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Lukutaidon käsitteestä
l Uusi lukutaitotutkimus: jokaisella on jokin alue, jolla lukeminen vaikeaa
→ lukutaido oman ja lukutaitoisen ero elu ei mielekästä

l Puutteellinen lukutaito ei tarkoita samaa kuin osaamattomuus: henkilöllä
voi olla paljon muuta tietoa

l Lukutaitoa harjoitetaan yhteisössä ja teksteillä on merkitystä, kun ne ovat
yhteydessä elämäntilanteeseen

l Elämäntilanne myös vaikeuttaa tai helpottaa lukutaidon kehittämistä.



Lukutaidon vaikeudet Suomessa

• Arvioiden mukaan  430 000 – 650 000 Suomessa asuvista tarvitsee
selkokieltä eli kokee tavalliset yleiskieliset tekstit liian vaikeiksi lukea.

• Joukkoon kuuluu luki-vaikeuksista kärsivien lisäksi esimerkiksi
kielivähemmistöihin kuuluvia. Määrän arvioidaan olevan kasvussa.

• Vielä useampi hyötyy selkokielestä tietyissä tilanteissa.



Lukutaito ja sosiaalityö
l Sosiaalityö tuottaa valtavan määrän dokumentteja

l Puutteellinen lukutaito sulkee ulkopuolelle ja jättää asiakkaan
haavoittuvaiseksi

l Jos lukutaidon puutteita ei nähdä yksilön ongelmaksi,
kohtaaminen ja yhteisen ymmärryksen luominen voi helpottua

l Miten sosiaalityö voi kehittää käytäntöjään?



Toimintamalli
1) Tunnista asiakkaat, joille lukeminen on vaikeaa.

2) Selvitä tilannetta yhdessä asiakkaan kanssa:
- milloin vaikeuksia ilmenee?
- millaista tukea asiakas tilanteisiin toivoo?
- voiko asiakkaan lähipiiri auttaa?

3) Etsi työkaluja ymmärtämisen varmistamiseksi:
- kysy asiakkaalta, mitä hän on ymmärtänyt sovituksi
- käytä tarpeen mukaan apuvälineitä (muistilistoja, kalenteria, piirroksia, jäsennyksiä)

4) Muokkaa tekstejäsi selkokielisemmiksi

5) Selvitä, voiko asiakas saada tukea lukutaitonsa kehittämiseen (kurssit, järjestöt,
oma harjoittelu)



Selkokielen periaatteita

1) Mieti, kenelle kirjoitat ja miksi
2) Käytä yleistä, tuttua sanastoa. Vältä pitkiä sanoja ja selitä
vaikeat ilmaisut.
3) Käytä helppoja sijamuotoja, vältä passiivia ja hankalia

lauseenvastikkeita. Älä käytä useita määritteitä peräkkäin.
4) Kirjoita lyhyitä lauseita, joissa on vain yksi tärkeä asia ja
mieluiten suora sanajärjestys.
5) Tarkista, että teksti etenee loogisesti.
6) Pyydä palautetta kohderyhmään kuuluvalta lukijalta.
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