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Asia: Suomen tietokirjailijat ry:n lausunto, Kansallinen lukutaitostrategia 2030  

Suomen tietokirjailijat kiittää mahdollisuudesta lausua Kansallisesta lukutaitostrategiasta. 

Suomen tietokirjailijat ry on Suomen suurin kirjailijajärjestö, joka edustaa yli 3 200 tieto‐ ja 

oppikirjailijaa. Yhdistys edistää suomalaista tieto- ja oppikirjallisuutta, valvoo tieto- ja 

oppikirjailijoiden tekijänoikeudellisia ja taloudellisia etuja, tukee tietoteosten kirjoittajia sekä 

edistää jäsentensä ammattitaitoa ja ‐etiikkaa.  

Kommentit lukutaitostrategian alkulukuihin (Lukutaitostrategian lähtökohdat, Tavoitteena monipuolinen 

lukutaito, Lukutaitotutkimuksesta) 

On arvokasta, että lukutaidon ja lukutaitotyön merkitystä tuodaan esiin. Kansallisen 

lukutaitostrategian laatiminen on erittäin tärkeää, ja sen tavoitteet kannatettavia. 

Strategiassa taustoitetaan kattavasti suomalaisen lukutaidon tilannetta ja perusteita 

lukutaitostrategian laatimiselle.  

Monilukutaidon nostaminen keskiöön on perusteltua termin kattavuuden ja perusopetuksen 

opetussuunnitelman vuoksi. On kuitenkin tärkeää, ettei strategiassa unohdeta 

tekstinlukutaitoa, joka on kuitenkin perusta ja pohja monilukutaidolle. On hienoa, että 

strategiassa mainitaan tekstinlukutaito avaintaitona, mutta tämä ajatus saisi näkyä vielä 

selvemmin läpi strategian. Erityisesti pitkään tekstiin paneutuvan lukemisen suotuisat 

vaikutukset on tärkeää tuoda esiin. 

Lukutaitostrategiassa olisi syytä huomioida myös kirjallisuuden tekijöiden 

toimintaedellytykset ja niiden vahvistaminen. Kansalliselle lukutaitotyölle on edellytys, että 

saatavilla on laadukasta ja monipuolista, erilaisille lukijoille sopivaa kirjallisuutta. Strategiassa 

olisi myös hyvä tuoda selvyyden vuoksi esille, että kirjallisuudesta puhuttaessa tarkoitetaan 

sen kaikkia lajeja (tieto-, kauno, lasten- ja nuorten). 

Kommentit suuntaviivaan 1: Luodaan lukutaitotyölle rakenteet 

On hienoa, että toimenpide-ehdotuksissa nostetaan esille suunnitelmallisuus ja 

pitkäjänteisyys. On tärkeää, että lukutaitotyölle luodaan pysyvät rakenteet, ja 

hankepohjaisen lukutaitotyön jatkuvuus turvataan.  

Kirjallisuusjärjestöjen toimintaa vahvistetaan toimenpide-ehdotuksissa osana taiteen 

perusopetusta ja koulujen harrastustoimintaa. Tämä on arvokasta, mutta ei ole syytä, miksei 

kirjallisuusjärjestöjen toimintaa voisi vahvistaa myös osana koulujen opetustoimintaa (ei vain 

harrastustoimintaa). On tärkeää ymmärtää kirjallisuuden monilajisuus, eli kirjallisuus pitää 

sisällään niin kauno- kuin tietokirjallisuuden. Esimerkiksi Suomen tietokirjailijat on tehnyt 

yhteistyötä koulujen kanssa laatimalla opettajien avuksi katalogeja opetukseen soveltuvasta 

tietokirjallisuudesta. Myös kirjailijavierailut ovat arvokasta opetustoimintaa, ja 

tietokirjailijoiden vierailut soveltuvat hyvin myös muihin oppiaineisiin kuin äidinkielen ja 
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kirjallisuuden opetukseen. Strategiassa on erityisen arvokasta juuri ajatus koko yhteiskunnan 

–  ja koulun osalta kaikkien oppiaineiden – läpäisevästä lukutaitotyöstä.  

Kommentit suuntaviivaan 2: Vahvistetaan lukutaito-osaamista 

Lukutaidon ammattilaisten osaamisen vahvistaminen nostetaan strategiassa esiin 

keskeisenä. Tämä onkin erittäin tärkeää ja kannatettavaa. Myös muiden kuin lukutaidon 

ammattilaisten osaamisen vahvistaminen lukutaitotyössä olisi tärkeää, ja tämä olisikin hyvä 

nostaa esiin myös strategiassa. Jotta lukutaitotyö saadaan koko yhteiskuntaa läpäiseväksi, on 

vahvistettava myös erityisesti lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten ja 

harrastustoiminnan piirissä toimivien vapaaehtoisten osaamista ja tietoisuutta 

lukutaitotyöstä ja tarjottava heille lukutaitotyöhön konkreettisia välineitä ja apua. 

On hyvä, että toimenpide-ehdotuksissa mainitaan opettajienkoulutuksen kehittäminen siten, 

että monilukutaidon merkitys ymmärretään paremmin kaikissa oppiaineissa. Tässäkään ei 

ole syytä unohtaa perinteisen tekstinlukutaidon merkitystä, vaan on tärkeää, että 

monilukutaidon kivijalkana toimivaa tekstinlukutaitoa ja kirjallisuuden lukemista tuetaan 

myös kaikissa oppiaineissa. 

Strategiassa nostetaan esiin opettajien ymmärryksen lisääminen digitaalisista palveluista ja 

koulujen digitaaliset ympäristöt. Olisi vahvistettava opettajien ymmärrystä myös sisällöistä, 

eli esimerkiksi opettajien ymmärryksen lisääminen nykykirjallisuudesta ja monipuolisesti sen 

kaikista lajeista olisi myös tavoiteltavaa.  

Kommentit suuntaviivaan 3: Innostetaan lukemaan  

Strategiassa esitettävät tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset ovat hyviä ja kannatettavia. 

Esimerkiksi lukemisen integroimista lajitoimintaan on tuettava, kuten myös 

selkokirjallisuuden tuottamista. Myös Lukulahja lapselle -ohjelman jatkuvuus on tärkeää 

perheisiin kohdistuvassa lukutaitotyössä. Tavoitetila olisi, että lukeminen on luonnollinen osa 

jokaisen arkea ja houkuttava ajanviete. Ensiarvoisen tärkeää on, että lukutaitotyöhön 

muodostetaan pysyviä rakenteita ja strategian toteutukseen varataan riittävät taloudelliset 

resurssit. 
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