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Helsingin aikuisopisto 

Selkokielen koulutus 

 

Selkokielen koulutus 

 

Käytännön toteutus 

 

Selkokielen koulutus työpaikoilla on suunnattu pääasiassa mentoreille, jotka vastaavat uusien 

työntekijöiden perehdyttämisestä. Mentorien tehtävänä on tutustuttaa uudet työntekijät 

tehtäviinsä ja liittää heidät osaksi työyhteisöä.  

 

Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden perehdyttäminen uuteen työpaikkaan voi olla 

haastavaa, jos heidän kielitaitonsa on puutteellinen. Mentorien pitäisi pystyä kertomaan työpaikan 

toimintatavoista ja käytännöistä selkeästi ja ymmärrettävästi niin kasvotusten kuin kirjallisesti. 

Kieleen liittyvät esteet voidaan ylittää koulutuksella, joka antaa mentoreille työkaluja 

maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden tukemiseen kielellisesti sekä käsittelee mahdollisia 

kulttuurisidonnaisia viestintäeroja. 

 

Mentorien koulutus koostuu kahdesta osasta:  

 

1. Luennot käsittelevät selkokielen teoreettista pohjaa käsitteenä ja viestintäkeinona.  

2. Työpajat tarjoavat mentoreille käytännön työkaluja viestinnän kehittämiseen työssä.  

 

On äärimmäisen tärkeää olla tietoinen mentorien viestintätavoista sekä käyttää työpajoissa 

selkokieltä niin suullisessa kuin kirjallisessakin viestinnässä.  

 

Suositeltavinta on käyttää ensimmäinen tapaaminen (90–120 minuuttia / 2–3 tuntia) aiheeseen 

johdattelevaan luentoon ja keskusteluun materiaaleista sekä kyseisen työpaikan viestintätavoista. 

Luennoitsija ei ehkä tarvitse tässä vaiheessa työpaikkakohtaisia materiaaleja, mutta yleiskäsitys 

työpaikalla yleisimmin käytetyistä, olennaisista perehdytystarpeista saattaa olla avuksi. Pääasiana 

on tutustua selkokieleen, sen tarkoitukseen ja mahdollisuuksiin sekä saada käsitys siitä, miten tällä 

työpaikalla yleensä kommunikoidaan. 

 

Toinen tapaaminen (kesto taas 90–120 minuuttia / 2–3 tuntia) voidaan pitää myöhemmin 

sopivaksi katsottuna ajankohtana ja se voidaan aloittaa lyhyellä esittelyllä tai aiheen kertauksella. 

Tässä vaiheessa luennoitsijan pitäisi tietää enemmän kirjallisista materiaaleista, joita käytetään 

työhön perehdyttämisessä, sekä tuntea työpaikan viestintämenetelmät ja -käytännöt (esitykset, 

esitelmät, kuvat, videot, alustat, sovellukset jne.). Luennoitsija antaa esimerkkejä tai ottaa esille 

keskeisiä osia työhön perehdyttämisoppaista tai muista tärkeistä aineistoista. On hyödyllistä 

työskennellä aluksi yhdessä jonkin aikaa, mutta sitten osallistujat kannattaa jakaa pienempiin 
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ryhmiin. Ryhmät voivat tutustua muutamiin esimerkkeihin tarkemmin (tekstit, huomautukset, 

manuaalit, ohjeet, viestit, puhelut jne) ja jakaa sen jälkeen havaintonsa ja ehdotuksensa kielen 

selkeyttämiseksi ja yksinkertaistamiseksi. Materiaalien tulee olla motivoivia ja kaikille hyödyllisiä, 

joko pakollisia sääntöjä (esimerkiksi oikeudet ja velvollisuudet) tai työympäristön päivittäistä 

kielenkäyttöä. 

 

Tutustuttuaan selkokielen etuihin ja käyttötapoihin mentorit ovat osaavampia, motivoituneempia 

ja varmempia vastaanottamaan maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä työpaikalle. 

Maahanmuuttajat saavat paremman ja heille erityisesti suunnatun perehdytyksen työhön, mikä 

helpottaa sulautumista työyhteisöön. Työpaikka puolestaan saa motivoituneempia ja 

sitoutuneempia työntekijöitä.    

 

Kouluttajan on oltava valmis tutustumaan työpaikan käyttämiin materiaaleihin ja hyödyntämään 

niitä osana koulutusta. Työpaikan materiaalit ovat aina luottamuksellisia, joten kouluttaja saa 

käyttää niitä ainoastaan kyseiseen koulutukseen.  

 

Kouluttaja veloittaa koulutuksesta pitämiensä oppituntien mukaan ja mahdollisesti myös jonkin 

verran koulutuksen valmisteluun käytetystä ajasta. Tuntien kokonaismäärä on todennäköisesti alle 

10 ja koulutetun ammattilaisen palkka on noin 90–150 euroa tunnilta. Koulutusmateriaalit ovat 

enimmäkseen tiedostoja ja esityksiä, joten materiaaleista ei synny lisäkuluja. 

 

Koulutusta järjestettäessä kannattaa ottaa huomioon tietyt materiaaleihin ja koulutusmenetelmiin 

liittyvät asiat: Luentojen tarkoitus on välittää tietoa sekä lisätä ymmärrystä ja motivaatiota. Ne 

myös auttavat tarkastelemaan kommunikaatiota maahanmuuttajan näkökulmasta. Keskusteluille 

ja työpajoille on annettava enemmän painoa kuin luennoille, mutta luentojen on oltava 

tehokkaita, jotta osallistujat ymmärtävät tarpeen selkokielen käytölle. Autenttiset, 

työpaikkakohtaiset materiaalit ovat kaikkein motivoivinta ja hyödyllisintä oppimateriaalia. Lisäksi 

aidot tapauskuvaukset ja aitojen kokemusten jakaminen ovat merkityksellisempiä ja 

hyödyllisempiä kuin teoriatieto tai esimerkit.  

 

Käytännön haasteiksi saattavat muodostua työaikataulu sekä mentorien rajalliset mahdollisuudet 

käyttää aikaansa koulutukseen työajalla eli sisällyttää koulutusta työaikatauluunsa. Toinen haaste 

voi tulle työpaikkakohtaisten tehtävien ja materiaalien vaihtelevuus, minkä vuoksi käytetyt 

materiaalit eivät ehkä ole samanarvoisia. Lisäksi kaikki yritykset tai organisaatiot eivät halua tai 

edes saa antaa materiaalia oman henkilöstön ulkopuolisille tahoille.   

 

 


