiden 

tavoitteena oli olla selkokielisiä. Kansainvälisiä vastaavia aineistoja löydettiin yllättävän vähän. 

Voidaankin todeta, että Suomi on muiden Pohjoismaiden ohella niin selkokielen kuin 

laajemminkin selkoilmaisun alalla yksi maailman kärkimaista. 

 

Teknologian kehityksen kannalta hanke aloitettiin oikeaan aikaan. Tätä ajatusta tukee muun 

muassa se, että projektin esimerkkiaineistojen 12 videota oli katsottu vuoden 2015 loppuun 

mennessä Youtubesta jo lähes 20 000 kertaa. Myös verkkokirjat löysivät hyvin katsojansa, 

esimerkkiaineistojen 9 verkkokirjaa ja kuvasarjaa oli vuoden 2015 loppuun mennessä katsottu 

yli 56 000 kertaa. Sen sijaan selko-e-kirjoja ladattiin vaatimattomammin, kolmea kirjaa 

ladattiin hankkeen loppuun mennessä yhteensä noin 1 000 kertaa. 

 

Projektin päätavoitteena oli tuottaa ohjeistuksia uudenlaisten selkoaineistojen tekemiseen. 

Niihin liittyen voidaan todeta seuraavaa:  

 

1. Selkovideoille ja -animaatioille voidaan antaa ohjeita ja luoda kriteerit niiden 

selkoilmaisun tarkistamiseen. Nyt luodut ohjeistukset sopivat ensisijaisesti lyhyisiin, 

tietoa jakaviin videoihin ja animaatioihin, ja soveltaen myös fiktiivisiin videotarinoihin.  

 

2. Selkoverkkokirjat soveltuvat erittäin hyvin selkoviestintään, ja niiden tekemiseen 

voidaan antaa ohjeita ja luoda kriteerit tarkistukseen. Ohjeistus on voimakkaasti 

sidoksissa selkokuvista annettuihin ohjeisiin. 

 

3. Selko-e-kirjojen tekemiseen ja arviointiin voidaan antaa yleisiä ohjeita ja samalla 

korostaa, että tekijöiden tulee seurata soveltaen painetuille selkokirjoille annettuja 

ulkoasuohjeita. Tarkkojen ohjeiden antaminen e-kirjoille on hankalaa, sillä e-kirjojen 

julkaisemisessa käytetään erilaisia tekniikoita, ja tekniikat kehittyvät koko ajan.  

 

4. Projektissa ei annettu ohjeita verkossa toimiville selkopeleille, 3D-ympäristöille eikä 

muille interaktiivisille sovelluksille. Lähivuosina pitäisikin saada käyntiin hanke, jossa 

testataan näiden tekniikoiden soveltuvuutta selkoilmaisuun. Hankkeeseen tulisi ottaa 

mukaan lisätty todellisuus, jonka sovelluksia tulee todennäköisesti myös selkokielen 

tarvitsijoiden käyttöön lähitulevaisuudessa. 

 

Projektin tuloksia pyrittiin eri tavoin juurruttamaan ja levittämään eri järjestöihin sekä 

asiantuntija- ja viranomaistahoille. Se, onnistuttiinko tässä työssä, nähdään lähivuosien 

aikana. Lisää haasteita tuo se, että viestintäympäristön nopeasti muuttuessa selkoilmaisun 
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ohjeistuksia ja koulutuksia olisi kehitettävä jatkuvasti. Mutta löytyykö tähän tarvittavia 

resursseja? 
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Liite 1.  

Aineistojen testaukset 

 
Aineisto  ryhmä    aika  osanottajia  

 

Vuosi 2013 

Vaalivideot  Tuetun työn tekijät, KVL, Helsinki 14.8.  3 

Selko-e-kirja  Bovallius, Turku  22.10. 7 

Ruuanlaittomateriaalit  Bovallius, Turku    5.11. 10 + 1  

Ruuanlaittomateriaalit  Luetaan yhdessä, Helsinki 18.11. 8 + 10 

Ruuanlaittomateriaalit   Juttutupa, Turku  19.11. 17  

Rahankäyttömateriaalit Luetaan yhdessä, Tikkurila  3.12. 10 + 10 

Rahankäyttömateriaalit  Bovallius, Turku   10.12. 16 + 1 

vuonna 2013  7 testausta  71 + 22 

 

Vuosi 2014 

Selko-e-kirja  Kv-kulttuuripäivät, Tampere  7.6.  20  

Videot ja animaatio  Bovallius, Turku   20.10. 16 + 5 

Videot ja animaatio Luetaan yhdessä, Helsinki 27.10.  14 + 6 

Videot ja animaatio Luetaan yhdessä, Tikkurila 28.10.  8 + 6 

Videot ja animaatio  Bovallius, Turku    10.11.  19 + 3  

Animaatio  Juttutupa, Turku  28.11. 14 

vuonna 2014  6 testausta  91 + 20 

 

Vuosi 2015 

Perheaineisto Tukiliitto, Tampere  30.1.   6  

Perheaineistot Luetaan yhdessä, Lahti  10.2. 8 + 3 

Piirrosanimaatiot Tuetun työn tekijät, KVL, Helsinki 12.2. 5 

Perheaineistot  Luetaan yhdessä, Helsinki    24.2.  13 + 7  

Historia-kuvasarjat Juttutupa, Turku  18.3. 15 

Historia kuvasarja Juttutupa, Turku  18.3. 15 

Terveellinen ruoka Aula-työkoti, Helsinki  22.5.  13 

Terveellinen ruoka  Tuetun työn tekijät, KVL, Helsinki 25.5  3 

Terveellinen ruoka  Karviaismäen toim.keskus, Helsinki 25.5 6 

Terveellinen ruoka  Karviaismäen toim.keskus, Helsinki 26.5. 5 

Terveellinen ruoka Vallilan toimintakeskus, Helsinki  27.5. 4 

vuonna 2015  11 testausta 93 + 10 

 

Kaikkiaan 24 testaustilaisuutta, joihin osallistui 255 loppukäyttäjää ja 52 opettajaa, 

ohjaajaa, avustajaa tai omaista. 
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Liite 2.  

Koulutukset, luennot ja esittely 
 
tilaisuus    paikka          aika    osanottajia  kouluttaja 

 

Vuosi 2013 

Luetaan yhdessä verkoston seminaari, luento Hämeenlinna 19.10. 50 HV  

Matutina, luento Kehitysvammaliiton työntekijöille  Helsinki 11.11. 25 HV 

vuonna 2013 2 tilaisuutta 75 

 

Vuosi 2014 

SEAMK, koulutus ja työpaja  Seinäjoki  20.1. 70 HV 

Selkokeskuksen kuntaseminaari, luento Helsinki 30.1.  150 HV 

Tikoteekin Sillalla-seminaari, luento  Helsinki 7.2. 30 HV 

Turvallisuuden taitajat, koulutus  Helsinki 13.3.  3  HV 

ITK-konferenssi, luento   Hämeenlinna 11.4.  30          AJ,TR 

KVANK laatuvaliokunta, luento  Helsinki 3.6. 20  HV 

ISAAC-konferenssi Portugalissa, luento   Lissabon 24.7. 60 AJ 

Selkokeskuksen asiantuntijatapaaminen, luento Helsinki 21.8.  20 HV 

Pohjoismainen selkotapaaminen, luento  Helsinki 29.8.  15 SÄ 

YK:n lukutaitopäivä, luento  Tampere  8.9.  60 HV 

Selkoilmaisun uudet muodot -koulutus  Tampere  25.9.  6              LL,HV 

Selkokieli ja selkoilmaisu, Tecum, luento Helsinki 10.10. 8 HV 

Kirkkohallituksen kuvitustyöryhmä, koulutus Helsinki 21.10.  2 HV 

Kehitysvammaliiton sisäinen koulutus   Helsinki 5.11.  4 HV 

Selkokeskuksen neuvottelukunta, luento  Helsinki 26.11. 10  HV 

Käkäte-projektin loppuseminaari, esittely  Helsinki 1.12.  50         HV, MV 

   vuonna 2014 16 tilaisuutta 538 (85 koul.) 

 

Vuosi 2015 

TAMK, amm. erityisopettajakoulutus, koulutus Tampere 22.1. 25 HV 

Selkokielen uudet tuulet -koulutus  Helsinki 23.4. 30          HK,HV 

Kv-alan opettajien neuvottelupäivä, luento Helsinki 24.4. 16 HV 

Kirkkohallitus, koulutus   Helsinki 27.4. 8 HV 

Selkokielen asiantuntijat, luento  Helsinki 13.8.  16 HV 

Videokäsikirjoittamisen koulutus (risteily) Tallinna 10.9. 17           NL,HV 

Itsemääräämisen hankepaja, luento  Helsinki 9.10. 30  HV 

Selkeää ja saavutettavaa viestintää -koulutus Helsinki 27.10.  21     LL,HV,SÄ 

Invalidiliiton esteettömyystreffit, esittely Helsinki 4.11. 24 HV 

Kehitysvammaliiton opintopäivät, luento Helsinki 4.11. 120 HV 

Apuvälinemessut, esittely   Tampere 6.-7.11. 50        HV, TR 

Kehitysvammaliiton henkilökunta, esittely Helsinki 23.11. 25 HV 

Väestöliitto, koulutus   Helsinki 24.11. 24      LL,HV,SÄ 

Selkokieli ennen, nyt, tulevaisuudessa, luento Helsinki 26.11. 80 HV 

  vuonna 2015  14 tilaisuutta 486 (125 koul.) 

 

Yhteensä vuosina 2013-2015 oli 11 koulutusta ja niihin osallistui 210 henkilöä. 

Lisäksi erilaisia luentoja ja esittelyjä oli 21 ja niihin osallistui yli 1000 henkilöä. 
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Liite 3. 

Tiedotus 
 

 
helmikuu 2013 Hankkeen esittely Kehitysvammaliiton jäsenkirjeessä 1/2013 

01.04.2013  Hanke käynnistyy 

kesäkuu 2013 Hankkeen tiedot Mun talous -verkoston sivuille 

heinäkuu 2013  Avataan hankkeen yleiskieliset sivut: 

www.papunet.net/yksikko/selkoilmaisu 

syyskuun 2013 Hankkeen tiedot Innokylän-hankepankkiin 

07.09.2013  Jokaiselle on oikeus lukea -tapahtuma, esitteet 

syyskuu 2013 Hankkeen esittely Kehitysvammaliiton jäsenkirjeessä 3/2013 

19.10.2013   Luetaan yhdessä -verkoston seminaari, hankkeen esittely 

19.11.2013  Ruuanlaitto-materiaalit Selkosanomissa 

02.12.2013  Avataan hankkeen selkokieliset sivut: 

www.papunet.net/selko/selkoilmaisu 

joulukuu 2013 Ruuanlaitto-materiaali Kehitysvammaliiton jäsenkirjeessä 4/2013 

03.12.2013 Eviran verkkotiedote: Selkokielisiä neuvoja turvalliseen 

ruoanvalmistukseen 

06.12.2013  MTV.fi: Keittiösi pahin bakteeripesäke – olethan muistanut pestä? 

10.12.2013   TS.fi: Selkokielinen opas turvaa ruoanlaittoa 

11.12.2013  Ylen Selkouutisten vieraana Sami Älli 

19.12.2013 Selko-e-kirjan julkaiseminen, Koiran hoitaminen, tiedotustilaisuus ja 

Kehitysvammaliiton tiedote 

14.01.2014   Rahankäyttö-materiaali Selkosanomissa 

20.01.2014  Seinäjoen ammattikorkeakoulu, yleisöluento ja työpaja  

30.01.2014  Selkokeskuksen neuvottelukunnan ja Kuntaliiton seminaari, esitys  

05.02.2014 KKV:n verkkotiedote: Tukea raha-asioiden hoitamiseen 

selkokielisestä materiaalista 

07.02.2014  Aamulehti.fi: Onko raha-asioiden hoito vaikeaa?  

07.02.2014 Sillalla-seminaari, esitys 

helmikuu 2014  Rahankäyttö-materiaali ja Koiran hoitaminen Kehitysvammaliiton 

jäsenkirjeessä 1/2014 

maaliskuu 2014 Esteettömyystiedote 1/2014, tietoa hankkeesta ja sen materiaaleista 

huhtikuu 2014   Leija 2/2014: Uusi e-kirja koiran hoitamisesta 

huhtikuu 2014  Ketju 2/2014: Liiton töissä, Selkoviestintää ajan hermoilla 

11.04.2014  ITK, esitys  

03.06.2014 Selkosanomat 11/2014: Näin vältät vatsataudin ulkomailla 

03.06.2014 LL-bladet 11/2014: Så kan du undvika att bli magsjuk på resan 

http://service.meltwaternews.com/mnews/redirect.html?docId=3163083713&userId=1082402&cId=231603&agentId=2079026&type=1&s=58924&url=http%3A%2F%2Fwww.mtv.fi%2Fmakuja%2Fminisaitit%2Fartikkeli.shtml%2F2013%2F12%2F1839729%2Fkeittiosi-pahin-bakteeripesake--olethan-muistanut-pesta
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17.06.2014 Selkosanomat 12/2014: Näin säästät menoissa 

17.06.2014 LL-bladet 12/2014: Så här kan de spara pengar 

11.07.2014  Tukiviesti 3/2014: Teko-ohjeita uusille selkosovelluksille 

21.-24.07.2014 ISAAC, esitys 

08.09.2014  Lukutaidon päivä, Tampere, esitys 

09.09.2014  Selkosanomat 16/2014: Selkokieliset e-kirjat 

09.09.2014  LL-bladet 16/2014: Lättlästä e-böcket 

23.10.2014 Ketju 5/2014: Myös selkosivustojen on muututtava, Hannu Virtanen 

syksy 2014 Selkokirjaesite, e-kirjat ja verkkokirjat 

22.11.2014 Luetaan yhdessä -verkoston seminaari, Helsinki, esitys 

02.12.2014 Käkäte-projektin loppuseminaari, Helsinki, esittelypöytä 

22.12.2014 Ketju 6/2014: Selkoilmaisu laajenee -koulutusmainos 

tammikuu 2015 Piirrosvideot, paloturvallisuusmateriaalit, hampaidenhoitomateriaalit 

ja selkokoulutukset Kehitysvammaliiton jäsenkirjeessä 1/2015 

13.1.2015 Kehitysvammaliiton blogi: Myös selkosivustojen on muututtava, 

Hannu Virtanen 

14.1.2015 Selkosanomat 1/2015: Hampaiden hoito kannattaa 

21.1.2015 Suun  Terveydenhoidon Ammattiliiton jäsenkirje: Harjaa hampaat 

näin -selkoanimaatio 

26.1.2015  www.hammaslaakariliitto.fi/ajankohtaista: Selkovideo hampaiden 

harjaamisesta ilmestynyt 

26.1.2015 Autismi 1/2015: Selkokielen uudet tuulet -tiedote 

16.2.2015 Sutina 1/2015: Selkokielen uudet tuulet -tiedote 

17.2.2015 Ketju 1/2015: Selkokielen uudet tuulet -tiedote 

25.02.2015 Selkosanomat 04/2015: Lautasmallista apua ruokailuun, Tuula 

Puranen 

25.02.2015 LL-bladet 04/2015: Tallriksmodellen kan vara till hjälp, Tuula 

Puranen 

13.03.2015 AVH 1/2015: Selkoilmaisu laajenee -koulutusmainos 

huhtikuu 2015 Papuri-työkalu Kehitysvammaliiton jäsenkirjeessä 2/2015 

08.04.2015 Selkosanomat 07/2015: Muista syödä säännöllisesti, Tuula Puranen 

08.04.2015 LL-bladet 07/2015: Kom ihåg att äta regelbundet, Tuula Puranen 

10.04.2015 Ketju 2/2015: Papuri – työkalu kuvakirjojen tekemiseen -mainos 

20.05.2015 Selkosanomat 10/2015: Pienillä keinoilla kevyempi olo, Tuula 

Puranen 

20.05.2015  LL-bladet 10/2015, Lite lättäre med enkla medel, Tuula Puranen 

kesäkuu 2015 Selkeää ja saavutettavaa viestintää -koulutus Kehitysvammaliiton 

jäsenkirjeessä 3/2015 
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23.10.2015  Ketju 5/2015: Selkokielisiä verkkokirjoja huviksi ja hyödyksi –mainos 

syksy 2015 Selkokirjaesite, e-kirjat ja verkkokirjat 

04.-05.11.2015 Kehitysvammaliiton opintopäivät, Helsinki, esitys 

05.-07.11.2015 Apuvälinemessut, Tampere, esittelypöytä 

26.11.2015  Hankkeen loppuseminaari, Helsinki, esitys 

28.11.2015   Luetaan yhdessä verkoston seminaari, Helsinki, esitteet 

joulukuu 2015 Ohjeita selkoilmaisuun Kehitysvammaliiton jäsenkirjeessä 6/2015 

 

Hankkeesta ja sen ajankohtaisista asioista on tiedotettu jatkuvasti paitsi hankkeen sivuilla, 

myös Kehitysvammaliiton, ja erityisesti Papunetin ja Selkokeskuksen sivujen ja somekanavien 

kautta. 

 

Hankkeen sivut: 

www.papunet.net/selkoilmaisu 

www.papunet.net/selko/selkoilmaisu 

 

Papunetin sivut ja somekanavat: 

www.papunet.net  

www.facebook.com/papunet 

www.twitter.com/papunet 

www.youtube.com/paputuubi 

Selkokeskuksen sivut ja somekanavat: 

www.selkokeskus.fi 

www.facebook.com/selkokeskus 

www.twitter.com/selkokeskus 

Kehitysvammaliiton sivut ja somekanavat: 

www.kehitysvammaliitto.fi 

www.facebook.com/kehitysvammaliitto 

www.twitter.com/kehitysvammaliitto 

www.instagram.com/kehitysvammaliitto 

www.youtube.com/kehitysvammaliitto 
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Liite 4.  

Selkovideon arviointilomake 
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Liite 5. 

Loppuarviointi 
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Kehitysvammaliitto 
16.11.2015 
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1. Johdanto 
 
 
Kehitysvammaliiton Kansalaisuusyksikkö toteutti Saavutettavuusyksikön Selkoilmaisu arjen tukena 
-hankkeen loppuarvioinnin. Hankkeessa pyrittiin lisäämään selkokieltä tarvitsevien henkilöiden 
mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa omaan elämäänsä antamalla tietoa yhteiskunnasta helposti 
ymmärrettävällä tavalla, uutta tekniikkaa hyödyntäen. Hankkeessa tuotettiin ohjeistus siitä, miten 
uusilla tekniikoilla toteutettuja kuvallisia selkoaineistoja voidaan käyttää selkotiedotuksessa sekä 
muun muassa terveyteen ja turvallisuuteen liittyvää selkoaineistoa yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Evira, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Länsi-
Uudenmaan Pelastuslaitos sekä Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL. 
 
Kolmivuotinen hanke toteutettiin vuosina 2013 – 2015. Hanke käynnistyi käsite- ja 
sisältömäärittelyllä, aineistokartoituksella ja tutkimustiedon keruulla. Käyttäjätietoa kerättiin 
testaamalla Papunetissa jo aiemmin julkaistujen selkokielisten verkkokirjojen ja 
selkovaalivideoiden ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä. Hankkeen toinen vuosi painottui 
selkoaineistojen kehittämiseen sekä aineistojen testaamiseen ja kolmas vuosi materiaalien 
viimeistelyyn, ohjeistuksen testaukseen, dokumentointiin ja tiedotukseen. 
 
Loppuarviointi toteutettiin 1) käymällä läpi hankkeen toiminnan aikainen arviointimateriaali, 2) 
loppuarviointikyselyllä ja -työpajalla sekä 3) arvioimalla projektin tuotoksia. 
 
1. Loppuarvioinnin ensimmäisessä osiossa käytiin läpi hankkeessa tehdyt työntekijöiden itsearviointien, 

ohjausryhmäarviointien sekä kumppaniarvioinnin tulokset. Arviointimateriaalin tarkastelussa pyrittiin 

selvittämään, miten projektin tavoitteet ovat toteutuneet.  

 
2. Loppuarviointikysely toteutettiin syyskuussa 2015, ja sen tuloksia käytiin läpi kyselyyn vastanneiden 

yhteisessä työpajassa. Arviointiin osallistuivat projektin johto, työntekijät ja ohjausryhmä. 

Loppuarvioinnissa kerättiin sekä määrällistä että laadullista tietoa toiminnan onnistumisesta, siihen 

liittyvistä kehittämistarpeista sekä aikaansaaduista tuloksista ja vaikutuksista.  

 
3. Projektin tuotoksia arvioitiin vertaamalla projektisuunnitelmassa kuvattuja tavoiteltuja tuotoksia 

projektin loppuraportissa kuvattuihin toteutuneisiin tuotoksiin. 
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2. Hankkeen toiminnan aikainen arviointi 
 
 

2.1. Projektin työntekijöiden arviot 

 
Projektin työntekijät ja johto arvioivat hankkeen etenemistä vuosien 2013 ja 2014 lopuilla 
projektin tarpeisiin sovelletun Kymppi-arviointimallin (liite 1) mukaisella kyselyllä, jonka tuloksia 
käytiin läpi itsearviointityöpajassa. Kyselyihin vastasi neljä henkilöä. He arvioivat kummassakin 
kyselyssä, että kyselyissä määritellyt toiminnan laadun kriteerit ovat toteutuneet vähintäänkin 
hyvin, useimmiten jopa kiitettävästi. Kyseiset kriteerit olivat: 1) toiminnalle on määritelty selkeät 
tavoitteet, 2) toimintaan on varattu riittävästi talous- ja henkilöstöresursseja tavoitteiden 
saavuttamiseksi, 3) toimenpiteet ja valitut keinot tukevat tavoitteiden saavuttamista, 4) 
kohderyhmä(t) on tavoitettu odotusten mukaisesti, 5) kohderyhmän edustajien tarpeet ja 
valmiudet on huomioitu toimenpiteissä, 6) yhteistyö kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa on 
toimivaa ja tukee tavoitteiden saavuttamista ja 7) toiminnalla on saatu aikaan tavoiteltuja tuloksia. 
 
Vuonna 2013 myönteisimmin suhtauduttiin toimenpiteisiin ja valittuihin keinoihin tavoitteiden 
saavuttamiseksi. ”Pelkästään” hyvin projektin koettiin onnistuneen varaamaan toimintaan 
riittävästi talous- ja henkilöstöresursseja ja saamaan aikaan tavoiteltuja tuloksia. Toki, kuten eräs 
vastaaja toteaa: ”tavoiteltujen tulosten arviointi on hankkeen tässä [alku-]vaiheessa hyvin 
hankalaa”. 
 
Vuoden 2014 lopulla työntekijöiden ja johdon arviot eivät olleet merkittävästi muuttuneet vuoden 
takaisesta. Entistä myönteisemmin suhtauduttiin siihen, että toiminnalle oli määritelty selkeät 
tavoitteet, toimintaan oli varattu riittävästi talous- ja henkilöstöresursseja ja että toiminnalla oli 
saatu aikaan tavoiteltuja tuloksia. ”Hankkeelle asetetut tavoitteet on ylitetty”. Sen sijaan hieman 
vuoden takaista harvemmin kiitettävää, mutta edelleen hyvin myönteistä palautetta annettiin 
siitä, että kohderyhmät oli tavoitettu odotusten mukaisesti ja että kohderyhmän edustajien 
tarpeet ja valmiudet oli huomioitu toimenpiteissä. 
 
 

2.2. Ohjausryhmän arviot 

 
Samoin kuin projektin työntekijät ja johto, myös projektin ohjausryhmän jäsenet arvioivat 
hankkeen etenemistä vuosien 2013 ja 2014 lopuilla samalla sovelletulla Kymppi-arviointimallilla, ja 
tuloksia käytiin läpi kyselyä seuraavissa ohjausryhmän kokouksissa. Ohjausryhmästä kyselyihin 
vastasi neljä henkilöä. He arvioivat kummassakin kyselyssä, että kyselyissä määritellyt toiminnan 
laadun kriteerit ovat toteutuneet useimmiten hyvin, varsin usein jopa kiitettävästi.  
 
Vuonna 2013 myönteisimmin suhtauduttiin siihen, että toiminnalle on määritelty selkeät 
tavoitteet, kohderyhmät on tavoitettu odotusten mukaisesti, kohderyhmän edustajien tarpeet ja 
valmiudet on huomioitu toimenpiteissä ja että yhteistyö kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa on 
toimivaa ja tukee tavoitteiden saavuttamista. Se, että toimintaan on varattu riittävästi talous- ja 
henkilöstöresursseja tavoitteiden saavuttamiseksi jakoi eniten mielipiteitä. Pääasiassa 
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”pelkästään” hyvin onnistuneeksi koettiin se, että toimenpiteet ja valitut keinot tukevat 
tavoitteiden saavuttamista ja että toiminnalla on saatu aikaan tavoiteltuja tuloksia. Kyselyn 
avoimissa vastauksissa projektin kehittämistyötä kehuttiin hyväksi. Kehittämiskohtana toivottiin 
materiaalia myös ruotsiksi. 
 
Vuoden 2014 lopulla ohjausryhmän jäsenet suhtautuivat entistä myönteisemmin siihen, että 
hankkeen toimenpiteet ja valitut keinot tukevat tavoitteiden saavuttamista ja että toiminnalla on 
saatu aikaan tavoiteltuja tuloksia. Sen sijaan kiitettävien arvioiden määrät vähenivät erityisesti 
siinä, että kohderyhmän edustajien tarpeet ja valmiudet on huomioitu toimenpiteissä. Hieman 
edellistä kyselyä vähemmän kiitettäviä, mutta toki vähintään hyviä arvioita annettiin myös siitä, 
että toimintaan on varattu riittävästi talous- ja henkilöstöresursseja tavoitteiden saavuttamiseksi, 
että kohderyhmät on tavoitettu odotusten mukaisesti ja että yhteistyö kumppaneiden ja 
sidosryhmien kanssa on toimivaa ja tukee tavoitteiden saavuttamista. Se, että toiminnalle on 
määritelty selkeät tavoitteet, arvioitiin yhtä myönteisesti kuin vuotta aiemmin. Avoimena 
kommenttina todettiin, että ”hanke on onnistunut kiitettävästi todentamaan, miten uutta 
teknologiaa voidaan käyttää selkomateriaalien tuottamisessa.” Uskottiin, että ”jos raportointi 
onnistuu, hankkeen tuloksista hyötyvät monet erityisryhmät.” 
 
 

2.3. Yhteistyökumppanien arviot 

 
Hankkeen yhteistyökumppaneille tehtiin aineistojen valmistuttua kyselyt yhteistyön sujumisesta 
sekä tuotteiden hyödyllisyydestä ja toimivuudesta. Näitä asioita pyydettiin kyselyssä arvioimaan 
seuraavilla Kymppi-itsearviointimallin mukaisilla kriteereillä: 
 
1) Toiminnalle oli määritelty selkeät tavoitteet. 
2) Toimintaan oli varattu riittävästi talous- ja henkilöstöresursseja tavoitteiden saavuttamiseksi. 
3) Toimenpiteet ja valitut keinot tukivat tavoitteiden saavuttamista. 
4) Yhteistyö kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa oli toimivaa ja tuki tavoitteiden saavuttamista. 
5) Toiminnalla saatiin aikaan tavoiteltuja tuloksia. 
 
Turvallista ruoanlaittoa koskevan aineiston valmistuttua kysely lähetettiin Eviralle joulukuussa 
2013, rahankäyttöä koskevan materiaalin valmistuttua Kilpailu- ja kuluttajavirastolle helmikuussa 
2014 ja hampaiden hoitoon liittyvän aineiston valmistuttua Suun terveydenhoidon ammattiliitto 
STALille joulukuussa 2014. 
 
Kaikki arvionsa antaneet kuusi vastaajaa olivat sitä mieltä, että em. kriteerit toteutuivat projektissa 
vähintäänkin hyvin, useimmiten jopa kiitettävästi. Kilpailu- ja kuluttajaviraston vastaajat antoivat 
pelkästään kiitettäviä arvioita siitä, että toimintaan oli varattu riittävästi talous- ja 
henkilöstöresursseja tavoitteiden saavuttamiseksi, että toimenpiteet ja valitut keinot tukivat 
tavoitteiden saavuttamista ja että toiminnalla saatiin aikaan tavoiteltuja tuloksia. Eviran vastaajat 
puolestaan arvioivat pelkästään kiitettävillä arvioilla sitä että yhteistyö kumppaneiden ja 
sidosryhmien kanssa oli toimivaa ja tuki tavoitteiden saavuttamista. 
 
Avoimissa palautteissa kiitettiin erityisesti hyvää yhteistyötä projektin ja kumppaneiden kesken, 
hankkeen tavoitteellisuutta sekä tuotettua aineistoa. Ainoa kriittinen palaute koski projektin 
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aloitusta, johon olisi toivottu enemmän keskustelua kumppanien asiantuntijoiden kanssa, jotta 
olennaiset asiat olisivat tulleet esiin jo aloitusvaiheessa. Nyt ”keskustelujen kohteena oli valmiin 
oloinen käsikirjoitusluonnos, joka ehkä ohjasi asiantuntijoiden fundeerauksia niin vahvasti, että 
näille tuli vasta jälkeenpäin mieleen yksityiskohtia, jotka olisi ollut hyvä ottaa mukaan alusta 
lähtien.”  

3. Loppuarviointikysely 
 
 
Kehitysvammaliiton Kansalaisuusyksikkö toteuttaman loppuarviointikyselyn ja siihen liittyvän 
työpajatyöskentelyn avulla kerättiin Seiska-itsearviointimallin mukaisesti sekä määrällistä että 
laadullista tietoa toiminnan onnistumisesta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä 
aikaansaaduista tuloksista ja vaikutuksista. Arviointiin osallistuivat projektin johto, työntekijät ja 
ohjausryhmä. Kysely toteutettiin 31.8. - 18.9.2015 sähköposti-informoituna internet-kyselynä 
(kyselylomake liitteessä 2). Kyselyyn vastanneet kutsuttiin yhteiseen työpajaan 29.9.2015 käymään 
kyselyn tuloksia läpi. Työpajassa käydystä keskustelusta tehtiin kirjallinen yhteenveto, joka 
lähetettiin kaikille työpajaan osallistuneille kommentoitavaksi. Projektin työntekijöitä ja 
ohjausryhmän jäseniä on yhteensä yhdeksän, joista kyselyyn vastasi kahdeksan ja 
itsearviointityöpajaan osallistui neljä. 
 

 

3.1 Yleistä tuloksista 

 

Työpajan aluksi kyselyn tulokset esiteltiin osallistujille, minkä jälkeen kyselyn teemoista ja muista 

projektin arvioinnista heränneistä ajatuksista keskusteltiin tarkemmin. Itsearviointikyselyn tulokset 

olivat yleisesti hyvin myönteiset, projektin koettiin lähes poikkeuksetta onnistuneen vähintäänkin 

hyvin kaikilla osa-alueilla: tavoitteiden ja kohderyhmän määrittelyssä, resursoinnissa, 

koordinoinnissa, toimijoiden sitoutumisessa, toimenpiteissä, toteutuksessa, arvioinnissa, 

kehittämisessä, viestinnässä sekä yhteistyössä kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Projektin 

koettiin myös saaneen hyvin tukea taustaorganisaatioltaan ja saavuttaneen tavoitellut tulokset ja 

vaikutukset. 

 

Ryhmäläiset olivat yhtä mieltä siitä, että projekti oli kokonaisuudessaan onnistunut hyvin. 

Projektin tavoitteiden rajaus oli resursseihin nähden onnistunut, ja esimerkiksi lisätty todellisuus 

oli viisaasti rajattu pois. Projektin tavoitteet saavutettiin varsin hyvin, ja sen tuloksia hyödynnetään 

myös jatkossa. Projektilla koettiin olleen selkeä ja harkittu kaari, esimerkiksi videoiden 

kehittämisessä oli käyty läpi hyödyllinen prosessi. Yhteistyö oli niin ikään onnistunut toimijoiden 

perustyön puitteissa. Projektin nähtiin onnistuneen myös ajoituksellisesti; digitalisaation edetessä 

juuri nyt oli oikea aika saada uusia ajatuksia selkokentälle. 
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3.2 Tavoitteet ja kohderyhmät 

 

Kyselyssä projektin tavoitteiden ja kohderyhmän määrittelyn, niistä tiedottamisen sekä niiden 

niveltymisen järjestötason tavoitteisiin koettiin onnistuneen pääosin kiitettävästi, vähintäänkin 

hyvin. Ryhmäläisten mielestä tietoa oli jaettu riittävästi esimerkiksi sähköpostitse.  

 

 

 

 

3.3 Resursointi ja koordinointi 

 

Myös projektin resursoinnin ja koordinoinnin arviointiin onnistuneen pääosin kiitettävästi, 

vaikkakin yksittäisinä mainintoina projektin oli arvioitu onnistuneen vain tyydyttävästi toimintaan 

riittävien resurssien varaamisessa ja niiden kohdentamisessa sekä toimintaan osallistuvien 

tehtävien ja vastuiden määrittelyssä ja tiedottamisessa. Avoimissa vastauksissa todettiin, että 

jonkin verran ongelmia oli ollut asiantuntija- ja yritysyhteistyön koordinoinnissa. ”Oli vaikea 

päättää, minkä osaamis- ja hintatason kumppaneita valitaan toteuttamaan yhteistyöhankkeita.” 

Ryhmässä oltiin hieman yllättyneitä yksittäisistä kriittisemmistä arvioista, ja edelleen koettiin, että 

projekti oli onnistunut tavoitteiden ja toiminnan resurssien mukaisessa rajauksessa. Todettiin, että 

esimerkiksi ammattivalokuvaajien palkkaamiseen ei ollut syytä käyttää resursseja, koska yleensä 

materiaalien toteutuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi internetin ilmaisia kuvapankkeja. 

 

 

Toiminnalle on määritelty selkeät tavoitteet

Toiminnan kohderyhmä on määritelty konkreettisesti

Toiminnan tavoitteet, keinot tavoitteiden saavuttamiseksi,aikataulu
ja eteneminen (suunnitelma) ovat kirjallisenakaikkien

asianomaisten käytössä ja tiedossa

Toiminta tukee järjestötason tavoitteiden saavuttamista

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Heikosti Tyydyttävästi Hyvin Kiitettävästi
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3.4 Sitoutuminen ja taustaorganisaation tuki 

 

Kaikki kyselyyn vastanneet olivat sitä mieltä, että mukana olevat toimijat ovat sitoutuneet 

toimintaan ja tavoitteisiin, heillä on käytössään tarkoituksenmukaiset tilat ja työvälineet sekä 

riittävästi osaamista toteutukseen ja sisältöihin liittyen ja että taustaorganisaatio tukee toimintaa 

aktiivisesti. Ryhmäläiset vahvistivat, että hankkeen yhteystyö oli sujunut hyvin ja selkeästi, ja 

esimerkiksi vapaaehtoistyönä toteutetuissa maahanmuuttajaryhmissä aineistojen testaukset olivat 

onnistuneet. Haasteeksi koettiin materiaalien tuottamisen edellytykset, mikä heijastui myös 

kyselyssä, jossa annettiin enemmän ”vain” hyviä kuin kiitettäviä arvioita siitä, että mukana olevilla 

toimijoilla on riittävästi osaamista toteutukseen ja sisältöihin liittyen. 

 

 

 
 

 

3.5.Toimenpiteet ja toteutus 

 

Toimintaan on varattu riittävästi resursseja (talous ja
henkilöstö)tavoitteiden saavuttamiseksi

Taloudelliset resurssit on kohdennettu toimenpiteidenkannalta
oleellisiin asioihin

Toimintaan osallistuvilla on riittävästi aikaa
tehtäviensälaadukkaaseen hoitamiseen

Toimintaan osallistuvien tehtävät ja vastuut ovat
määriteltyselkeästi ja kaikkien tiedossa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Heikosti Tyydyttävästi Hyvin Kiitettävästi

Mukana olevat toimijat ovat sitoutuneet toimintaan ja
tavoitteisiin

Mukana olevilla toimijoilla on käytössään tarkoituksenmukaiset
tilat ja työvälineet

Mukana olevilla toimijoilla on riittävästi osaamista toteutukseen
ja sisältöihin liittyen

Taustaorganisaatio (järjestö) tukee toimintaa aktiivisesti

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Heikosti Tyydyttävästi Hyvin Kiitettävästi
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Kyselyn perusteella projektin toimenpiteiden ja toteutuksen arvioitiin kokonaisuudessaan 

onnistuneen vähintäänkin hyvin. Vähiten kiitettäviä arvioita annettiin siitä, että kohderyhmän 

tarpeet ja valmiudet oli kyetty huomioimaan toimenpiteissä sekä siitä, että kohderyhmät oli 

tavoitettu odotusten mukaisesti. Ryhmäläiset kommentoivat, että esimerkiksi 

maahanmuuttajaryhmien vapaaehtoiset vetäjät olivat välillä ehkä liiankin innokkaita, minkä vuoksi 

maahanmuuttajien ääni jäi hiljaisemmaksi. Kyselypalautteen mukaan uusia selkoilmaisun muotoja 

koskevien ohjeiden rakentamisessa oli jonkin verran ongelmia siinä, että ohjeet piti sovittaa 

yhteen aiemmin annettujen, selkokirjoitusta, -puhetta ja -kuvaa koskevien ohjeistusten kanssa. 

 

 

 
 

3.6. Arviointi ja kehittäminen 

 

Myös projektin arviointiin ja kehittämiseen liittyvien asioiden arvioitiin onnistuneen vähintäänkin 

hyvin. Vähiten kiitettäviä arvioita annettiin siitä, että alan toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia 

muutoksia seurataan aktiivisesti, toki myös tässä kaikki kyselyyn vastanneet arvioivat projektin 

onnistuneen vähintäänkin hyvin. Yksittäisissä arvioissa projektin katsottiin onnistuneen vain 

tyydyttävästi siinä, että kohderyhmän edustajilta ja keskeisimmiltä yhteistyökumppaneilta 

kerätään säännöllisesti palautetta, jota myös hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. 

 

Ryhmäläiset kommentoivat, että projektissa on tehty huomattavan paljon yhteistyötä 

kohderyhmien kanssa ja että projektia on arvioitu järjestelmällisesti ja perinpohjaisesti monessa 

eri vaiheessa. Arvioinnin ei koettu vieneen liikaa aikaa tai projektin resursseja. Keskustelua herätti 

kuitenkin se, kuinka paljon vapaaehtoistyöntekijöiltä voi vaatia ja odottaa arvioinnin 

toteuttamisessa. 

 

Ryhmässä keskusteltiin myös arvioinnin teknisestä toteutuksesta ja sen vaikutuksesta arvioinnilla 

saatavaan tietoon. Esimerkiksi kyselyjen ja niiden saatteiden muotoilulla voidaan vaikuttaa 

merkittävästi mm. vastausten lukumäärään. Yksittäisenä seikkana kysymyksiä herätti 

vastausvaihtoehdoista puuttunut ”en osaa sanoa” -vaihtoehto, jolla vastaaja olisi voinut ilmaista, 

että hänellä ei ole tietoa tai kokemusta kyseisestä asiasta. 

 

Toimenpiteet tukevat tavoitteiden saavuttamista

Kohderyhmä(t) on tavoitettu odotusten mukaisesti

Kohderyhmän edustajien tarpeet ja valmiudet on kyetty
huomioimaan toimenpiteissä

Toimenpiteet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti
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3.7. Viestintä ja yhteistyökumppanit 

 

Kyselyn palautteissa projektin koettiin onnistuneen vähintäänkin hyvin viestinnässä ja yhteistyössä 

kumppaneiden kanssa. Vähiten kiitettäviä arvioita annettiin viestinnän suunnitelmallisuudesta. 

Ryhmäläiset kommentoivat, että viestinnän suunnitelmallisuutta vaikeutti yleinen epätietoisuus 

viestinnän nykytilasta: järjestetäänkö enää lainkaan tiedotustilaisuuksia, mikä on kuvan voima 

viestin levittämisessä jne.  Viestintä myös vaatii runsaasti aikaa ja paneutumista sekä esimerkiksi 

sosiaalisen median osaamista. Todettiin myös, että hankkeessa ei ollut varsinaista viestinnällistä 

läpimurtoa, vaan tiedotettavia asioita pidettiin tasaisesti näkyvillä. Mm. verkostotiedottaminen 

koettiin tärkeäksi, koska sen myötä hankkeen asiat pysyvät asianosaisten tietoisuudessa. Kyselyn 

avoimessa palautteessa Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen roolia viestinnässä olisi toivottu 

suuremmaksi. 

 

 

Toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia seurataan
aktiivisesti

Kohderyhmän edustajilta kerätään säännöllisesti palautetta, jota
myös hyödynnetään toiminnan kehittämisessä

Keskeisimmiltä yhteistyökumppaneilta kerätään säännöllisesti
palautetta, jota myös hyödynnetään toiminnan kehittämisessä

Toimintaa, siihen liittyviä kehittämistarpeita sekä aikaansaatuja
tuloksia arvioidaan säännöllisesti

Yhteisesti sovitut kehittämistoimenpiteet on toteutettu
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Heikosti Tyydyttävästi Hyvin Kiitettävästi
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3.8. Tulokset ja vaikutukset 

 

Kyselyssä arvioitiin, että projektin toiminnan ja sen tulosten juurruttamiseen on varauduttu hyvin 

ja että toiminnalla on saatu aikaan tavoiteltuja tuloksia ja vaikutuksia. Yksittäinen vain tyydyttävä 

arvio annettiin tulosten juurruttamiseen varautumisesta, jota myös työpajassa pidettiin 

haasteellisena erityisesti toiminnan rahoituksen osalta. Toisaalta ryhmäläiset uskoivat, että 

hankkeella ja sen tuloksilla on varmasti myös myöhempiä vaikutuksia. 

 

 

 
 

 

Työpajaan osallistuneet pitivät Selko-projektia kokonaisuudessaan onnistuneena. Kyselyn 

avoimissa vastauksissa todettiin, että projektin myötä uusista informaation esittämismuodoista ja 

niiden eri käyttötavoista on saatu oikeasti uutta tietoa. Selkoilmaisu on laajentunut voimakkaasti 

kirjoitetusta tekstistä kuvan, liikkuvan kuvan ja verkkomaailman suuntaan, ja projektissa havaittiin, 

että videon, kuvan ymv. käyttö on äärimmäisen tärkeää tiedon esittämisen ja sen ymmärtämisen 

kannalta. Projektissa luotiin ohjeet ja koulutus selkovideoiden, kuvasarjojen ja selko-e-kirjojen 

tekijöille, ja verkossa on nyt yli 30 uudenlaista aineistoa selkokielen tarvitsijoiden käytössä. 

 

Viestintä on suunnitelmallista

Viestintä tukee tavoitteiden saavuttamista

Yhteistyö kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa on toimivaa ja
tukee tavoitteiden saavuttamista

Keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet toimintaan ja
tavoitteisiin
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Heikosti Tyydyttävästi Hyvin Kiitettävästi

Toiminnan/tulosten juurruttamiseen on varauduttu

Toiminnalla on saatu aikaan tavoiteltuja tuloksia ja vaikutuksia
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Ryhmäläisten mielestä projektille asetetut odotukset ja hankesuunnitelmassa kuvatut tavoitteet 

jopa ylittyivät, ja selkoaineistoja tuotettiin aiottua enemmän. Yhteistyökumppanit kokivat 

saaneensa projektin myötä ajantasaista tietoa ja vinkkejä selkoilmaisuun liittyvistä asioista. 
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4. Projektin tuotosten arviointi 
 
 
Projektin tuotoksia arvioitiin vertaamalla projektisuunnitelmassa kuvattuja tavoiteltuja tuotoksia 
projektin loppuraportissa kuvattuihin toteutuneisiin tuotoksiin. Projektisuunnitelmassa hankkeen 
tavoitteiksi kuvattiin seuraavat tulokset ja tuotokset: 
 

1. Selkokielisiä ja kuvallisia aineistoja, jotka tukevat kohderyhmien ihmisten hyvinvointia ja 

omaehtoista selviytymistä arjessa sekä ehkäisevät turvallisuutta ja terveyttä uhkaavia ongelmia. 

Kehitettävät aineistot liittyvät seuraaviin aiheisiin: paloturvallisuus, rahankäyttö, terveellinen ruoka 

ja ruuan säilytys sekä suun terveydenhoito. Aineistot toimivat erilaisissa päätelaitteissa, ja ne 

toteutetaan erilaisilla tekniikoilla, joilla tuetaan monikanavaista oppimista ja ymmärtämistä. 

Aineistojen tuottaminen tapahtuu osin yhteistyötahojen normaalina toimintana, ja projekti on 

konsultoivassa roolissa. Kaikki kehitettävät aineistot julkaistaan kaikille avoimessa Papunet-

verkkopalvelussa ja osa aineistoista yhteistyökumppaneiden verkkopalveluissa ja muissa 

jakelukanavissa. 

 

2. Ohjeistus, joka sisältää oppaan ja koulutusmateriaalin selkovideoiden, liikkuvien kuvasarjojen, 3D-

grafiikalla ja muulla esitysgrafiikalla sekä perinteisten printtimedian keinoin tuotettujen 

monikanavaisten selkokielisten aineistojen tekemiseen. Ohjeistus julkaistaan Papunet-

verkkopalvelussa. 

 

3. Yhteistyötahojen koulutus, joka antaa valmiudet tuottaa aineistoja hankkeen jälkeen. 

 

4. Artikkelit monikanavaisten selkoaineistojen kehittämisestä käyttäjälähtöisesti. 

 

5. Raportti toteutetusta kehittämistyöstä, jossa esitellään hankkeen toteutus, toimintatapa, kehitetyt 

aineistot sekä ohjeistus aineistojen tuottamiseksi ja juurruttamiseksi. Raportissa kuvataan myös 

hankkeen tulokset, vaikutukset, ongelmakohdat ja riskit.  

 
 

1. Aineistot 
Hankkeen loppuraportin mukaan hankkeessa toteutettiin ja testattiin kaiken kaikkiaan yli 30 
esimerkkiaineistoa, mikä on selvästi enemmän kuin projektisuunnitelmassa oli luvattu (Virtanen & 
Räsänen 2015). Paloturvallisuuteen liittyen hankkeessa toteutettiin kaksi videota yhteistyössä 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Keravan hätäkeskuksen kanssa: ”Hätänumero 112” ja 
”Palovaroitin”. ”Hätänumero 112” -videossa hätänumeroon soittaminen kerrotaan 
esimerkkitilanteen kautta, ja ”Palovaroitin” -videossa kerrotaan keskeiset asiat palovaroittimesta. 
 

Rahankäyttöön liittyvät selkomateriaalit toteutettiin yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston 

kanssa. Niissä kerrotaan, miten rahankäyttöä voi suunnitella ja miten raha-asiat voi hoitaa 

turvallisesti. Kokonaisuuteen kuuluvat verkkomateriaali raha-asioiden hoitamisesta, 

”Maksukortilla maksaminen” -video, ”Näin säästät menoissa” -kuvasarjat sekä ”Rahankäytön 

opas” painettuna ja tulostettavana versiona. 
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Terveelliseen ruokaan ja painonhallintaan liittyviä aineistoja tuotettiin Kehitysvammaliiton 

saavutettavuusyksikön saamalla Tieteen tiedotus -apurahalla ja yhteistyössä Suomen 

Diabetesliiton kanssa erillisessä hankkeessa, johon projektin työntekijät osallistuivat 

asiantuntijoina. Kyseisessä hankkeessa tuotettiin helppokäyttöinen interaktiivinen verkkopeli, 

jonka tavoite on opettaa, mitkä ruoka-aineet ovat terveellisiä. Apurahalla tuotettiin 

ruokalautasmallin, säännöllisten ruoka-aikojen ja painonhallinnan teemoista kolme artikkelia 

Selkosanomat-lehteen, kolme kuvasarjaa, neljä haastatteluvideota ja niihin liittyvät, kuvilla ja 

äänillä tuetut verkkosivut sekä kolme keskusteluvideota, joissa kokki ja kehitysvammainen henkilö 

keskustelevat terveellisestä ruuasta. Lisäksi selkokoulutusten tueksi toteutettiin mallivideo 

smoothien tekemisestä. 

 

Ruuan säilytys sisältyi Eviran kanssa tuotettuun kokonaisuuteen, jonka aiheena oli turvallinen 

ruoanlaitto. Materiaaleissa kerrotaan, miten ruokaa valmistetaan ja säilytetään turvallisesti. 

Kokonaisuuteen kuuluu esite turvallisesta ruuanlaitosta sekä painettuna että verkkomateriaalina, 

video käsien pesemisestä ja kuvasarja vatsataudin välttämisestä ulkomaanmatkoilla.  

 

Hampaiden hoitoon liittyvät aineistot tuotettiin yhteistyössä Suun terveyden ammattiliiton ja 

Hammaslääkäriliiton kanssa. Hankkeessa toteutettiin 3D-animaatio hampaiden harjauksesta, ja 

sen tueksi Papunetin selkosivuilla julkaistiin aiheesta materiaalia sekä laadittiin kysymyssarja, jolla 

voi kerrata ja testata tietämystään hampaiden harjauksesta. 

 

Edellä mainittujen lisäksi hankkeessa tuotettiin selkoaineistoina mm. selko-e-kirjoja (koiranhoito-

opas suomeksi ja englanniksi sekä dekkari Kuolema kirkon varjossa), piirrosvideoita (Mitä on 

kehitysvammaisuus, Mitä on selkokieli ja Mikä on palvelusuunnitelma) ”puhuva henkilö” -videoita 

(projektin esittely ja Selkosanomien pääkirjoitus), haastatteluvideo selko-e-kirjoista, kuvasarjoja 

eri aiheista sekä lapsiin ja perheeseen liittyvää aineistoa (video ja kuvasarjat). 

 

Linkit kaikkiin aineistoihin on koottu hankkeen sivulle www.papunet.net/selkoilmaisu-arjen-

tukena. Lisäksi osa yhteistyökumppaneista on julkaissut materiaaleja omilla sivuillaan. 

 

 

2. Ohjeistus 
Projektissa tuotettiin ohjeet selkokielisille videoille, animaatioille, kuvasarjoille sekä e-kirjoille. 

Ohjeitten pohjalta luotiin myös kriteerit, joiden pohjalta arvioidaan materiaalien selkokielisyyttä ja 

selkologon myöntämistä (Virtanen & Räsänen 2015). Ohjeet julkaistaan joulukuussa 2015 

projektin loppuraportissa sekä Papunet-verkkopalvelussa. 

 

 

3. Koulutus 
Projektin yhteydessä kehitettiin Selkokeskuksen kanssa yhteistyössä puolen päivän mittainen 

koulutus Selkoilmaisun uudet muodot. Sen sisällä oli kolme koulutuskokonaisuutta, joista 

ensimmäinen käsitteli selkokieltä kirjoituksessa, toinen selkokieltä puheessa ja kolmas 

selkoilmaisun uusia muotoja. Projektin viimeisenä vuotena koulutusta laajennettiin Papunet-
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verkkopalvelun osuudella. Tämä päivän kestävä Selkeää ja saavutettavaa viestintää -koulutus on 

suunnattu kaikille, jotka tuottavat verkkosivuja ja tiedotusmateriaaleja henkilöille, joilla on 

vaikeuksia asioitten ja/tai suomen kielen ymmärtämisessä. (Virtanen & Räsänen 2015). 

 

Selkoilmaisun uudet muodot -koulutus pidettiin keväällä 2015 Helsingissä. Saman vuoden syksyllä 

toteutettiin Selkeää ja saavutettavaa viestintää -koulutus ja sen lisäksi koulutus videoiden 

käsikirjoittamisesta. Tavoitteena on, että Selkeää ja saavutettavaa viestintää -koulutus jää 

pysyvästi Kehitysvammaliiton koulutustarjontaan ja että koulutus järjestetään vuonna 2016 myös 

Pohjois-Suomessa. (Virtanen & Räsänen 2015). 

 

 

4. Opas ja artikkelit 
Koulutusten tueksi koottiin diasarja, jossa kerrotaan muuttuvasta viestintäympäristöstä sekä 

selkovideoiden, kuvasarjojen ja selko-e-kirjojen tekemisestä. Sen lisäksi tuotettiin painettu opas 

Selkeää ja saavutettavaa viestintää, jonka artikkeleissa opastetaan selkokielen käyttöön 

kirjoituksessa, selkopuheeseen, ääneen lukemiseen, verkkopalvelujen saavutettavuuteen, 

selkokieleen verkkopalveluissa, selkokuvan käyttöön ja selkoilmaisun uusiin muotoihin. 

 

 

5. Loppuraportti 

 

Hankkeen kehittämistyöstä tuotettiin kattava loppuraportti, jossa esitellään tavoitteiden 

mukaisesti hankkeen toteutus, toimintatapa, kehitetyt aineistot sekä ohjeistus aineistojen 

tuottamiseksi ja juurruttamiseksi. Raportissa kuvataan myös hankkeen tulokset, vaikutukset, 

ongelmakohdat ja riskit. 
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5. Johtopäätökset 
 

 
Projektin työntekijät, johto, ohjausryhmän jäsenet ja yhteistyökumppanit ovat arvioinnin kaikissa 
vaiheissa olleet sitä mieltä, että Selkoilmaisu arjen tukena -hanke on onnistunut vähintäänkin 
hyvin tavoitteiden määrittelyssä, resurssien varaamisessa, toimenpiteiden ja keinojen valinnassa, 
kohderyhmien huomioinnissa, yhteistyössä sidosryhmien kanssa sekä tavoiteltujen tulosten 
saavuttamisessa. 
 
Arvioissa ajan kuluessa tapahtuneita muutoksia voi havainnoida lähinnä sen mukaan, kuinka suuri 
osa vastanneista on arvioinut projektin onnistuneen edellä mainituissa asioissa kiitettävästi sen 
sijaan että se olisi onnistunut ”vain” hyvin. Näitä pieniä muutoksia olivat mm. projektin 
työntekijöiden ja johdon arviot hankkeen talous- ja henkilöstöresurssien riittävyydestä, 
tavoitteiden määrittelystä ja tavoiteltujen tulosten saavuttamisesta, joissa projektin koettiin 
onnistuneen parantamaan toimintaansa vuosien 2013 ja 2014 välillä. Vastaavasti kiitettävien 
arvioiden osuus oli vuodessa hieman vähentynyt kohderyhmien tavoittamisen ja huomioimisen 
osalta. 
 
Ohjausryhmän arvioissa hankkeen talous- ja henkilöstöresurssien riittävyys jakoi eniten 
mielipiteitä, eikä kiitettävien arvioiden osuus kasvanut vuosien 2013 ja 2014 seuranta-aikana. Toki 
tässäkin asiassa projektin arvioitiin kumpanakin vuonna onnistuneen valtaosin hyvin. Vuosien 
2013 ja 2014 ohjausryhmän palautteissa kiitettävien arvioiden suhde hyviin arvioihin lisääntyi 
toimenpiteiden ja keinojen osalta ja väheni kohderyhmän edustajien huomioimisen osalta. 
 
Hankkeen yhteistyökumppanit kiittivät palautteissaan erityisesti hyvää yhteistyötä projektin ja 
kumppaneiden kesken, hankkeen tavoitteellisuutta sekä tuotettua aineistoa. Ainoa hivenen 
kriittinen palaute koski projektin aloitusta, johon olisi toivottu enemmän keskustelua kumppanien 
asiantuntijoiden kanssa, jotta olennaiset asiat olisivat tulleet esiin jo aloitusvaiheessa. 
 
Myös syksyn 2015 loppuarviointikyselyssä ja siihen liittyneessä työpajatyöskentelyssä projektin 
johto, työntekijät ja ohjausryhmän jäsenet arvioivat projektin onnistuneen lähes poikkeuksetta 
vähintäänkin hyvin kaikilla osa-alueilla: tavoitteiden ja kohderyhmän määrittelyssä, resursoinnissa, 
koordinoinnissa, toimijoiden sitoutumisessa, toimenpiteissä, toteutuksessa, arvioinnissa, 
kehittämisessä, viestinnässä sekä yhteistyössä kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Projektin 
koettiin myös saaneen hyvin tukea taustaorganisaatioltaan ja saavuttaneen tavoitellut tulokset ja 
vaikutukset. 
 

Projektin tavoitteiden rajaus oli palautteiden mukaan onnistunut hyvin, ja projektilla koettiin 

olleen selkeä ja harkittu kaari. Esimerkiksi videoiden kehittämisessä oli käyty läpi hyödyllinen 

prosessi. Myös yhteistyö oli onnistunut toimijoiden perustyön puitteissa. Projekti onnistui myös 

ajoituksellisesti; digitalisaation edetessä juuri nyt oli oikea aika saada uusia ajatuksia selkokentälle. 

 

Projektin resursoinnin ja koordinoinnin arviointiin onnistuneen pääosin kiitettävästi, joskin hieman 

haasteita oli tuonut asiantuntija- ja yritysyhteistyön koordinointi ja sen päättäminen, minkä 

osaamis- ja hintatason kumppaneita valitaan toteuttamaan yhteistyöhankkeita. 

Töpajakeskustelussa päädyttiin siihen, että esimerkiksi ammattivalokuvaajien palkkaamiseen ei 
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ollut syytä käyttää resursseja, koska yleensä materiaalien toteutuksessa voidaan hyödyntää 

esimerkiksi internetin ilmaisia kuvapankkeja. Toki silloin olisi varmistettava, että mukana olevilla 

toimijoilla on riittävästi osaamista toteutukseen ja sisältöihin liittyen. 

 

Viestinnässä ja yhteistyössä projektin koettiin onnistuneen vähintäänkin hyvin, joskin viestinnän 

suunnitelmallisuutta vaikeutti jonkin verran yleinen epätietoisuus viestinnän nykytilasta: 

järjestetäänkö enää lainkaan tiedotustilaisuuksia, mikä on kuvan voima viestin levittämisessä jne.  

Viestintä myös vaatii runsaasti aikaa ja paneutumista sekä esimerkiksi sosiaalisen median 

osaamista. Verkostotiedottaminen koettiin tärkeäksi, koska sen myötä hankkeen asiat pysyvät 

asianosaisten tietoisuudessa.  

 

Kyselyssä ja työpajassa annetun palautteen mukaan suurimmat selkoilmaisun uusien muotojen 

kehittämiseen liittyvät haasteet liittyvät uusia muotoja kohtaan koettuihin asenteisiin sekä 

kehittämistyön ja sen rahoituksen jatkuvuuteen. Pitkään vain tekstiin perustuvia selkoaineistoja 

tuottaneilla koettiin olevan vaikeuksia hyväksyä viestintä- ja julkaisukentässä tapahtuneita 

muutoksia ja uutta digimaailmaa. Asenteet vaikuttavat myös kehittämistyön etenemiseen; niistä 

riippuu pitkälti se, kuinka tärkeiksi uudet selkoilmaisun muodot koetaan ja nähdäänkö uusiin 

teknisiin haasteisiin vastaaminen ylipäätään selkoilmaisun tulevaisuutena. Selkoilmaisun tulisi 

palautteen mukaan olla mukana esimerkiksi Kehitysvammaliiton kärkihankkeissa lähivuosien ajan. 

 

Rahoitus koettiin jatkuvaksi ongelmaksi nykypäivänä. Kyselyssä kommentoitiin, että ”toiminnalle 

on rahoitus projektin ajaksi, mutta sen sulauttaminen muuhun toimintaan tarkoittaa sitä, että 

jotain on jätettävä tekemättä. On kuitenkin mahdollista, että kehittämistyö ei jatku vaan jää 

nykyiselle tasolle useaksi vuodeksi. Olisikin tärkeää saada uusi hanke, joka jatkaa kehittämistä ja 

samalla pureutuu projektista nyt pois jätettyihin sovelluksiin (pelit, testit, lisätty todellisuus, muu 

interaktiivisuus).” Hankkeessa pyrittiin luomaan esimerkiksi asiantuntijaverkosto, joka jatkaa 

toimintaa hankkeen loputtua. ”Nyt ei kuitenkaan tiedetä varmuudella, kuinka asiantuntijoitten 

työskentely ja yhteistyö jatkossa sujuu.” 

 

Myös työpajassa todettiin, että kehittämistyölle on hankala saada rahoitusta ilman uutta projektia, 

mutta vastaaviin hankkeisiin uskottiin kuitenkin olevan löydettävissä rahoitusta, vaikkapa osana 

jotakin toista hanketta. Esimerkiksi yksinäisyyden teemaan rakennettavan hankkeen yhteyteen 

selkoilmaisun kehittäminen voisi sopia hyvin. Todettiin myös, että uusien selkoilmaisun muotojen 

kehittäminen vaatii aina aikaa, ja jostakin vanhasta olisi luovuttava, jotta uutta saadaan tilalle. Sitä, 

mistä asioista olisi luovuttava, ei ryhmäläisten mielestä voi ulkopuolelta määrittää, vaan 

toimijoiden pitää voida päättää siitä itse.  

 

Kehittämistyön jatkuvuuteen vaikuttaa myös se, kuka ottaa sen vastuulleen tulevaisuudessa. 

Ryhmässä pidettiin tärkeänä, että löydetään sopivat toimijat. Uusien selkomuotojen kehittämiseen 

tulisi ottaa mukaan myös nuoria ihmisiä, joille sosiaalinen media on luonnollinen osa elämää. 

Kyselypalautteiden mukaan uusien selkomuotojen koulutusta on jatkettava ja kehitettävä, ja 

samalla on etsittävä säännöllisesti rahoitusta uudenlaisille digitaalisille selkosovelluksille. On myös 

eri tavoin pyrittävä siihen, että uudenlaisia selkosovelluksia tuotetaan säännöllisesti järjestöissä, 
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yrityksissä ja viranomaiskentällä. ”Digitaalinen maailma on jo täällä – selkosovellusten on siis 

pakko muuttua. Onkin hyvin todennäköistä, että projektissa luoduilla ohjeistuksilla ja koulutuksilla 

on kysyntää.” 

 

Itsearviointiin osallistuneet projektin työntekijät, johto sekä ohjausryhmän jäsenet pitivät 

Selkoilmaisu arjen tukena -projektia kokonaisuudessaan onnistuneena. Palautteiden mukaan 

projektin myötä uusista informaation esittämismuodoista ja niiden eri käyttötavoista on saatu 

oikeasti uutta tietoa. Selkoilmaisu on laajentunut voimakkaasti kirjoitetusta tekstistä kuvan, 

liikkuvan kuvan ja verkkomaailman suuntaan, ja projektissa havaittiin, että esimerkiksi videon ja 

kuvan käyttö on äärimmäisen tärkeää tiedon esittämisen ja sen ymmärtämisen kannalta. 

 

Yhteenvetona voi todeta, että Selkoilmaisu arjen tukena -projekti on arvioiden perusteella 

onnistunut kaikilta osiltaan erittäin hyvin, ja projektin loppuraportin sekä muiden tuotosten 

perusteella kaikki projektisuunnitelman mukaiset tavoitteet on onnistuttu saavuttamaan. 

 

 

Lähteet 

 

Itsearviointi toiminnan kehittämisen välineenä. Raha-automaattiyhdistys. 

https://www.ray.fi/sites/default/files/emmi_mediabank/Itsearviointiopas.pdf 

 

Selkoilmaisu arjen tukena -verkkosivut: 

http://papunet.net/yksikko/selkoilmaisu-arjen-tukena 

http://papunet.net/selko/selkoilmaisu-arjen-tukena/ 

 

Virtanen Hannu (toim.): Selkeää ja saavutettavaa viestintää. Viisi artikkelia selkoilmaisusta. 

Kehitysvammaliitto 2015. 

 

Virtanen Hannu & Räsänen Tanja: Selkoilmaisu arjen tukena 2013 – 2015 -projektin loppuraportti. 

Kehitysvammaliitto 2015. 
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Liite 1: Kymppi-itsearviointimallin kyselylomake 

 
Kymppi: Miten hyvin seuraavat asiat ovat toteutuneet ________ toiminnassa? 
 
 
Väittämä 

Arvio asteikolla 1 – 4 
1 
Heikosti 

2 
Tyydyttävä
sti 

3 
Hyvin 

4 
Kiitettäväs
ti 

Toiminnalle on määritelty selkeät tavoitteet 
 

    

Toimintaan on varattu riittävästi resursseja (talous ja 
henkilöstö) tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 

    

Toimenpiteet ja valitut keinot tukevat tavoitteiden 
saavuttamista 
 

    

Kohderyhmä(t) on tavoitettu odotusten mukaisesti 
 

    

Kohderyhmän edustajien tarpeet ja valmiudet on 
huomioitu toimenpiteissä 
 

    

Yhteistyö kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa on 
toimivaa ja tukee tavoitteiden saavuttamista 
 

    

Toiminnalla on saatu aikaan tavoiteltuja tuloksia 
 

    

Muita kommentteja 
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Liite 2: Seiska-itsearviointimallin kyselylomake 
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