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Mitä on monilukutaito?

▪ Valmiuksia toimia tilanteen edellyttämällä tavalla monimuotoisten 
tekstien kanssa.

▪ Taitoa tulkita, tuottaa ja arvioida kriittisesti tekstejä eri alustoilla ja 
erilaisiin tilanteisiin sopivin tavoin.

▪ Tietoisuutta siitä, että tekstit ilmentävät laatimiskontekstinsa kulttuuria, 
arvoja, tarkoitusperiä ja näkökulmia.

▪ Valmiuksia kehittää oman lukutaidon eri osa-alueita.
(Kansallinen lukutaitostrategia 2030: 10-11)

Monilukutaito, lukemaan innostaminen ja kielitietoisuuden kehittäminen 
ovat KOKO TYÖYHTEISÖN JA KAIKKIEN OPPIAINEIDEN VASTUULLA. 





Kansallinen lukutaitostrategia 2030

"Suomessa on vahva kasvatuksen, 
koulutuksen, kulttuurin ja tutkimuksen 
sivistyspohja, jossa oppiminen ja tieto 
perustuvat lukutaitoon ja sen jatkuvaan 
kehittämiseen. Monipuolinen lukutaito 
on turvallisen yhteiskunnan, toimivan 
demokratian ja tasa-arvon perusta."
(Kansallinen lukutaitostrategia 2030: 6)



Lukutaito numeroina

▪ 14% perusopetuksen päättävistä lukee niin heikosti, että se vaikeuttaa 
jatko-opiskelua.

▪ Viimeisimmässä yhdeksäsluokkalaisten osaamista tarkastelevassa PISA-
arvioinnissa Suomi kuului kolmen maan joukkoon, jossa kiinnostus 
lukemiseen oli vähentynyt eniten.

▪ 37 % yliopisto-opiskelijoista selviytyy kriittistä lukutaitoa ja 
argumentointia vaativista tehtävistä heikosti heikentynyt tai tyydyttävästi. 
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kohdalla luku on 62 %.

▪ Heikosti lukevia aikuisia (16-65v.) on 11 %, n. 400 000. Heistä vain noin 
puolet on töissä.

▪ 14 % suomalaisista hyötyisi selkokielestä. Selkokielen tarve on viimeisen 
viiden vuoden aikana kasvanut noin 100 000 henkilöllä.

(Kansallinen lukutaitostrategia 2030: 8, 14, 16-17; Lukukeskus.fi)



▪ Kodin rooli lasten lukutaidon kehityksessä on merkittävä: 
entistä useampi suomalaisvanhempi ei itse pidä lukemisesta. 
Asenne voi periytyä. Siinä missä lukukielteisten vanhempien 
määrä on kasvanut, on lisääntynyt myös niiden oppilaiden 
määrä, jotka pitävät lukemisesta vain vähän tai eivät pidä siitä 
lainkaan.

▪ Kodin ilmapiirin lisäksi lasten ja nuorten lukuinnostukseen 
vaikuttaa merkittävästi koulun kirjallisuuskasvatus. 
OPETTAJILLA on oppilaan lukuharrastuneisuuteen jopa yhtä 
voimakas vaikutus kuin kavereilla ja vanhemmilla.

(Lukukeskus.fi)

Kodin ja koulun vaikutus



Esimerkkejä koulujen monilukutaitotyöstä 
Porvoossa



Esimerkki 1: 

Keskuskoulu 



Esimerkki 2: 
Huhtisen 
koulu



Esimerkki 2: 

Huhtisen koulu

Lukuvuoden teemat
näkyviksi myös
oppilaille ja huoltajille.



Huhtisen koulun monilukutaito-
suunnitelmassa on

• hyödynnetty lukuvuosikellossa jo olevia monilukutaitoteemaan 
liittyviä juhlia ja tapahtumia.

• huomioitu henkilökunnan osaaminen ja erityistaidot.

• otettu lukuvuodelle kaksi isompaa teemaa: kuvasta teksti tai 
tekstistä kuva (marraskuu-joulukuu) sekä Huhtisen koulun 
omat uutiset (helmikuu-maaliskuu).

• huomioitu lukuvuoden ”kiireajat” sekä loma-ajat 
kuukausittaisissa teemoissa.



Koulun monilukutaitosuunnitelma: 
miten lähteä liikkeelle?

• Mitä koulussa jo tehdään?

• Mitä monilukutaitoon liittyvää jo löytyy koulunne vuosikellosta?

• Mitkä ovat koulunne vahvuudet ja kehittämisen kohteet?

• Mitä erityistietoja ja- taitoja löytyy koulunne henkilökunnalta?

• Minkälaisia (erityis)tarpeita oppilaillanne on?

• Mitä taitoja oppilaillanne jo on?

• Mitkä aiheet/ilmiöt kiinnostavat oppilaita?



Linkkivinkit

• Lukuliikettä.fi (Porvoo)

• Lukuliike.fi

• Lukukeskus.fi

• Elokuvaviikko.fi

• Uudetlukutaidot.fi

• Instagram: kirjastojen sivut ja @Lukuhirmu

• Koulujen monilukutaito: ideat ja suunnitelmat
• https://padlet.com/sannapaljakka/tgoyq9f7qrhf3gp6
• https://padlet.com/sannapaljakka/8vprpjfzb9wub7wu

https://padlet.com/sannapaljakka/tgoyq9f7qrhf3gp6
https://padlet.com/sannapaljakka/8vprpjfzb9wub7wu


Jokaiselle oma kirjasto taskuun

Kirjaston Ellibs-applikaatioon tutustuminen ja käyttöön ottaminen



• Keskuskoulun 3. -6. luokkien oppilaat vastasivat 
keväällä -22 kyselyyn aiheena median käyttäminen:

• https://docs.google.com/forms/d/1QaurvY0RO9syxibrSk
HRZ7PllPujqtMDoNRRzv5x3GI/edit

• Tuloksia:
• Suurin osa käyttää somea, yleisin sovellus WhatsApp.

• Kirjoja lukee joka päivä 30%. Sanomalehtiä ei lue juuri 
kukaan, ei edes digiversiona.

• Kirjastoa käyttää 80 %.

• Äänikirjoja kuuntelee 30 %.

https://docs.google.com/forms/d/1QaurvY0RO9syxibrSkHRZ7PllPujqtMDoNRRzv5x3GI/edit


Lukisin enemmän kirjoja, jos...
• olisi motia

• minulla olisi äänikirjasovellus

• olisi helpompi löytää hyviä kirjoja

• ei olisi paljon textiä yhdessä sivussa

• ne ei olisi maksullisia

• löytäisin enemmän hyviä kirjoja

• jos ne eivät olisi maksullisia

• kirjastossa olisi mielenkiintoisimpia kirjoja

• löytyisi joku mukaansa vetävä kirjasarja

• saisin enemmän suosituksia. Luen yleensä 
kirjoja jos mulle on sanottu että se on 
ihan SiKa Hyvä

• kirjasarjoista joista pidän tulisi lisää osia

• löytyisi enemmän kiinnostavia kirjoja 
joissa ei tule missään kohdassa tylsää

• niissä olisi enemmän draamaa

• kiinnostuisin muistaki kirjoista kuin 
soturikissoista, vaikka lue niitä todella 
paljon

• olisi enemmän komediaa

• Jeff Kinney tekisi niitä enemmän

• ne olisi sarjakuvia tai arvoituksia

• olisi enemmän kivempia ja 
houkuttelevampia kirjoja

• ne olisi kiinnostavampia



• Lukemaan innostamisessa lukuformaattia tärkeämpää on kiinnostavien ja 
sopivien tekstien saatavuus.

• Tutkimukset osoittavat, että vapaa-ajallaan vähemmän lukevat, erityisesti 
pojat, kokevat erilaiset teknologiavälitteiset tekstit paperiversioita 
innostavammiksi.

• Sähkökirjojen helppo saatavuus voikin innostaa uusia lukijoita tekstien pariin. 
Pitäisikin miettiä, miten pitkäjänteistä lukemista voisi tuoda sinne missä 
nuoret jo ovat, eli sosiaaliseen mediaan ja älypuhelimeen. 

• Lukutaito ei sellaisenaan siirry digitaaliseen formaattiin, vaan sähkökirjojen 
lukemiseen täytyy erikseen harjaantua.

• Äänikirjat houkuttelevat myös uusia kuulijoita tekstien pariin. Suomessa 
viime vuonna ladattavien äänikirjojen myynti kasvoi vuodessa 181 % eli 1,8 
miljoonaan euroon, koko kirjanmyynnistä alle 2 %.

• Digitaalista ja paperisen kirjan lukemista ei siis tarvitse asettaa vastakkain. 
Eri formaatit eivät niinkään korvaa, vaan pikemminkin ruokkivat toisiaan –
kiireiseen elämäntyyliin sopivia äänikirjoja kulutetaan erilailla kuin 
painettuja kirjoja. Äänikirja voi houkutella kirjojen pariin sellaisia 
kuulijoita, joita perinteinen lukeminen ei innosta.

(Lähde: Lukuliike.fi)



Ellibsiin tutustuminen ja sen käyttöön ottaminen

Miten päästään alkuun?

• Mitä tarvitaan: oppilaille ja opettajalla kirjastokortit ja pin-koodi, jolla 
voi kirjautua kirjaston sivuille (Wilma-viestillä varmistetaan nämä 
kodeista. Kirjaston sivuilta voi tulostaa kortin hakulomakkeen.)

• Pyydetään IT-tuesta koulun padeille Ellibs-sovellukset. Kirjoja voi 
koulussa lukea silloin myös tabletilta.

• Koteihin Wilma-viesti, että lapsi voi ladata omalle 
kännykälleen/tabletille Ellibsin kotona. Kannustetaan myös huoltajia 
käyttämään palvelua eli lataamaan omalle puhelimelle/tabletille appi ja 
käyttämään sitä.

• Koulussa opiskellaan yhdessä Ellibsiin kirjautuminen, kirjojen hakeminen 
ja lainaaminen.



Miten kirjaudutaan Ellibsiin?

• Linkki TikTok-videoon tilillä @erkkasanna

https://www.tiktok.com/@erkkasanna/video/7083429980440481030?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7137626463960286726


Malli koteihin lähetettävään Wilma-viestiin:
Hei!

Monet teistä ovatkin varmasti huomanneet ja ehkä seuranneetkin mediassa käytyä keskustelua lasten ja nuorten lukuharrastuksen vähenemisestä. Samaan
aikaan myös erilaiset oppimista mittaavat tutkimukset ovat kertoneet lasten ja nuorten lukutaidon heikkenemisestä. Nämä asiat on otettu huomioon Porvoon
kouluissa jo jonkin aikaa. Meillä on järjestetty paljon erilaisia lukemiseen innostavia kampanjoita ja tämä sama jatkuu edelleen.

Nyt haluaisimmekin tuoda lasten ja perheiden tietoon ja käyttöön kirjaston e-kirjapalvelun. Kirjastolla alkaa olla jo aika kattava valikoima e-kirjoja ja niitä voi
lainata ilmaiseksi. Ja kerrankin kirjan palauttaminen sujuu vaivattomasti, koska kirja palautuu itsekseen laina-ajan päättyessä. Koulun eri lukutehtäviin voi
kirjan lainata e-kirjana, jolloin sitä on kätevä lukea sekä koulussa että kotona. Ja jos lukeminen kiinnostaa, e-kirjoja voi lainailla niin paljon kuin vain haluaa.

Mitä kirjojen lainaamiseen tarvitaan?
• Kirjastokortin ja siihen liittyvän pin-koodin. Jos lapsellanne tai nuorellanne ei vielä ole korttia tai se on hukkunut, hakemuksen korttiin voi tulostaa

kirjaston nettisivuilta täältä. Alle 15-vuotias tarvitsee hakemukseen huoltajan suostumuksen.
• Ellibs -applikaation. Ellibsiin pääsee myös selaimen kautta tietokoneella, mutta sitä on helpointa käyttää kännykällä ja tabletilla.

Pyydämmekin nyt huoltajien panostusta lasten lukemisharrastuksen edistämiseksi:
1. Hankkikaa lapsellenne kirjastokortti ja pin-koodi ja huolehtikaa, että ne ovat hänellä mukana koulussa.
2. Jos lapsella on käytössä älypuhelin, ladatkaa sinne Ellibs-sovellus.

Nämä toimenpiteet riittävät, koska koulussa opettelemme sovellukseen kirjautumisen ja kirjojen lainaamisen. Saamme myös lukuvinkkejä e-kirjoista
kirjastosta. E-kirjojen käyttö ei millään tavalla sulje pois perinteisten kirjojen lukemista. E-kirjaston käytön opettelu ja käyttöön ottaminen monipuolistaa
ja toivottavasti lisää entisestään kirjojen parissa vietettyä aikaa. Ja joitakin oppilaita voi e kirja innostaa enemmän lukemisen pariin. Ellibsistä löytyy
sekä luettavia kirjoja että äänikirjoja. Ensimmäinen Ellibsin käyttökerta on ________. Toivoisin, että siihen mennessä kotona olisi huolehdittu edellä
mainituista kirjaston käyttöä edellyttävistä toimenpiteistä.

Iloisin terveisin

https://helle.finna.fi/Content/kirjastoinfo


Huom!

• Lukuliikkeen Lukeva koulu -ohjelma

• Porvoon puuhakalenteri tulossa joulukuussa

• Monikielinen kirjasto –palvelu

• Kirjailijavierailijoita tulossa viikolla 47 (etänä): varaa itsellesi 
Lukuliikkeen sivuilta

https://lukuliike.fi/lukevakoulu/


Valmiit kuukausipohjat 
kouluille käyttöön

(Saa kopioida käyttöön printtinä ja diginä.)



TAMMIKUU



HELMIKUU



MAALISKUU



HUHTIKUU



TOUKOKUU



ELOKUU



SYYSKUU



LOKAKUU



MARRASKUU



JOULUKUU



KESÄLOMA


