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Monilukutaito ja kielitietoisuus – mihin niitä 
tarvitaan?
• Tekstimaailmamme monimuotoistuu kiihtyvällä vauhdilla. 

-> perinteisistä lineaarisista teksteistä visuaalisiin, auditiivisiin ja 
multimodaalisiin teksteihin

-> Tarvitaan runsaasti erilaisten tekstien ja tekstilajien lukemisen, 
tulkitseminen ja arvioimisen taitoa, monilukutaitoa.

• Kieliympäristömme monimuotoistuu kiihtyvällä vauhdilla.

-> Kielen käyttäjien erilaiset kielitaustat

-> Tiedonalojen kielet ja käsitteistöt, tavat viestiä

-> -> Tarvitaan kielitietoista koulua.



Monilukutaito ja kielitietoisuus – mihin niitä 
tarvitaan?
• Monilukutaito ja kielitietoisuus ovat keskiössä kaikkien kouluasteiden 

opetussuunnitelmissa.

• Kaikki opettajat ovat monilukutaidon ja kielitietoisuuden opettajia. 

• Hyvä luku- ja kirjoitustaito on kaiken oppimisen pohja kouluasteelta 
toiselle.

• Yhteiskuntamme toiminta nojaa erilaisten tekstien lukemiseen, 
tulkintaan, arviointiin ja tuottamiseen (opiskelu- ja työelämä).

-> Peruslukutaidosta toimivaan ja kriittiseen lukutaitoon (lukutaitoa 
tulee kehittää läpi elämän)



Haasteita

• Lasten ja nuorten vapaaehtoinen lukeminen vähenee ja eriytyy.

• Lasten ja nuorten tekstimaailmana usein sirpalemaiset verkkotekstit.

• Pitkien tekstien lukeminen ja tuottaminen tulevat yhä 
haastavammiksi.

• Sanavarasto ja käsitys kielen ilmaisuvaroista kapenevat ja köyhtyvät.

• Oman ajattelun kehittyminen ei saa riittävästi aineksia, kun 
tekstimaailma on rajoittunut.

• Hyvien ja heikkojen lukijoiden ja kirjoittajien välinen kuilu syvenee. 

(-> yhteiskunnallinen eriarvoistuminen)



Arjen haasteita koulussa

• Resurssien puute (kirjat, lehdet, tietokoneet, lukulaitteet, äänikirjat)

• Yhteisen suunnittelun aika

• Kenen vastuulla lukemisen ja kirjoittamisen opetus on?

-> Huoltajat, neuvolat, päiväkodit, koulut, opettajat, koulutoimi, 
kirjasto, harrastustoiminta, järjestöt…

• Koulun kirjastotoiminnan järjestäminen? Yhteistyö kirjaston kanssa?

• Ajankäyttö (opetussuunnitelmien tavoitteet ja sisällöt vs. koulun arki)



Tulevaisuuden koulu on Lukeva koulu

• Luku- ja kirjoitustaidon kehittäminen on koko koulun yhteinen asia.

• Lukuliikkeen suuntaviivat (2017): 

-> lasten ja nuorten lukemaan innostaminen

-> kasvuyhteisöjen aktivoiminen lukutaidon tueksi

-> ammattilaisten osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen sekä

-> lukemista edistävien rakenteiden luominen

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161031/Lukuliike-esite.pdf

• -> Tarvitaan sekä lukemaan ja kirjoittamaan innostavia käytänteitä opetuksessa että 
koulutuksenjärjestäjän ja koulujen sopimia rakenteita, jotka ylläpitävät Lukevaa koulua.

• ÄOL: Lukeva koulu kärkihankkeeksi https://www.aidinkielenopettajainliitto.fi/?x118281=291701

• Lukeva koulu Kansalliseen lukutaitostrategiaan

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161031/Lukuliike-esite.pdf
https://www.aidinkielenopettajainliitto.fi/?x118281=291701


Lukeva koulu käytännössä

• Kiinteä rahoitus valtion talousarvioon (vrt. Liikkuva koulu ja opiskelu)

• Kouluissa mahdollisuus käyttää omaa tai yleistä kirjastoa kiinteänä 
osana opetusta.

• Rahoitusta koulujen kirjastotoimintaan: kirjoihin, lehtiin, 
lukulaitteisiin jne. (eri alojen tekstit, erikieliset tekstit, selkotekstit)

• Rahoitusta myös koulujen ja opettajaryhmien koulutukseen 
yhteisöllisen lukukulttuurin ja lukemisen pedagogiikan kehittämiseksi

• Lukemisen kytkeminen opetussuunnitelmiin (laaja-alainen 
osaaminen, eri oppiaineet, monialaiset oppimiskokonaisuudet, 
oppiaineita yhdistävät teemajaksot yms.)



Lukeva koulu käytännössä

• Yhteistyötä kirjastojen, teattereiden ja sanataidekoulujen sekä muiden 
paikallisten toimijoiden, kuten urheiluseurojen, kanssa.

• Myös päiväkodit ja hoivakodit mukaan
• Kuntiin koulun ja kirjaston yhteistyöstä vastaava informaatikko tai 

kirjastonhoitaja sekä vuosittain päivitettävä koulun kirjastotoiminnan 
strategia.

• Koulukohtaiset mentorit yhteistyössä kirjaston kanssa.
• Kunnissa Lukevan koulun ohjausryhmä, jossa eri tahojen edustajia.
• Jatkuvasti päivittyvät Lukeva koulu -sivusto verkkoon (vihjeitä, ratkaisuja 

ympäri Suomen). Jatkuvasti päivittyvä kirjavinkkauspankki kaikille 
kouluasteille, sähköisiä kirjailijavierailuja, linkit alan sivustoihin ja 
hankkeisiin.



Lukeva koulu käytännössä

• Opettajille täydennyskoulutusta (innostavat kirjallisuuden opetuksen 
menetelmät, luku- ja kirjoitustaidon syventäminen, kielitietoinen opetus 
kaikissa oppiaineissa)

• Opettajien peruskoulutuksen vahvistaminen: suomen kielen ja 
kirjallisuuden opintojen laajentaminen luokanopettajien ja 
varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksessa

• Kirjastohenkilökunnan kouluttaminen esim. kirjavinkkauksessa

• Lukemiseen ja kirjoittamiseen innostavia menetelmiä eri kouluasteille:

https://www.aidinkielenopettajainliitto.fi/?x118281=284324

https://www.aidinkielenopettajainliitto.fi/?x118281=284324


Lukeva koulu käytännössä

• Lukevasta koulusta myös Suomen Tietokirjailijat ry:n julkaisussa Sähköistyvä koulu - oppiminen ja 
oppimateriaalit muuttuvassa tietoympäristössä (toim. Timo Tossavainen ja Markku Löytönen 
2019): Lukeva koulu - tulevaisuuden koulu

Myös verkossa: 
https://www.suomentietokirjailijat.fi/media/julkaisut/verkkoon_sahkoistyva_koulu_2019_final_.pdf

• Lukuliikkeen pilottihankkeita: Lukuliike koulussa, Lukeva kunta -ohjelma

• Huomio kaikenikäisten lukutaitoon!

KIITOS! ☺

https://www.suomentietokirjailijat.fi/media/julkaisut/verkkoon_sahkoistyva_koulu_2019_final_.pdf

