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Johdanto

T yöyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin -artikkelikokoelma on 
laadittu tukemaan medialukutaidon, ohjelmointiosaamisen 
sekä digitaalisen ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen 
kuvausten käyttöönottoa varhaiskasvatuksen ja esi- ja perus-

opetuksen työyhteisöissä. 

Kokoelma on tarkoitettu niin yhteisöiden kasvatuksen ja opetuksen 
pedagogiselle henkilöstölle ja johtajille kuin kehittäjille ja asiantuntijoille. 
Tekstit nostavat esille digitaalisessa maailmassa tarvittavan osaamisen 
edistämisen mahdollisuuksia myös laajemmissa yhteyksissä, kuten 
yhteistyössä kirjastojen tai järjestöjen kanssa. 

Medialukutaito, ohjelmointiosaaminen sekä digitaalinen ja tieto- ja vies-
tintäteknologinen osaaminen edustavat laaja-alaista osaamista tai sitä 
läpäisevää ainesta. Laaja-alaisen osaamisen edistäminen on koko työyh-
teisön mahdollisuus ja tehtävä. Onnistuakseen se edellyttää kehittämistä 
1) opettajien pedagogisen osaamisen alueella, 2) yhteisöiden käytän-
teissä ja toimintakulttuureissa sekä 3) johtamisessa ja organisaatioiden 
rajat ylittävässä paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnallisessa yhteis-
työssä ja verkostoitumisessa. Kokoelmassa näitä teemoja käsitellään niin 
asiantuntijoiden ja ammattilaisten laatimissa teksteissä kuin paikallisten 
tapausesimerkkien kautta.  

Pedagoginen 
osaaminen

Käytänteet ja 
toimintamallit

Johtaminen ja 
verkostoituminen

Teemat tunnistat oheisista symboleista:
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Digitaalisissa ympäristöissä vaadittavien taitojen edistämisessä on tun-
nistettuja haasteita. Kenelle lasten ja oppilaiden ohjelmointiosaamisen 
opettaminen kuuluu? Miten opettaa medialukutaitoa siten, että tavoit-
teet nivoutuisivat luontevasti omaan opetustyöhön? Entä miten löytää 
toimintamalleja, jotka tukevat laaja-alaisen osaamisen edistämistä koko 
yhteisössä sen moninaista osaamista hyödyntäen?

Kokoelman tekstit tarjoavat oivaltavia näkökulmia. Artikkelit alleviivaavat 
oppimisen alueiden, oppimiskokonaisuuksien ja oppiaineiden tavoitteista 
nousevia luontevia liittymäpintoja, joilla lasten ja oppilaiden osaamista 
voi edistää. Samalla teksteissä kannustetaan opettajien oman 
pedagogisen ja sisällöllisen osaamisen hyödyntämiseen ja merkityksen 
tunnistamiseen mediataitojen sekä digitaalisen ja ohjelmointiosaamisen 
opetuksessa. 

Varhaiskasvatussuunnitelman ja esi- ja perusopetuksen opetussuunni-
telmien perusteisiin pohjautuvat hyvän pedagogisen toiminnan ja hyvän 
osaamisen kuvaukset konkretisoivat ja kirkastavat tavoitteita. Samalla ne 
tarjoavat helposti käyttöön otettavat raamit jäsentämään työyhteisöiden 
kehittämistä ja auttavat löytämään yhtymäkohdat opetuksen tavoitteisiin. 
Organisaatioiden välillä ja verkostoissa osaamisen kuvausten varaan voi 
laatia yhteistä työtä tukevia rakenteita, toimintamalleja ja suunnitelmia 
sekä vahvistaa ja jakaa osaamista ja tehdä sitä näkyväksi.

Toivomme, että opas löytää paikkansa työkaluna työyhteisöiden osaa-
misen tunnistamisessa ja kehittämisessä, toimintakulttuurin rakentami-
sessa sekä johtamisessa – ja että se ennen muuta kannustaa löytämään 
yhteistyön voiman.

Toivotamme yhteistä iloa, oivalluksia ja kevyitä askelia työyhteisöpoluilla 
uusiin lukutaitoihin!
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Varhais- 
kasvatus  

ja esiopetus
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Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa medialukutaitoa, 
ohjelmointiosaamista sekä digitaalista osaamista ja 
tieto- ja viestintäteknologista osaamista edistetään 
laaja-alaisena osaamisena. Oppimisen alueet, 
oppimiskokonaisuudet ja monet totutut toiminnot 
ja rutiinit arjessa luovat luontevat kehykset lasten 
digitaalisissa ympäristöissä tarvitseman osaamisen 
tukemiselle. Osaamista edistetään monin tavoin jo 
tehtävässä työssä. Oma ja koko työyhteisön työ on tärkeää 
tunnistaa ja tehdä näkyväksi jäsentämällä ja sanoittamalla 
toimintoja ja kytkemällä ne laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteisiin. 

Laaditut hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset 
muodostavat työyhteisöä tukevat raamit osaamisen 
systemaattisessa edistämisessä. Artikkelit nostavat 
esille kuvausten tarjoaman konkreettisen tuen arjessa 
henkilökunnan pedagogisen osaamisen vahvistamiseen, 
toimintakulttuurin kehittämiseen sekä pedagogiseen 
johtamiseen.  
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Pedagoginen osaaminen 
varhaiskasvatuksessa  

ja esiopetuksessa
Yliopistonlehtori Sara Sintonen Helsingin yliopistosta korostaa 

pedagogisesti vahvan toimintakulttuurin rakentamista 
varhaiskasvatuksessa. Artikkeli tarjoaa oivaltavia työkaluja 

opettajan oman osaamisen ja toiminnan vahvistamiseen lasten 
digitaalisten taitojen edistämisessä. Tapausesimerkki Vantaalta 

esittelee inspiroivia nostoja siitä, miten lasten digitaalinen 
osaaminen voi karttua arkisissa toiminnoissa, esimerkiksi 

ulkoiltaessa. Vantaalla on myös oivallettu sosiaalisen 
innostamisen merkitys pedagogisen henkilöstön keskuudessa.  
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V arhaiskasvatuksen näkökulmasta uudet lukutaidot ovat tärkeä osa lasten kasvun ja 
kehittymisen tukemista. Parhaimmillaan ne tulevat esiin toimintaan ja tekemiseen 
painottuvassa, pedagogisesti vahvassa toimintakulttuurissa. Seuraavassa muutamia 
näkökulmia, joissa painopiste on opettajan omassa ajattelussa ja toiminnassa (ks. Nordström 

ym., 2022). Perustan ajatukseni opettajan (yhdessä muun henkilöstön kanssa) mahdollisuudelle 
oppia työssään. Vahvistamalla opettajien omia taitoja ja pedagogista osaamista voimme edelleen 
tukea uusien lukutaitojen kiinteämpää jalkauttamista osana pedagogisesti vahvaa varhaiskasvatuksen 
toimintakulttuuria. 

Opettaja, pohdi omaa toimintaasi digitaalisten teknologioiden äärellä ja medialaitteiden parissa. Millaisen 
mallin annat lapsille? Lapset muodostavat käsityksiä ja lisäävät omaa ymmärrystään digitaalisesta 
toimintakulttuurista jo havainnoimalla ympärillään näkyvää ja koettavaa. Käytätkö työssäsi monipuolisesti 
ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia laitteita, tekstimuotoja ja modaliteetteja? Miten puhut niistä ja 
suhtaudut niihin? Tuskaisena ja omia kykyjäsi epäilevänä, vai kiinnostuneena ja uteliaana? Pysähdy siis 
tarkastelemaan omaa toimintaasi ja suhdettasi käytössä olevaan digitaaliseen toimintaympäristöön. 
Pohdi myös, mitkä uusien lukutaitojen alueet ovat sinulle tutumpia ja mitkä vieraampia. Vältteletkö tai 
karsastatko joitakin osa-alueita tämän vuoksi? Miksi jokin osa-alue tuntuu kenties erityisen haastavalta?

Tarkastele käytössä olevien tekstimuotojen kirjoa toimintakulttuurissanne. Onko tarjolla laajasti eri 
modaliteetteja ja materiaaleja? Oletteko ennemminkin vakiintuneet tiettyihin tekstityyppeihin käyttö- ja 
toimintakulttuurissanne, vai suhtaudutteko ennakkoluulottomasti erilaisiin vaihtoehtoihin, tekstimuotojen 
variaatioihin ja sisältöjen moninaisuuteen? Kannattaa myös tarkastella, ovatko erilaiset digitaaliset 
tekstisisällöt pääosin aikuisten valitsemia ja tarjoamia vai onko lapsilla mahdollisuus vaikuttaa valintoihin 
ja kenties tehdä itsekin sisältöjä.

Lasten oma media- ja teknologiasuhde alkaa kehittyä jo varhain. Kuinka paljon osoitat 
kiinnostuneisuuttasi sitä kohtaan? Kuinka perillä olet lasten omista kiinnostuksen kohteista ja 
esimerkiksi digitaalisen kulttuurin kuluttamisesta? Entä oletko ajatellut ja havainnut, kuinka lasten 
mediasuhde kehittyy myös vuorovaikutuksessa toisten, myös vertaisten, kanssa ja miten tämä näkyy 

Uudet lukutaidot 
varhaiskasvatuksessa 
ja pedagogisesti vahva 

toimintakulttuuri
Sara Sintonen
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toimintakulttuurissanne? Kuinka paljon esimerkiksi keskustelette lasten kanssa heidän media- ja 
teknologianäkemyksistään?

Kun suunnittelette työyhteisössänne uusiin lukutaitoihin liittyvää pedagogista toimintaa, pohtikaa, 
kuinka riippuvaisia olette omasta osaamisestanne (suhteessa esimerkiksi käytettävissä oleviin laitteisiin, 
materiaaleihin ja sisältöihin). Voisivatko lasten oma osaaminen ja asiantuntijuus sekä heidän 
mahdollisuutensa opettaa myös toinen toisiaan saada joissakin tilanteissa enemmän sijaa? Entä miten eri 
mediat ja teknologiat tulevat osaksi lasten leikkiä?

Kysyä voi myös, kuinka lasten oma sisällöntuottaminen mahdollistuu ja ymmärretäänkö sen arvo 
esimerkiksi mahdollisuutena edistää yhdenvertaista oppimista. Lapset muodostavat merkityksiä monilla 
eri tavoilla, ja oman mediasisällön tuottaminen voi monessa tapauksessa olla myös väylä ja mahdollisuus 
oman äänen kuuluviin saattamiselle. Monimodaalinen toiminta ja tekeminen vahvistavat myös kehittyvää 
luku- ja kirjoitustaitoa, kun esimerkiksi käsitystä itsestä tarinankertojana voidaan tukea mahdollistamalla 
kertomista eri modaliteeteilla.

Uusien lukutaitojen näkökulmasta pedagogisesti vahvaan toimintakulttuuriin liittyvät kokeileminen ja 
kokeilemiseen kannustaminen. Monesti lasten kanssa työskenneltäessä lopputulos ja päämäärän 
tavoitteleminen eivät olekaan yhtä merkityksellisiä kuin itse prosessi sekä tekemisen aikana havaittujen, 
keksittyjen ja toimintaan lisättyjen asioiden vaikutus. Eivätkö monet suuretkin keksinnöt ole syntyneet 
juuri sattuman kautta? Kiinnitä huomiotasi myös siihen, millaista palautetta annat työyhteisössäsi niin 
lapsille kuin toisille aikuisillekin sekä millaista palautetta itse saat.

Lopuksi voi todeta, että uusien lukutaitojen myötä pedagogisesti vahva varhaiskasvatuksen 
toimintakulttuuri alkaa näkyä aktiivisena toimintana. Siinä opitaan toisilta yhteisen tekemisen ja toiminnan 
parissa, otetaan yhdessä asioista selvää ja kokeillaan uusiakin asioita sekä osoitetaan kiinnostuneisuutta 
erilaisia yksilöllisiäkin mieltymyksiä ja makuja kohtaan. Vuorovaikutus uusien lukutaitojen äärellä on avain 
moneen, samoin kuin luova, joustava ja ennakkoluuloton asenne.

Kuinka perillä olet lasten 
omista kiinnostuksen 
kohteista ja esimerkiksi 
digitaalisen kulttuurin 
kuluttamisesta?

”

Sara Sintonen
Kirjoittaja on dosentti ja 
yliopistonlehtori Helsingin 
yliopiston kasvatustieteellisessä 
tiedekunnassa. Hän on myös Uudet 
lukutaidot -ohjausryhmän jäsen. 

Lähteet

Nordström, A., Sairanen, H., Byman, J., Renlund, 
J. & Sintonen, S. (2022). Widening text worlds 
in Finnish early childhood education. Teoksessa 
H. Harju-Luukkainen, J. Kangas & S. Garvis 
(toim.) Finnish Early Childhood Education 
and Care – A Multi-theoretical perspective on 
research and practice. Springer, 41–53.
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Vantaan kaupungin digitsemppari ja projektiasiantuntija Minna Vänskä kertoo, että kaupungin varhaiskas-
vatuksessa hyödynnetään valmiita rakenteita uusien lukutaitojen edistämiseksi. Yksiköiden digipedagogii-
kan kehittämisessä päiväkotien johtoryhmillä on tärkeä rooli.

− Kaupungissa on ollut pitkään TVT-tuutoreita, jotka tukevat päiväkoteja tieto- ja viestintäteknologian pe-
dagogisessa hyödyntämisessä. Koronan supistettua toimintaa hankkeessa käynnistetään TVT-tuutoreiden 
vertaistapaamisia ja koulutuksia, Vänskä kertoo.

Myös laitteiden käytössä opastavilla TVT-tukihenkilöillä on verkosto, jonka kautta he saavat tietoa 
ajankohtaisista asioista uutiskirjeillä ja tapaamisissa. Aiheita käsitellään lisäksi päiväkotien johtoryhmissä.

Näiden rakenteiden kautta digitaitoja tuodaan päiväkotien arkeen. Kaupungissa järjestetään myös esimer-
kiksi ohjelmointiosaamisen työpajoja varhaiskasvatusryhmille sekä digitsemppikahveja.

Vänskän mukaan Vantaan varhaiskasvatuksen henkilöstötilanne on ollut haastava. Uusien lukutaitojen 
kohdalla onkin korostettu, ettei kyse ole mistään ylimääräisestä. Toiminnalla on vahvat kytkökset 
varhaiskasvatussuunnitelmaan. Koulutusten ja toiminnan kehittämisen ei ole tarkoitus kuormittaa vaan 
tuoda apua arkeen.

− Sosiaalisella innostamisella on ollut tärkeä rooli. Rankankin ajan jälkeen pystytään kehittämään 
toimintaa, jos se ei ole päälle liimattua. Digitaitojen opetuksessa on kyse peruspedagogiikasta ja sen 
kehittämisestä, itsekin varhaiskasvatuksen opettajana työskennellyt Vänskä kertoo.

Suomen- ja englanninkielistä varhaiskasvatusta antavassa Pakkalan päiväkodissa digitaitojen opettelua 
on verrattu lentämiseen ja matkustamiseen. Seinälle on koottu uusien lukutaitojen kuvaukset ja Vantaan 
varhaiskasvatuksen digipedagogiikan ohjelman kymmenen periaatetta. Niistä on valittu päiväkodin 
keskeiset tavoitteet. Lentokoneeseen ja pilviin keskittyvällä humoristisella näkökulmalla tieto- ja 
viestintäteknologian käytöstä on haluttu tehdä helpommin lähestyttävää. Näin voi myös tehdä aihetta 
näkyväksi lapsille ja huoltajille.

Varhaiskasvatuksen opettaja ja yksikön varajohtaja Nanna Huvila kertoo, että päiväkodissa on ajatuksena 
hyödyntää teknologiaa arjen pienissä tilanteissa, jolloin lapsiakin voidaan ottaa mukaan järjestelyihin. Kun 
laitteita viritetään paikalleen yhdessä, lapset ymmärtävät, miten niitä käytetään.

Vantaalla lapset ja 
aikuiset oppivat yhdessä
Kaupungissa innostetaan ja rohkaistaan pedagogisiin 
kokeiluihin, jotta tieto- ja viestintäteknologia tulee 
sujuvaksi osaksi arkea.

CASE
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− Aina ei kuitenkaan tarvita laitteita, sillä lapset 
ovat olleet innoissaan myös ohjelmointikävelyistä ja 
robottileikeistä, Huvila sanoo.

Ohjelmointikävely on ihan pienten lasten pedagogista 
toimintaa. Kun kävelyllä nähdään esimerkiksi bussi, 
pyörähdetään. Tämä kehittää ohjelmoinnillista ajattelua. 
Lapset ovat olleet keksimässä itse näitä toimintoja osaksi 
kävelyä.

Pakkalan päiväkodissa digitaitojen käsittelyssä on 
apuna maskotti. Lapset oppivat ja opettelevat taitoja 
yhdessä silmälasipäisen Herra Siili -maskotin kanssa. 
TVT-tukihenkilönä toimiva Krista Knuuttila kertoo, että 
lapset ovat tästä innoissaan, ja maskotti on jo lähettänyt 
sähköpostia muihin päiväkoteihin. Maskotti kulkee 
toiminnassa mukana, ja lapset voivat opettaa sille 
digitaitoja.

Vantaalaisten mukaan digitaitojen kohdalla on tärkeää kysyä rohkeasti apua ja neuvoa. Aikuisten tulisi 
suhtautua kevyemmin siihen, jos kaikki ei heti onnistu heiltä. Joskus onnistuminen vaatii, että yrittää monta 
kertaa. Myös lasten osaamista kannattaa hyödyntää toiminnassa.

Saara Paatero

Kun laitteita viritetään 
paikalleen yhdessä, 
lapset ymmärtävät, 
miten niitä käytetään.

”

Ohjelmointiosaamisen työpaja.  
Kuva: Johanna Sommers-Piiroinen.
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Käytänteet ja  
toimintamallit 

varhaiskasvatuksen  
arjessa

Apulaisprofessori Pekka Mertala Jyväskylän yliopistosta 
tarkastelee lasten digitaalisen osaamisen tukemista 

varhaiskasvatuksessa kokopäiväpedagogisina käytänteinä. 
Mertala paneutuu tekstissään erityisesti ohjelmointiosaamiseen. 

Hän nostaa esille esimerkkejä siitä, miten pientenkin lasten kanssa 
voi tutkia ja ihmetellä ohjelmoituja ympäristöjä ja harjoitella 

ohjelmoinnillista ajattelua arjen rakenteissa. Tapausesimerkki 
Hyvinkään Uudet lukutaidot -hankkeesta kertoo toimintamalleista, 
joilla lasten digitaalista osaamista on edistetty paikallisesti osana 

varhaiskasvatuksen tavoitteita.
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U udet lukutaidot -kehittämisohjelmassa digitaalinen osaaminen on jaettu kolmeen osa-
alueeseen: medialukutaitoon, ohjelmointiosaamiseen sekä tieto- ja viestintäteknologiseen 
osaamiseen (TVT). Kolmijako on perusteltua, sillä se selkeyttää ja jäsentää alati 
muutoksessa olevaa digitaalisen teknologian ja mediakulttuurin kenttää. Kuitenkin arjen 

teknologiakäytänteissä osa-alueiden väliset rajat ovat liukuvia. Tarkastellaan esimerkiksi tilannetta, jossa 
työntekijä laatii tietokoneella tiedotetta, joka on tarkoitus tulostaa ja/tai lähettää huoltajille sähköpostilla. 
Toiminnassa työntekijä käyttää tietoteknistä laitetta (tietokone oheislaitteineen) ja ohjelmaa 
(tekstinkäsittelyohjelma) informaatiota välittävän mediatekstin (tiedote) tuottamiseen. 

Kyseisenkaltaista työsuoritetta ei tyypillisesti mielletä pedagogiseksi työksi. Sen sijaan se on hallinnollista 
tietotyötä, jota tehdään pääsääntöisesti ilman lapsia. Tutkimuksen (Mertala, 2019a; 2019b) mukaan lapset 
kuitenkin oppivat teknologiasta seuraamalla aikuisten teknologiankäyttöä sekä osallistumalla erilaisiin 
käytänteisiin. “Tiiän tämän, koska oon kattonu, kun äiti tekee töitä koneella“, tuumasi yksi lapsista, kun 
häneltä kysyttiin, mistä hän teknologiatietämyksensä on ammentanut. Toinen lapsi taas kertoi, että “oon 
tehnyt äidin kanssa tietokoneella mainoksia”. 

Edellä esitetty havainto voidaan operationaalistaa kokopäiväpedagogisiksi käytänteiksi, 
jotka parhaassa tapauksessa voivat vähentää varhaiskasvatustyötä usein vaivaavaa kiireen ja 
riittämättömyyden tunnetta. Toisin sanoen tietotyötehtävät voidaan kehystää pedagogiseksi työksi 
ottamalla säännöllisesti yksi tai kaksi lasta mukaan niiden tekemiseen ainakin osaksi aikaa. Toimintatapa 
tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia sanoittaa lapsille digitaalista teknologiaa, sen toimintaperiaatteita 
sekä sen mahdollistamia työkäytänteitä.

Lasten digitaalisen 
osaamisen 

tukeminen osana 
päiväkodin arkisia 

teknologiakäytänteitä
Pekka Mertala
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Tähän ohjaavat myös Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman hyvän pedagogisen toiminnan 
kuvaukset. Ohjelmointiosaamisen yhteydessä todetaan, että “varhaiskasvatuksessa havainnoidaan 
lasten kanssa teknologian roolia arkielämässä. Nimetään lähiympäristön digitaalisia laitteita ja 
tutkitaan, miten ne toimivat. Pohditaan, millaista hyötyä tai apua laitteista on ihmisille”. TVT-osaamisen 
kuvauksissa puolestaan mainitaan, että “varhaiskasvatuksessa tutkitaan ja ihmetellään teknologiaa 
arjen ympäristöissä”. Media lukutaidon osalta voidaan nostaa esiin seuraava ohjaava periaate: 
“Varhaiskasvatuksessa osallistetaan lapsia yhteisten asiasisältöjen tuottamisessa, kuten tapahtumista 
tiedottamisessa.” Seuraavaksi käyn läpi, mitä edellä esitetty voi tarkoittaa käytännön tasolla ja eri-ikäisten 
lasten kanssa. Vaikka huomioin kaikki kolme ulottuvuutta, painotan esimerkeissä ohjelmointiosaamista, 
sillä se on toistaiseksi varhaiskasvatuksessa vähiten käsitelty ja konkretisoitu osa-alue.

Kerro, kuvaile, käsitteellistä, konkretisoi, kysele ja kannusta

Ohjelmointiosaamisen yhteydessä mainittu nimeäminen on kenties helpoin tapa lähteä liikkeelle. 
Asioiden käsitteellistäminen ja erilaisilla käsitetasoilla operointi on jotakin, mitä teemme kaikkein 
pienimpienkin lasten kanssa jatkuvasti. Jos esimerkiksi bongaamme päiväkodin pihalla ollessamme 
lähitieltä koiran, täsmennämme usein, että tämä nimenomainen koira on kultainennoutaja, ja saatamme 
puhua myös lemmikkieläimistä – molemmat alakategorioita, jotka täsmentävät, millaisesta eläimestä 
(yläkategoria) on kysymys. 

Samalla tavoin voimme nimetä ja sanoittaa teknologista ympäristöämme. “Tuo tuossa on kannettava 
tietokone, tuo puolestaan tabletti, tämä on älypuhelin” ja niin edelleen. Ymmärrän toki, ettei teknologisen 
ympäristön sanoittaminen tunnu aina helpolta. Esimerkiksi internetyhteys on näkymätön. Samoin 
ohjelmistoja pyörittävä koodi on piilossa käyttäjän operoiman käyttöliittymän takana. Toisaalta emme voi 
myöskään nähdä painovoimaa tai tunteita, mutta käsittelemme niitä ja niiden merkitystä lasten kanssa 
varsin luontevasti, tekemällä näkyviksi niiden vaikutuksia: ilmaan heitetty pallo putoaa maahan ja ilo saa 
meidät nauramaan. Teemme toisin sanoen näkymättömän näkyväksi konkreettisin esimerkein.

Sama ohjenuora toimii myös digitaalisen teknologian tapauksessa. Tarkastellaan vaikkapa aiemmin 
mainittua tekstinkäsittelyohjelmaa. Tekstinkäsittelyohjelman perusfunktio voidaan mutkat suoristaen 
tiivistää seuraavasti: Kun painan näppäintä “A”, näytölle tulostuu kirjain “a”. Kun taas painan 
samanaikaisesti näppäintä “A” ja “shift”-näppäintä, kirjaimesta tulostuu kapiteeli eli “A”. Ohjelmaan on 
koodattu “sääntöjä”, jotka määrittelevät sen, mitä mistäkin näppäimestä ( ja näppäinyhdistelmästä) 
tapahtuu.  

Asioiden käsitteellistäminen 
ja erilaisilla käsitetasoilla 
operointi on jotakin, mitä 
teemme kaikkein pienimpienkin 
lasten kanssa jatkuvasti.

”
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Tiedostan sen, ettei näppäimistö todennäköisesti vaikuta yhtä innostavalta ohjelmoinnista oppimisen 
ympäristöltä kuin maireasti hymyilevät Bee-Bot-lattiarobotit. Kuitenkin näppäimistöt, niin analogiset kuin 
virtuaaliset, ovat olennainen osa lasten teknologia-arkea nyt ja tulevaisuudessa, siinä missä Bee-Boteihin 
lapsi tuskin enää alkuopetuksen jälkeen törmää. Lisäksi näppäimistöllä kirjoittaminen mahdollistaa 
kirjallisen itseilmaisun ja toimijuuden tilanteessa, jossa hienomotoriikka voi vielä haastaa – tai estää – 
käsin kirjoittamista. (Mertala, 2015.)

Pienimpien kanssa tämä voi tarkoittaa vaikkapa sitä, että lapsen kanssa kirjoitetaan tuetusti yhdessä 
painellen jokin tiedotteeseen sisältyvä sana: painetaan näppäintä “A” ja osoitetaan näytölle ilmestynyttä 
kirjainta (fontin kannattaa tässä vaiheessa olla iso). Samalla nimetään ja makustellaan kirjaimia 
ja äänteitä. Ohjelman toimintaperiaatteiden käsittelyyn ei tässä vaiheessa ole tarpeen mennä sen 
syvemmälle. Riittää aivan hyvin, että sanoitetaan näppäimen painamisen ja ruudulle ilmestyvän 
tulosteen syy-seuraussuhdetta: tämä (näppäimen painaminen) johtaa tähän (kirjaimen ilmestyminen 
ruudulle).  

Isompien lasten kanssa voidaan pohtia sitä, miten tuloste oikeastaan näytölle syntyy. Lisäksi voidaan 
miettiä sitä, mitä tapahtuu, jos liimaamme A-näppäimen päälle kirjaimen B tai vaihdamme niiden 
paikkaa. “Lukeeko” ohjelma sen, mitä näppäimen pinnassa on, vai saako se tarvitsemansa informaation 
jostakin muualta? Tässä ääneen ihmettely ja avointen kysymysten esittäminen on hyvä toimintatapa. 
Se ohjaa ja kannustaa lapsia laatimaan hypoteeseja ja ylipäätään pohtimaan sitä, miten arkeemme 
luonnollistuneet digitaaliset teknologiat oikein toimivatkaan. Voidaan myös mallintaa sitä, kuinka samalle 
näppäimelle tai näppäinyhdistelmälle on voitu eri ohjelmissa ja palveluissa koodata erilaisia tehtäviä.  
Esimerkiksi Ctrl- ja numpadin miinuspainikkeen yhtäaikainen painaminen tekstinkäsittelyohjelmassa 
tulostaa näytölle ajatusviivan, mutta verkkoselaimessa (Google Chrome) se pienentää verkkosivun 
visuaalista kokoa.

Ohjelmien ja laitteiden käyttäminen on mainittu teknisten perustaitojen opettelun keinoksi. Hyvän 
pedagogisen toiminnan kuvauksissa todetaan muun muassa, että lasten kanssa “tutkitaan ja kokeillaan 
erilaisia näppäimistöjä” sekä ”opetellaan näppäintaitoja” ja sitä, “mikä on selain” – kaikki sisältöjä, joita 
voidaan toteuttaa osana edellä kuvattuja toimintatapoja. Medialukutaidon näkökulmasta tiedotteen 
laatimisessa lapsi positioituu (media)tekstin vastaanottajasta (media)tekstin tuottajaksi. Tiedotetta 
työstettäessä voidaan alkaa pikku hiljaa tutustua uudenlaisiin kielellisiin genreihin eli siihen, millaista 
kieltä tiedotteessa käytetään. Miten se eroaa vaikkapa satukirjojen, musiikkikappaleiden tai mainosten 
kielestä? Millainen on hyvä tiedote sisällöllisesti ja visuaalisesti?

Pekka Mertala
KT, VO

Kirjoittaja työskentelee monilukutaidon 
ja digitaalisten tekstitaitojen 
apulaisprofessorina Jyväskylän yliopiston 
opettajankoulutuslaitoksella. Yksi Mertalan 
keskeinen tutkimusala ovat pienten lasten 
teknologia- ja mediakäsitykset sekä niiden 
muodostumiselle merkitykselliset tekijät. 
Lisätietoja:  
https://www.researchgate.net/profile/
Pekka-Mertala
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Aino-Leena Nenonen kertoo, että Hyvinkään varhaiskasvatuksessa uutta tieto- ja viestintäteknologiaa 
on otettu innokkaasti käyttöön. Hän toimii kaupungissa varhaiskasvatuksen yhteisöllisenä digiopettajana. 
Nenosen työskentelyalueena on koko Hyvinkään kunnallinen varhaiskasvatus, johon kuuluu myös 
esiopetus.

Erityisen hyviä kokemuksia Hyvinkäällä on QR-koodien eli ruutukoodien käytöstä, jota on yhdistetty 
monenlaiseen toimintaan. QR-koodit ovat mustavalkoisia neliöitä, joihin on koodattu tietoa. Niitä luetaan 
älylaitteiden kautta lukuominaisuuksien tai erillisten sovellusten avulla.

Hyvinkäällä QR-koodeja on yhdistetty etenkin erilaisiin luonto- ja ulkoilutehtäviin. Esimerkkinä Nenonen 
kertoo paljon kielellistä tukea tarvitsevien lasten puistoretkestä. Puistoon oli piilotettu lapsille tuttuja kuvia 
mediasta, ja kuvien kääntöpuolelle oli aseteltu QR-koodeja. Lapset etsivät yhdessä näitä kuvia ja koodeja 
luonnosta. Kun QR-koodi löytyi, se luettiin tabletilla. Koodin kautta löytyi ohjeita lasten suujumppaan. 
Tämä harjoitti lasten puheentuottamista ja suumotoriikan taitoja. 

Näin toiminnassa toteutuivat tieto- ja viestintätaitojen kehittäminen, puheentuottamisen harjoittaminen 
sekä liikkuminen. Se myös toi lapsille onnistumisen kokemuksia. Toiminnassa oli mukana myös ohjeen 
mukaan toimimista eli ohjelmoinnillisen ajattelun alkua.

QR-koodeja on käytetty muissakin yhteyksissä, ja niillä on tehty monessa ryhmässä esimerkiksi joulu-
kalentereita. Nenosen mukaan niihin on helppo tarttua kasvattajana, sillä ne ovat hyvin monikäyttöisiä. 
Hänestä on ollut hienoa huomata, miten hyvin koodit toimivat päiväkodin arjessa.

– Aikuiset ovat ideoineet uusia tapoja käyttää koodeja. Lapset voivat esimerkiksi piilottaa koodeja 
ympäristöön. 

Viimeisen vuoden aikana varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön monia uusia käytänteitä.

– Toiminnassamme on aina pohjalla varhaiskasvatussuunnitelma, ja lähdemme liikkeelle lasten 
lähtökohdista, Nenonen sanoo.

QR-koodit 
käytössä
Hyvinkään varhaiskasvatuksessa on otettu 
uudet käytänteet innokkaasti vastaan.

CASE
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Digitaalinen osaaminen ja oppiminen voivat lähteä liikkeelle 
myös valokuvan ottamisesta. Hyvinkäällä lapset ovat 
harjoitelleet esimerkiksi selfieiden ottamista. Kasvattajat 
ovat huomanneet, että kuvien onnistumisen suhteen 
on paljon merkitystä sillä, millainen ohjeistus lapsille 
annetaan. Esimerkiksi oikeanlaisilla verbeillä on merkitystä 
oppimistilanteissa.

– Rohkaisen muitakin ennakkoluulottomuuteen ja kokeilemaan 
uusia asioita. Kyse on siitä, mitä teemme laitteilla. Kun meillä on 
toiminnassa pedagoginen peruste, pääsemme tosi pitkälle. Aina 
ei tarvitse olla kyse isoista jutuista, hän sanoo.

Toiminnassa kannattaa hänen mielestään olla avoin ja 
hyödyntää toisten vahvuuksia. Olennaista on myös jakaa hyviä 
käytänteitä muille. Kun henkilökunta tuntee lapset, toimintaa 
osataan suunnitella tarpeita vastaavaksi. Myös lapsilta voi 
välillä saada ideoita, sillä he voivat katsoa asioita eri tavoin kuin 
aikuiset. 

Nenonen on tehnyt uusista lukutaidoista huoneentaulut 
tulostettaviksi päiväkotien seinille. Huoneentauluissa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa julkaistut 
hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset on yhdistetty yhteen tiedostoon ja muutettu me-muotoon, jotta 
ne tuntuisivat vielä läheisemmiltä ja konkreettisemmilta. Ne ovat myös jaossa avointen oppimateriaalien 
kirjastossa osoitteessa AOE.fi. 

Saara Paatero

Toiminnassa kannattaa olla 
avoin ja hyödyntää toisten 
vahvuuksia. Olennaista 
on myös jakaa hyviä 
käytänteitä muille.

”

QR-koodi. Kuva: Aino-Leena Nenonen.
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Johtaminen  
ja verkostoituminen  

varhaiskasvatuksessa
Artikkelit käsittelevät digitaalisessa maailmassa tarvittavan 
osaamisen edistämistä varhaiskasvatuksessa johtamisen 

näkökulmasta. Yliopistonopettajat Sirkku Lähdesmäki ja Tommi 
Nurmi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta kirjoittavat 

digitaalisen pedagogiikan toteuttamisesta varhaiskasvatuksen 
arjessa konkreettisten esimerkkien kautta ja liittävät huomiot 
johtamisen kulttuuriin. Päiväkodinjohtajat Annika Riekkola ja 

Hannele Roponen tarkastelevat tekstissään johtamisen merkitystä 
lasten digitaalisen osaamisen edistämisessä ja nostavat esille 

toiminnan rakenteet. Tapausesimerkki Espoosta alleviivaa 
pedagogisen henkilöstön osaamisen merkitystä ja esittelee 

Espoon varhaiskasvatuksessa hyviksi koettuja toimintamalleja.
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V arhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan perustana ovat leikki ja leikkiin perustuva 
kasvatus. Varhaiskasvatuksen opettajat ohjaavat ja rakentavat lapsen jokapäiväistä 
kasvuympäristöä oman pedagogisen orientaationsa varaan. He välittävät siten myös yksikön 
toimintakulttuuria koteihin. Varhaiskasvatuksen johtamisen näkökulmasta on olennaista 

tarjota yksikön työntekijöille mahdollisuus yhteisöllisen kehittämisen kautta linjata toimintakulttuurin 
tärkeitä periaatteita. Näin yhteiset tavoitteet ja pedagogiset linjaukset tulevat todeksi jokaisen lapsen 
kasvuympäristössä. Digitaalisen pedagogiikan toteuttaminen varhaiskasvatuksessa tapahtuu samoin 
varhaiskasvatuksen opettajien toimesta, mutta perustan tulee olla yksikön tasolla yhteinen. Tämän 
perustan turvaamiseksi tarvitaan johtamisen kulttuuria, jossa visioidaan yksikön toimintaa niin, että 
myös digitaalinen pedagogiikka nähdään tärkeänä osana toimintakulttuuria. 

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma (2022) painottaa tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen, 
medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen kehittämisen alkavan laaja-alaisesti ja tasavertaisesti jo 
varhaiskasvatuksessa. Lapsen taidot kehittyvät luonnollisesti leikin kautta, jolloin lapsi on oppimisessaan 
aktiivinen osallinen tekijänä, kokijana ja toimijana. Digitaalisen pedagogiikan toimintakulttuurin 
rakentaminen mahdollistuu yhteisen suunnitelman kautta. Tähän tarvitaan vahvaa johtajuutta: 
inspiroivaa, innostavaa ja mahdollistavaa johtamisen kulttuuria. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa 
laaditut osaamisen kuvaukset voidaan nostaa rakenteelliseksi perustaksi. Samalla voidaan luoda avoin 
kulttuuri ideoiden jakamiselle ja kehittämiselle. 

Hyväksi havaittu toimintamalli monissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ovat digitutor-opettajat. Nämä 
soihdunkantajat osaavat nähdä digitaalisuuden mahdollisuudet varhaiskasvatuksen pedagogiikassa, 
ja siksi johtajien on tärkeää huomioida digipedagogiset taidot rekrytointien yhteydessä. Digitutoreilla 

Leikiten kohti 
digitaalisen 

pedagogiikan 
toimintakulttuurin 

johtamista
Sirkku Lähdesmäki & Tommi Nurmi 
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on taito tuoda nämä digitaalisen pedagogiikan mahdollisuudet todellisuudeksi sovittamalla ne 
luontevaksi osaksi paikallisen varhaiskasvatusyksikön toimintaa. Yksikön sisällä he voivat matalalla 
kynnyksellä täydennyskouluttaa kollegojaan. Lähtökohtana on, että yksiköllä on riittävät ja ajantasaiset 
teknologiset resurssit pedagogiikan jalkauttamiseksi ja kehittämiseksi. Täydennyskoulutusta 
tulee olla tarjolla tasavertaisesti. Kehittämistoiminnan perustana tulee siksi olla johtamisen tasolla 
laadittu pitkän tähtäimen suunnitelma. Visioitaessa yksikön toimintakulttuuria on maalattava rohkeita 
tulevaisuudenkuvia ja osattava nähdä mahdollisuuksia, joita tavoitella yhdessä. Johtajan tulee perehtyä 
niin tämän päivän teknologisiin mahdollisuuksiin kuin ajankohtaiseen tutkimukseen ja tietoon uusien 
lukutaitojen (Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma 2022) ja mediakasvatuksen (ks. KAVI, 2022) osalta. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Opetushallitus, 2018) puolestaan antavat linjaukset laaja-alaisen 
digitaalisen osaamisen paikalliselle kehittämistyölle.

Varhaiskasvatuksessa kehittäminen voisi alkaa kasvattajien ja lasten yhteisenä toimintana, jossa 
otetaan yhdessä leikillisesti käyttöön erilaisia digitaalisia laitteita, ohjelmia ja pelejä ja opitaan niiden 
mahdolli suuksista. Älylaitteet ovat lapsen näkökulmasta helppokäyttöisiä ja tarjoavat monipuoliset 
mahdollisuudet leikilliselle oppimiselle. Lapset voivat leikkiä valokuvaajia, tallentaa leikkejään ja kertoa 
ääninauhalle omia tarinoitaan ja lorujaan. He voivat hyödyntää laitteita omien leikkiensä ohessa 
innovatiivisesti, jos laitteita on lasten saatavilla yhteisten sääntöjen ja käyttöperiaatteiden mukaisesti. 
Kasvattajat oppivat lasten kanssa yhdessä, ja parhaimmillaan luodaan uudenlaista pedagogista tilaa 
(Koivula & Mustola, 2017). Tilassa opitaan kuin huomaamatta mm. kuvaamisen, kuvien tarkastelun ja 
lasten autenttisten ideoiden kautta siitä, miten teknologiaa voi hyödyntää varhaiskasvatuksessa. Kun 
digitaalisen osaamisen kuvauksista johdetaan periaatteet käytännön toiminnaksi ja yksikön tasolla 
seurataan ja arvioidaan digitaalisen pedagogiikan toteutumista, digitaalinen osaaminen kehittyy 
yhdessä luoden luontevaksi osaksi toimintaa. Varhaiskasvatuksen johtajan tehtävänä on käynnistää ja 
ylläpitää yksikkönsä kehittämistyötä tarjoamalla sille parhaat mahdolliset puitteet sekä työntekijöilleen 
luottamusta, tukea ja kannustusta. Päämääränä on ennen kaikkea se, että lapsen digitaalinen osaaminen 
kehittyy leikiten.
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M onilukutaidon sekä TVT- ja ohjelmointiosaamisen strateginen johtaminen 
varhaiskasvatuksen pedagogiikassa lähtee lapsiryhmien tarpeiden ja vahvuuksien 
kartoittamisesta. On tärkeää tehdä näkyväksi se, mitä jo osaamme, mutta myös se, 
mihin tulee kiinnittää huomiota. Osaamisen kartoittamisen suuntaviivat tulevat yhteisistä 

paikallisista linjauksista, kuten Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmasta, jossa avataan henkilöstölle, 
mitä teknologiakasvatus, monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen tarkoittavat.

Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa ovat käytössä yhteiset arviointitaulukot, joiden avulla 
pedagogisen toiminnan tavoitteita konkretisoidaan toimenpiteiksi. Tavoitteet asetetaan lapsiryhmien 
osaamisen kartoituksen pohjalta, minkä jälkeen ryhdytään laatimaan toimenpiteitä. Toimenpiteiden 
laatimisessa apuna voi käyttää esimerkiksi 100 oivallusta mediareppuun -materiaalia (Helsingin 
kaupunki, 2017), joka on ideoitu yhdessä koko Helsingin varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. 
Materiaali on laadittu varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen alueiden mukaisesti.

Kun tavoitteet ja toimenpiteet on laadittu, työyhteisössä sovitaan arviointirakenteista. Toiminnan 
dokumentointia ja arviointia tehdään sähköisille alustoille, jolloin johtajan on helpompi seurata 
toimenpiteiden toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista. Helsingissä on otettu käyttöön diasarjaan 
pohjautuva alusta, johon lapsiryhmän toimintaa dokumentoidaan esimerkiksi valokuvin, videoin sekä 
muiden tallenteiden kautta. Nämä ryhmän portfoliot perustuvat yhteiselle toimintamallille, jossa ryhmän 
pedagogiseen suunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet tulevat näkyviksi. Dokumenttien avulla 
tuotetaan tietoa yhdessä ja välitetään sitä sekä lasten, vanhempien että kasvattajien kesken. Näin 
portfolio palvelee toiminnan suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja kehittämisen välineenä ryhmässä. 
Johtajan ja työyhteisön keskinäisessä työskentelyssä portfoliot toimivat erityisesti juuri arvioinnin 
ja kehittämisen välineinä, kun niiden parissa työskennellään yksikön yhteisillä foorumeilla, kuten 
tiimipalavereissa, pedagogisissa kokouksissa ja henkilöstökokouksissa. 

Päiväkodinjohtaja 
vastaa tavoitteiden 

toteutumisesta
Annika Riekkola & Hannele Roponen 
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Kun yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet on laadittu ja arviointirakenteista sovittu, johtajan tulee laatia 
suunnitelma tavoitteiden toteutumisen tueksi. Tämä tapahtuu laatimalla ja valmistelemalla koko 
toimintavuoden pedagogisten kokousten aiheet, jotta keskustelua ylläpidetään säännöllisesti ja hallitusti. 
Pedagogisten kokousten aiheet ja teemat nousevat tavoitteista. Johtajan tulee ensin itse sisäistää, 
mistä esimerkiksi monilukutaidossa on kyse, ennen kuin hän voi johtaa ja tukea omaa henkilöstöänsä 
tavoitteiden toteutumisessa. Kun johtaja syventyy aiheeseen, hänelle tulee ilmi myös mahdollisia 
materiaalihankintoja. Ohjelmointiosaamisen opettamisessa mielekkyyttä lisäävät esimerkiksi Bee-Bot- 
ja Sphero-robotit. 

Myönteinen ja 
valmentava työote 
tukee oppivan 
yhteisön syntymistä. 

”
Jotta pedagogiset kokoukset mahdollistavat oppivan yhteisön mukaisen osaamisen jakamisen ja 
yhteisen kehittämisen, johtajan tulee luoda sellainen keskustelukulttuuri, jossa on mahdollista kysyä, 
epäröidä ja pohtia ääneen teemaan liittyviä erilaisia näkökulmia. Samalla on mahdollista harjoitella 
yhdessä muiden kanssa esimerkiksi ohjelmointirobottien käyttöä ja suunnitella, miten niitä voisi ottaa 
mukaan lapsiryhmän pedagogiseen toimintaan. Avoimen ja innostavan keskustelukulttuurin luominen 
vaatii johtajalta läsnäoloa, henkilöstön aloitteisiin tarttumista ja yhteistyöhön kannustamista. Myönteinen 
ja valmentava työote tukee oppivan yhteisön syntymistä. 

Tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen antaa johtajalle suuntaviivoja siitä, mitä asioita nostaa 
esille yhteiseen keskusteluun läpi toimintavuoden. Päiväkodissa tulee olla säännölliset ja vakaat 
kohtaamisrakenteet, jotka mahdollistavat yhteisen pedagogisen keskustelun ja jatkuvan arvioinnin 
sekä varmistavat tavoitteiden saavuttamisen määräajassa, esimerkiksi yhden toimintavuoden aikana. 
Rakenteet ja seuranta tekevät kaikille näkyväksi yhteistä työtä, toimivia työtapoja sekä onnistumisia 
tavoitteiden äärellä. Erityisesti opettajien pedagogisissa kokouksissa tulee keskustella myös vastuun 
jaosta oman tiimin jäsenten kesken. Varhaiskasvatuksen opettaja on tiimin pedagoginen asiantuntija 
ja vastaa tavoitteiden toteutumisesta. Työnkuvaan kuuluu myös kasvattajatiimin ohjaaminen, joten 
on tärkeää, että opettajalla on tietoa ja kykyä jakaa vastuuta työtehtävistä aikuisten kesken. Näin 
varmistetaan, että jokainen tiimin jäsen sitoutuu yhdessä sovittuihin asioihin ja tavoitteet toteutuvat myös 
koko päiväkodin tasolla.

Annika Riekkola, KM,  
ja Hannele Roponen, KM
Kirjoittajat toimivat päiväkodinjohtajina 
Helsingin kaupungilla. 
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Varhaiskasvatusyksikön johtaja Emmi Thompson kertoo, että Espoossa on mietitty, miten lasten 
digitaalista osaamista voisi edistää. Se lähtee henkilökunnan digitaalisesta osaamisesta ja sen 
kehittämisestä.

Varhaiskasvatuksen henkilökunta sai uudet iPadit alkuvuodesta. Niiden käyttö on kuitenkin vaihdellut. 
Thompsonin ratkaisu asiaan oli henkilökunnalle pidetty workshop, jossa opeteltiin iPadien käyttöä ja 
tutustuttiin erilaisiin sovelluksiin.

− Tämä oli yksi tukemisen muoto, kun laitteesta pyrittiin tekemään saavutettava, Thompson kertoo.

Hän korostaa myös varhaiskasvatussuunnitelman merkitystä. Toiminnassa on tärkeää, että tavoitteet 
ovat selviä; siksi henkilökunnan tulee tuntea suunnitelma. Varhaiskasvatussuunnitelmasta tehdään eri-
laisia nostoja siitä, miksi välineitä käytetään ja miksi on tiettyjä tapoja toimia. Tiimipalavereissa voidaan 
henkilökunnan yhteisen keskustelun kautta luoda jaettua ymmärrystä kehityksestä.

Thompsonin mielestä on erityisen tärkeää, että henkilökunnan suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisajasta 
on erikseen järjestetty aikaa näihin aiheisiin ja menetelmiin perehtymiseen. Laaja-alainen oppiminen 
tulee ottaa osaksi arkea, jotta lasten oppimista voidaan tukea.

− Olen itse käsitellyt aiheita pedagogisissa palavereissa ja tuonut niitä arkeen. Tämä on oleellinen osa 
varhaiskasvatusta, Thompson sanoo.

Hän ajattelee, että johtaja on itse mallina muille. Hän näkee myös vertaisoppimisen tärkeäksi ja toivoo-
kin, että vertaismentorointia voisi olla enemmän kaupungin ja alueen sisällä. Hyviä käytäntöjä voisi tuoda 
näin lähemmäs työntekijöitä.

− Olen kannustanut henkilökuntaa hakeutumaan webinaareihin ja muihin koulutuksiin, jotta aihe tulisi 
tutuksi, Thompson kertoo.

Henkilökunnan koulutukset voivat käsitellä esimerkiksi sovellusten käyttöä, pedagogista dokumentointia 
tai mediakasvatusta.

Koulutuksilla 
digitaitoja 
tutuiksi
Espoon varhaiskasvatuksessa on edistetty 
digitaitojen oppimista järjestämällä aikaa 
perehtymiseen.

CASE
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Thompson korostaa varhaiskasvatuksessa lasten 
tasavertaisuutta ja mahdollisuuksien tarjoamista heille. 
Päiväkodin toiminnassa kaikkien pitää pysyä mukana, ja 
kaikkien tulisi saada hyviä kokemuksia. Henkilökunnan 
tulee osata edistää tätä toiminnallaan ja mahdollistaa lasten 
tasavertainen siirtyminen kouluun. 

Johtajalle on tärkeää tuntea oma henkilökuntansa ja sen 
osaaminen. Espoossa ovat käytössä Karvin itsearviointikriteerit, 
joiden avulla toimintaa ja osaamista on mahdollista 
ohjata. Vaikka osaaminen vaihtelee, varhaiskasvatuksen 
toimintakulttuuri on kuitenkin yhtenäinen. Henkilökunnan 
tehtävänä on toteuttaa uusia oppimisen kokemuksia ja soveltaa 
opetusta eri ikäryhmille.

Vaikka toiminnassa ollaan vielä alussa, Thompson on iloinen 
Uudet lukutaidot -hankkeesta ja varhaiskasvatussuunnitelman 
tekstistä, jotka edistävät digitaalista osaamista. Digitaidot ovat 
kehittyneet paljon kymmenessä vuodessa, ja niiden pitäisi olla 
luonnollista osaamista myös henkilökunnalle. Koska yhteiskunta on digitaalinen, on opittava kasvamaan 
siinä.

Saara Paatero

Päiväkodin toiminnassa 
kaikkien pitää pysyä 
mukana, ja kaikkien tulisi 
saada hyviä kokemuksia.

”

Emmi Thompson. Kuva: Emmi Thompson.
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Perusopetus:  
vuosiluokat  

1–6
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Miten digitaalisissa ympäristöissä tarvittavia taitoja 
voidaan edistää laaja-alaisena osaamisena eri aineiden 
opetuksessa vuosiluokilla 1–6? Entä miten medialukutaidon, 
ohjelmointiosaamisen sekä tieto- ja viestintäteknologisen 
osaamisen teemat voi liittää opetettaviin asioihin 
luontevasti?  

Artikkeleissa esitellään konkreettisia, kirjoittajien 
suosittamia toimintamalleja alakoulun arkeen. Monialaisten 
oppimiskokonaisuuksien ohella laaja-alaisen osaamisen 
edistämiseen voidaan vastata yhteisopettajuudella ja 
ilmiöoppimisella tavalla, joka innostaa ja rohkaisee koko 
työyhteisöä. Yhteisopettajuuden malli auttaa tunnistamaan 
ja vahvistamaan osaamista sekä oppimaan yhteisössä. 
Verkostoituminen ja yhteistyö esimerkiksi kirjastojen 
kanssa taas mahdollistavat organisaatioiden rajat ylittävän 
osaamisen jakamisen ja kehittämisen.
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Pedagoginen osaaminen  
perusopetuksessa

Valveen elokuvakoulun vastaavan tuottajan Tommi Nevalan 
teksti esittelee kamerakynäpedagogiikan monipuolisia 

käyttömahdollisuuksia oppimisen työkaluna. Kamerakynä-
menetelmällä karttuvat mediataidot ja digitaalinen osaaminen. 
Nevalan tekstiä rikastavat eri oppiaineisiin liitetyt konkreettiset 

esimerkit. Tapausesimerkissä Mäntsälästä taas robotiikkaa 
ja ohjelmointia on hyödynnetty monin tavoin eri aineiden 

pedagogiikassa. Jutussa nostetaan esille innostavia kokeiluja.  
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Kamerakynän 
pedagogiikka 

kehittää oppilaan 
medialukutaitoa ja 
edistää mielekästä 

oppimista
Tommi Nevala

S e on monipuolinen, useita taitoja edistävä, oppilaita motivoiva, ajanmukainen ja yksinkertainen 
työväline opettajalle. Se löytyy lähes jokaiselta meistä. Mikä se on?

Nykyään lähes jokainen meistä kantaa mukanaan älylaitetta, jolla voi kuvata, editoida ja jakaa 
sisältöjä maailmanlaajuisesti käden käänteessä. Kuvaamme ja jaamme videota enemmän 

kuin koskaan aiemmin. Lapsiemme sekä myös meidän oma maailmankuvamme muodostuu pitkälle 
liikkuvan kuvan muodostaman informaation välityksellä. Kirjoitamme videomuotoon niin hetket, muistot 
kuin muistiinpanot. Miksi emme kirjoittaisi vielä enemmän; geometriset muodot, runot, sanaluokat, 
tunnetaidot, fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt sekä historiankirjan sivujen tapahtumat on mahdollista 
esittää ja oppia kamerakynän avulla.

Liikkuvan kuvan käyttäminen oppimisen toiminnallisena välineenä on nykyään helpompaa ja 
järkevämpää kuin koskaan aiemmin. Kamerakynän pedagogiikka tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia, 
joita on helppo yhdistää varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusasteen opetukseen. Kamerakynän 
pedagogiikka hyödyntää liikkuvaa kuvaa eri oppiaineiden, aiheiden ja ilmiöiden oppimisessa, 
havainnoinnissa ja tutkimisessa – toiminnallisena ja aktiivisuuteen kannustavana välineenä. 

Mikä kamerakynä oikein on? Lähtökohtana on ajatus siitä, että videokamera voisi toimia perinteisen 
kynän tavoin. 1940-luvulla ranskalainen elokuvateoreetikko ja -ohjaaja Alexandre Astruc käytti elokuvan 

29

Pedagoginen osaaminen perusopetuksessa



tulevaisuudesta nimitystä kamerakynän aikakausi. Ajatuksena oli, että kuvaamalla pystyisi ilmaisemaan 
inhimillistä ajattelua samalla tavalla kuin kynällä kirjoittamalla. Oppimiseen liitettynä kuvauslaitteen 
on mahdollista toimia niin ikään kuvallisen ajattelun välineenä. Tällöin oppilaiden omaa ajattelua on 
mahdollista tehdä näkyväksi. Kouluissa ja päiväkodeissa kameraa voi käyttää kynän tavoin ideoiden, 
ajatusten, käsitteiden, teorioiden ja vuorovaikutuksen tuottamiseen tekemällä muistiinpanoja ja havain-
toja, ratkaisemalla ongelmia ja keräämällä todisteita. Teknologia tai tuotosten laatu tai esteettinen 
arvottaminen eivät ole työskentelyssä ensisijaisia asioita. Kamerakynän avulla jo yhdessä oppitunnissa 
ehtii tehdä paljon. 

Kamerakynän käytöllä on kaksi luonnetta. Ensinnäkin kamera voi olla väline omalle ilmaisulle. Tätä 
voi luonnehtia myös siten, että oppilas etsii ja ajattelee kuvatessaan. Toisaalta kamera voi olla väline 
työskentelyn reflektoimiseen. Tässä puolestaan kamera toimii objektiivisena tarkkailijana ja kuvattu 
tilanne reflektoi oppilaan valintoja tai pienryhmän välistä vuorovaikutusta. Toki myös oma ilmaisu 
sisältää prosessin eri vaiheissa reflektiivisyyttä sekä omien ajatusten ja tunteiden tarkastelua ja tulkintaa. 
Kamerakynätehtävän suorittaminen sisältää yleensä sekä kuvaus- että katseluvaiheen. Näihin molempiin 
voi liittyä yksi tai useampi tehtävänanto. Kuvaamisen ja katselun painotus saattaa vaihdella tehtävän 
luonteesta riippuen. Joissakin yksilötehtävissä tuotoksen saattaa katsoa vain kuvaaja itse. Tuotos voidaan 
esittää myös toiselle oppilaalle, parille, pienryhmälle tai koko luokalle. Ennen kuvaamiseen ryhtymistä 
on tärkeää, että oppilas tai pienryhmä tekee strategian siitä, kuinka tehtävänantoa ja ongelmanratkaisua 
lähestytään: hyödynnetäänkö omaa tietoa asiasta vai etsitäänkö uutta tietoa sekä millä tavoin videon 
avulla tuotetaan ja ilmaistaan mielikuva tehtävään soveltuvasta vastauksesta.

1800-luvun lopulla maailmaan syntyi uusi media nimeltä 
elokuva. Se mullisti monelta osin ihmisten tapaa hahmottaa 
ympäröivää todellisuutta. Tämä oli tosin vasta alkusysäys 
kehitykselle, joka jatkuu edelleen. Elokuvan keksimisen jälkeen 
on tullut lukuisia teknologioita, formaatteja ja media-alustoja, 
jotka ovat hyödyntäneet liikkuvaa kuvaa: mm. televisio, 
3D, kotivideonauhurit ja -kamerat, tietokoneet, videopelit, 
mainonta, musiikkivideot, digipokkarit, internet, tosi-tv, Youtube, 
virtuaalitodellisuus ja älypuhelimet. 

Varhaiset elokuvat olivat lyhyitä, noin minuutin mittaisia 
kurkistuksia ja mielikuvia elämän eri osa-alueista. Aiheet 
olivat usein arkisia ja yksinkertaisia. Ranskalaisten Lumièren 
veljesten 1800-luvun lopun elokuvissa nähtiin mm. työläisiä 
poistumassa tehtaasta, junan saapuvan asemalle, puutarhaa 
kastelemassa oleva mies, joka joutuu jekutetuksi, ja herrasmiehiä 
pelaamassa korttia. Kamera pysyi koko elokuvan kuvausten ajan 
paikallaan. Liikkuvan ku van vaikutus – sen lyhyestä kestosta 
ja staattisuudesta huolimatta – katsojaan ja informaation 
jakamiseen oli mullistava. Elokuvat olivat kuin eloon heränneitä 
impressionistisia maalauksia tai valokuvia. 120 vuotta sitten 
ihmiset saattoivat liikkuvan kuvan avulla kokea vierailun 
esimerkiksi Egyptin pyramidien luona tai Niagaran putouksilla 
ensimmäistä kertaa elämyksenomaisesti.
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Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa on medialukutaidon opetuksen ja oppimisen tueksi laadittu 
osaamisen kuvaukset, joissa mediaa lähestytään kamerakynän pedagogiikalle hyvin tuttujen osa-
aluei den, kuten tiedon välittämisen, vaikuttamisen, vastuullisuuden, vuorovaikutuksen ja luovan 
ilmaisun, avulla. Kamerakynän avulla oppilaita on mahdollista ohjata käyttämään teknologiaa ja omia 
mediataitojaan edellä mainituista lähtökohdista käsin edistäen oman ajattelun esille tuomista ja tiedon 
konstruointia. Oppimisesta tulee parhaassa tapauksessa mielekästä, hauskaa ja kokemuksellista sekä 
arkimaailman realiteetteja tukevaa. Näillä tekijöillä on positiivinen vaikutus oppilaan minäpystyvyyteen ja 
oppimismotivaatioon. 

On jo pitkään tiedetty, että videoiden tekeminen osana koulutyötä on pedagogisesti monipuolista ja 
hyödyllistä. Tähän saakka esteinä ovat olleet tekniikka, laitteet, aikaresurssi tai kenties oma osaaminen. 
Kamerakynämenetelmät ovat yksinkertaisia ja helposti lähestyttäviä. Niiden avulla tavanomaisissa 
kouluaiheissa ja -tehtävissä voi hyödyntää videokameraa ilman, että opettajan täytyisi olla median ja 
teknologian moniosaaja. Sen sijaan, että tehtävät tehtäisiin perinteisen kynän avulla kirjan sivulle tai 
posteriksi luokan seinälle, ne kuvataan videomuotoon. Kamerakynän avulla on mahdollista toteuttaa 
laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden mukaista toimintaa. Tässä mielessä kamerakynä on erityisesti tieto- 
ja viestintäteknologiaan, monilukutaitoon, vuorovaikutukseen, ajatteluun ja oppimisen taitoihin liittyvä 
väline. Työskentely vahvistaa osaltaan lasten mediataitoja ja mediakriittisyyttä, ja siitä on hyötyä myös 
koulun ulkopuolella arjen eri mediaympäristöissä toimimisessa. 

Seuraavalla kerralla, kun luokassa opiskellaan verbejä, kuvatkaa erilaisia verbejä videolle ja arvuutelkaa 
niitä toisiltanne. Samoin voi toimia värien, muotojen, kirjainten tai vuodenaikojen merkkien suhteen. 
Aloittaa voi hyvin pienestä ja yksinkertaisesta, mutta silti on mahdollista saavuttaa riemukkaita 
oivalluksia ja tuloksia. Kynällä oppii kirjoittamaan, kun sitä käyttää – niin myös kamerakynällä. 

KUVATAIDE

Millaista arkkitehtuuria, 
rakennuksia, kuvia ja 

muotoilua lähiympäristöstäsi 
löytyy? Valmista yksin 
tai parin kanssa video, 
jossa tutkit ja hahmotat 

lähiympäristöäsi.

MATEMATIIKKA

Kuvatkaa erilaisia 
ympäristöstä löytyviä 
geometrisiä muotoja. 

Keskustelkaa katselun 
yhteydessä siitä, miksi 

kohteessa on jokin  
tietty muoto.

ÄIDINKIELI

Kuvatkaa yhdellä otoksella 
videolle ilman sanoja 

ilmaistu lause, joka sisältää 
adjektiivin, substantiivin ja 
verbin. Katsokaa kuvatut 

videot ja arvailkaa lauseita.
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Tommi Nevala
Kirjoittaja on vastaava tuottaja Oulun kaupun-
gilla Valveen elokuvakoulussa. Hän on myös 
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman KAVIn 
medialukutaidon projektiryhmän jäsen. 

Tutustu aiheeseen lisää:

Kiesiläinen, I. (2017a). Kamerakynän pedagogiikka – opettajan käsikirja.  
http://www.kamerakyna.fi/kamerakynan_pedagogiikka_-_opettajan_kasikirja_(2017)_web.pdf

Kiesiläinen, I. (2017b). Miten kamerasta tuli kynä – 1900-luvun elokuvateoria 2000-luvun elokuvakasvatuksen 
muotoilussa. Lähikuva 4/2017, 77–81. https://doi.org/10.23994/lk.69013.

Nevala, T. & Kiesiläinen, I. (2011). Kamerakynän pedagogiikka. Teoksessa P. Hakkarainen & K. Kumpulainen 
(toim.) Liikkuva kuva – muuttuva opetus ja oppiminen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 23–35. 
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26957

Nevala, T. (2021). Mielekästä oppimista kamerakynällä – opas ja tehtäväkirja kamerakynän pedagogiikkaan. 
https://www.kulttuurivalve.fi/tiedostot/Lastenkulttuuri/Elokuva/PDF/Kamerakyna2021_WEB.pdf

Kamerakynäpakka – 52 ideaa opetukseen: http://kamerakynapakka.blogspot.com

Koulujen elokuvaviikko: www.elokuvaviikko.fi

Kaikki kuvaa EDU: https://kaikkikuvaa.fi/edu

Valveen elokuvakoulu: www.kulttuurivalve.fi/elokuvan_oppimateriaalit

BIOLOGIA,  
YMPÄRISTÖ-  

JA LUONNONTIETO

Kuvatkaa lähiympäristöstä 
löytyviä vuodenajalle 

ominaisia tunnusmerkkejä. 

YHTEISKUNTAOPPI

Suunnitelkaa ja kuvatkaa 
oma sosiaalisen median 
kampanjamainoksenne 

arjesta löytyvän ongelman 
ratkaisemiseksi tai 

epäkohdan parantamiseksi.

TERVEYSTIETO

Miten iloinen ihminen kävelee, 
entä surullinen? Miten onnellinen 

ihminen puhuu, entä vihainen? 
Kuvatkaa lyhyt, yhden otoksen 
video, jossa näyttelijä esittää 

tunnetta valitsemanne toiminnan 
avulla. Tunnistavatko muut, mikä 

tunne on kyseessä? Millaisia 
tuntomerkkejä löydätte?

32

Pedagoginen osaaminen perusopetuksessa

http://www.kamerakyna.fi/kamerakynan_pedagogiikka_-_opettajan_kasikirja_(2017)_web.pdf
https://doi.org/10.23994/lk.69013
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26957
https://www.kulttuurivalve.fi/tiedostot/Lastenkulttuuri/Elokuva/PDF/Kamerakyna2021_WEB.pdf
http://kamerakynapakka.blogspot.com
http://www.elokuvaviikko.fi
https://kaikkikuvaa.fi/edu
http://www.kulttuurivalve.fi/elokuvan_oppimateriaalit


Luokanopettaja Sari Auramon mielestä on tärkeää näyttää oppilaille, että ihmiset kontrolloivat ja komen-
tavat koneita. Myös ohjelmissa olevat virheet pyritään korjaamaan oppilaiden nähden.

– Robotiikka on sitä, että ihminen kirjoittaa koodia, jolla robotti toimii. Ihminen kertoo tällöin robotille, 
mitä tehdä, Auramo sanoo.

Auramo kertoo, että robotiikan avulla saadaan usein aikaan liikettä. Robotiikassa on kuitenkin kyse 
laajemminkin tietokoneen ulkopuolisista esineistä ja niiden toiminnasta. 

Riihenmäen yhtenäiskoululla työskentelevän Auramon mielestä robotteja kannattaa yhdistää opetuk-
seen. Robotit tuovat elämyksiä lapsille, sillä niiden kanssa toimiminen on tarpeeksi isoa ja erilaista teke-
mistä. Konkreettiset robotit motivoivat, ja ne ovat synnyttäneet ohjelmointi-intoa ja yhteisöllisyyttä.

Digikoordinaattorina toimiva Auramo on kokeillut opetuksessaan monenlaisia laitteita. Robbo-robottien 
kanssa oppilaat oppivat, millaiset asiat toimivat, ja pelko robotteja kohtaan hävisi. Myös Sphero-palloja 
on kokeiltu, ja kunnassa on tehty muitakin robotiikkaan liittyviä hankintoja. Robotiikka on nyt etenkin 
muutaman hyvin innostuneen opettajan varassa, mutta sitä jalkautetaan koko ajan kouluihin.

Auramo itse uskoo pedagogiikkaan, jossa ensin harjoitellaan asioita yhdessä ja käydään perusasiat läpi. 
Tämän jälkeen oppilaat saavat valita itselleen sopivan tavan kokeilla. Auramo korostaa, että tämä sopii 
monelle, jolla koulutyö ei muuten suju, sillä se antaa toisenlaisia mahdollisuuksia loistaa. Töiden julkaisu 
muuttaa tekemistä kunnianhimoisemmaksi.

Koulussa on yhdistetty robotteja ja ohjelmointia eri oppiaineisiin. Auramon mukaan tällöin ei kuitenkaan 
opita vain oppiaineita, vaan ohjelmointi muokkaa ajattelua, kykyä ideoida sekä taitoa omaksua uusia 
asioita. Hänen mukaansa tulevissa tutkimuksissa olisi hyvä tutustua vielä tarkemmin robotiikkaan liitty-
vään pedagogiikkaan ja oppimiseen.

Mäntsälässä robotteja on hyödynnetty esimerkiksi suomen kielen oppiaineessa. Kun oppilaat ovat 
oppineet koodaamaan, on tehty yhdessä video, jossa seikkailee naamioituja robotteja. Koska robotit saa 
liikkumaan käskystä, niiden kanssa on voitu tehdä hauskoja ja tarinallisia projekteja. Tämä on kehittänyt 

Robotiikka 
innostaa  
oppilaita
Mäntsälässä ohjelmointia ja 
robotiikkaa on yhdistetty eri 
oppiaineisiin.

CASE
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myös ryhmätyötaitoja ja ajattelua. 
Videon katsominen yhdessä on ollut kiva 
huipennus työskentelylle.

Matematiikka ja ohjelmointi kuuluvat 
luontevasti yhteen.

– Ohjelmointipuolella olen laittanut 
oppilaat ohjelmoimaan Scratch-pelin 
kertolaskuista. Ohjelmointi on meillä 
työkalu muiden joukossa. Se solahtaa 
välillä hyvin osaksi opetusta.

Auramo pohtii, että ohjelmointia voisi 
yhdistää lukuaineisiin, kuten historiaan 
tai ympäristöoppiin, enemmänkin. Hänen 
mukaansa esimerkiksi ympäristöoppiin 
kuuluvia sieniä voisi harjoitella 
ohjelmoinnin, kuten Scratch-ohjelman, 
avulla. Historiassa on suunnitelmissa 
tehdä peli Ranskan vallankumouksesta 
osana monialaista oppimiskokonaisuutta. 

Auramon mukaan oppilaiden taito koodata on lisääntynyt, kun motivaatio on kasvanut. Oppilaat oppivat 
asioita usein puolivahingossa, kun keskittyvät tekemään ohjelmointia. 

Saara Paatero

Ohjelmointia voisi 
yhdistää lukuaineisiin, 
kuten historiaan tai 
ympäristöoppiin, 
enemmänkin.

”

Ohjelmointiosaamista harjoittelemassa. Kuva: Sari Auramo.

34

Pedagoginen osaaminen perusopetuksessa



Käytänteet ja  
toimintamallit  

alakoulun arjessa
Artikkeleiden keskiössä on oppilaiden medialukutaidon 

ja digitaalisen osaamisen edistäminen laaja-alaisena 
osaamisena alakoulun arjessa. Professori Mirja Tarnanen 
ja lehtori Mari Hankala Jyväskylän yliopistosta kirjoittavat 

monialaisen oppimiskokonaisuuden hyödyntämisestä. 
Tekstissä mallinnetaan kokonaisuuden rakentamista ja 

oppimisen jäsentämistä eri oppiaineissa. Malli soveltuu myös 
aineenopetukseen. Tapausesimerkki Rovaniemeltä kuvaa, 

miten yhteisopettajuus ja ilmiöoppiminen ovat osoittautuneet 
onnistuneiksi tavoiksi edistää laaja-alaista osaamista.   

35



Monialaiset 
oppimiskokonaisuudet 

ja uudet lukutaidot
Mirja Tarnanen & Mari Hankala

M onet elämäämme ja ympäröivään maailmaan liittyvät ilmiöt ovat sellaisia, että ne 
ylittävät oppiaineen sisäisiä tai oppiaineiden välisiä tieto- ja taitorajoja. Tällaisia 
ilmiöitä ja teemoja ovat esimerkiksi hyvinvointi, kestävä kehitys sekä lasten ja nuorten 
vapaa-aika. Monialaiset oppimiskokonaisuudet mahdollistavatkin asioiden välisten 

suhteiden ja riippuvuuksien tarkastelun sekä yhteyksien rakentamisen omien kokemusten, havaintojen 
ja tarkasteltavien ilmiöiden ja teemojen välille. Koska tällaiset ilmiöt ja teemat ovat usein monitahoisia 
ja kompleksisiakin, niitä voidaan lähestyä oppilaiden kehitystason mukaisesti erilaisista näkökulmista: 
esimerkiksi yhteiskunnallisesta, yksilöllisestä, taloudellisesta, historiallisesta tai sosiaalisesta.

Monitahoisia ilmiöitä ja teemoja olisi vaikea pakata perinteisesti yhden oppiaineen ja yhden oppikirjan 
sivuille ja opiskella niihin liittyviä tietoja ja taitoja vastaamalla harjoitustehtäviin muutamalla sanalla joko 
oikein tai väärin. Tästä syystä niiden opiskelussa voidaan luontevasti soveltaa aktiivisia oppimisen 
lähestymistapoja, kuten projektioppimista, tutkivaa oppimista tai ongelmalähtöistä oppimista. Keskeistä 
näissä kaikissa oppimisen lähestymistavoissa on oppilaiden aktiivisuus ja vuorovaikutus, avoin ja kysyvä 
mutta aikaisempia tietorakenteita aktivoiva ote, tavoitteellisuus sekä oppilaiden tiimityö. Oppilaiden 
yhteistyö ja keskinäinen vuorovaikutus mahdollistavat oman osaamisen jakamisen mutta myös sen 
kehittämisen tavalla, jota yksilötyöskentely ei tee. 

Monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi on mielekästä toteuttaa opettajien 
yhteistyönä. Oppimiskokonaisuuden laajuutta voidaan skaalata muutamasta päivästä vaikka koko luku-
vuoden kestäväksi kokonaisuudeksi, jota opiskellaan esimerkiksi perjantaisin kahden oppitunnin verran. 
Kun monialainen oppimiskokonaisuus tavoitteellistetaan ja vaiheistetaan opiskeltavaksi kokonaisuu-
deksi, osa oppiainekohtaisista tavoitteista voidaan opiskella ja arvioida osana monialaista oppimisko-
konaisuutta. Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa ei siis ole kyse kivasta puuhapäivästä vaan myös 
kognitiivisesti ja sosiaalisesti rakentuvasta oppimisesta, jossa oppilaiden toimijuus, itseohjautuvuuden 
tukeminen ja tiimityö vahvistavat oppimisen mielekkyyttä.  
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Seuraavassa havainnollistamme esimerkinomaisesti, miten ilmiötä lasten vapaa-ajan median käyttö 
voidaan jäsentää monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi tutkivan oppimisen vaiheita hyödyntäen (ks. 
kuvio 1). Osoitamme myös, miten Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppiainekohtaisia 
työskentelytaidollisia ja tiedonalakohtaisia tavoitteita voidaan harjoitella äidinkieltä ja kirjallisuutta, 
matematiikkaa, kuvataidetta ja ympäristöoppia yhdistäen (ks. kuvio 2). Uusien lukutaitojen näkökulmasta 
harjoitellaan monipuolisesti erilaisia tulkitsemisen taitoja, taitoa tuottaa mediasisältöjä ja taitoa toimia 
mediaympäristöissä. Tehtävää voidaan soveltaa ikätasoisesti vuosiluokille 3–6, tai se voidaan toteuttaa 
eri luokka-asteiden yhteisenä projektina. Ilmiönä lasten vapaa-aika on varsin laaja – muun muassa 
kokemuksellinen, käsitteellinen, multimodaalinen, identiteettejä rakentava, kaupallinen ja sosiaalinen. 

Kuvio 1. Tutkivan oppimisen vaiheet (muokattu mukaillen Pedaste ym., 2015).

• Omien kokemusten ja 
aikaisempien tietojen 
aktivoiminen

• Esimerkiksi video-
päiväkirja, kuvia ja 
muistiinpanoja

• Tutkiminen/kokeileminen

• Aineiston/näytön 
kerääminen ja analysointi

• Saadun tiedon / 
kokeilun jäsentäminen 
esitettävään/jaettavaan 
muotoon

• Kysymysten esittäminen

• Tiedonhaku ja tiedon 
jäsentäminen

• Valitun näkökulman 
tutkiminen esimerkiksi 
kyselyin tai haastatteluin

• Vertais- ja itsearviointi

• Jakaminen

• Esimerkiksi messut, 
seminaari tai elokuva

Vuorovaikutus Pohdinta Reflektio

Orientoituminen Tutkiminen

Käsitteellistäminen Johtopäätökset

Oppimiskokonaisuuden 
laajuutta voidaan skaalata 
muutamasta päivästä vaikka 
koko lukuvuoden kestäväksi 
kokonaisuudeksi.

”
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Äidinkieli ja kirjallisuus

Matematiikka
• Monipuolisten tekstien 

erittelytaitojen 
kehittäminen

• Ajatusten ja mielipiteiden 
ilmaiseminen

• Tekstien tuottaminen 
yhdessä

• Toisten huomioiminen 
ryhmäviestintätilanteessa

• Taulukoiden tulkinta ja 
laatiminen

• Mittaamiseen sopivan 
välineen valinta ja 
mittaustulosten pohdinta

• Innostus ja kiinnostus 
matematiikkaan

• Päättelyjen ja ratkaisujen 
esitteleminen muille

• Erilaisten materiaalien 
ja tekniikoiden käyttö

• Erilaiset kuvalliset 
viestintätavat

• Havainnoista 
keskusteleminen 
ja näkemysten 
perusteleminen

• Pienten tutkimusten 
suunnittelu ja 
toteuttaminen 

• Arjen teknologisten 
sovellusten 
käyttö, merkitys ja 
toimintaperiaatteet

• Ympäristötietouden 
kehittyminen

• Lähiympäristössä 
toimiminen kestävän 
kehityksen edistämiseksi

Aiheeseen orientoidutaan pohtimalla lasten kanssa heidän omien kokemuksiensa pohjalta, mitä kaikkea 
he ymmärtävät vapaa-aikaan kuuluvan ja miten eri tavoin ja minkälaisin välinein vapaa-aikaa voi viettää.  
Ajatuksia aktivoidaan vaikkapa piirtämällä tai ottamalla valokuvia viikonlopun vietosta. Tässä vaiheessa 
voidaan päättää, saavatko oppilaat itse valita aiheen, jota kukin oppilastiimi alkaa työstää tutkivan 
oppimisen vaiheiden mukaisesti. Vaihtoehtoisesti voidaan keskittyä esimerkiksi kriittisen ajattelun 
taitoihin, joita tässä esimerkissä lähestymme perheiden mediankäyttöön ja siinä muun muassa kestävän 
kehityksen näkökulmiin painottuen. 

Ensiksi päätetään ne asiat, joita mediankäytöstä halutaan tutkia: keskeisiä käsitteitä voivat olla esi-
merkiksi vapaa-aikana mediaan käytetty aika, raha, laitteet ja energia. Kukin oppilastiimi tarkastelee näis-
tä lähemmin yhtä ja pohtii, mitä haluaa tietää aiheesta lisää ja millä tavoin tietoa on mahdollista hankkia.

Seuraavaksi lähdetään tiimeittäin tutkimaan aihetta eri menetelmin, jotka oppilaat voivat itse valita. 
Voidaan pitää päiväkirjaa omasta mediankäyttöön kulutetusta ajasta, tehdä kysely oman koulun väelle 
tai haastatella tuttuja lapsia ja aikuisia. Mediaan kulutetun rahan kysyminen voi olla liian sensitiivinen 
aihe perheiden erilaisten taloustilanteiden vuoksi, joten voidaan keksiä erilaisia esimerkkiperheitä 
ja laskea niiden kuukaudessa ja vuodessa suoratoistopalveluihin, nettiliittymiin ja puhelinmaksuihin 
käyttämiä summia. Medialaitteiden anatomiaan, korjattavuuteen ja kierrätettävyyteen voidaan 
perehtyä haastattelemalla puhelinten tai tietokoneiden huoltoliikkeen ammattilaisia tai vierailemalla 
huoltoliikkeessä. Kodin medialaitteiden energiankulutusta voidaan tutkia energiankulutusmittarilla.

Monialainen  
oppimiskokonaisuus 

lasten vapaa-ajan  
mediankäytöstä

Globaali- ja kulttuuriosaaminen, hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, eettisyys  

ja ympäristöosaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen ja monitieteinen ja luova osaaminen

Kuvataide

Ympäristöoppi

Kuvio 2. Oppiainekohtaisia tavoitteita monialaisessa oppimiskokonaisuudessa.
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Lähteet:

Pedaste, M., Mäeots, M., Siiman, L. A., de Jong, T., van Riesen, S. A. N., 
Kamp, E. T., Manoli, C. C., Zacharia, Z. C. & Tsourlidaki, E. (2015). 
Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle. 
Educational Research Review, 14, 47–61. 
https://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.02.003

Saatuja aineistoja jäsennetään edelleen oppilastiimeittäin. Tuloksena ja tuotettavina tekstilajeina 
voi olla vaikkapa taulukoita ja diagrammeja, pieniä tutkimusraportteja tai selostuksia laitteiden 
toimintaperiaatteista tai elämänkaaresta. Oppilaat voivat visioida, piirtää ja ehkä rakentaakin omia 
versioitaan tulevaisuuden medialaitteista. 

Lopuksi arvioidaan oppimiskokonaisuuden onnistumista. Pohditaan myös, mitä oppilaiden vapaa-
ajan mediankäyttöä koskevat havainnot tarkoittavat niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla esimerkiksi 
järkevän rahankäytön tai kestävän kehityksen näkökulmasta. Oppimiskokonaisuuden tuloksista 
voidaan käytettävissä olevan ajan ja resurssien mukaan toteuttaa vaikkapa näyttely tai kantaa ottava 
dokumenttielokuva. Tulosten esittely koulussa, vanhemmille tai paikallisessa mediassa lisää lasten 
toimijuutta ja tekee heidän toimintaansa näkyväksi ja merkitykselliseksi myös luokan ulkopuolella. 

Mirja Tarnanen
Kirjoittaja toimii professorina Jyväskylän 
yliopiston opettajankoulutuslaitoksella.

Mari Hankala
Kirjoittaja toimii lehtorina Jyväskylän 
yliopiston opettajankoulutuslaitoksella.

Tulosten esittely koulussa, vanhemmille 
tai paikallisessa mediassa lisää lasten 
toimijuutta ja tekee heidän toimintaansa 
näkyväksi ja merkitykselliseksi myös 
luokan ulkopuolella.

”
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Uudet lukutaidot Lappi -hankeverkostossa työskentelevän Ville-Juhani Nivasalon mukaan nykyinen 
opetussuunnitelma muodostaa varsin väljät raamit eri vuosiluokilla opiskeltaville sisällöille. Tärkeää on 
laaja-alainen osaaminen, ja tähän linkittyvät koulussa opiskeltavat tulevaisuus- ja teknologiataidot. 

− Näen opetussuunnitelman taitokeskeisyyden ja laaja-alaisen osaamisen siten, että opimme ymmärtä-
mään ja hallitsemaan omaa ympäristöämme, joka on paljolti teknologinen. Samalla harjoittelemme niitä 
keskeisiä inhimillisiä taitoja, joissa ihmiset ovat hyviä ja erityisesti parempia kuin koneet. Voimme tuoda 
näitä teemoja tiedonalalähtöisen oppimisen kautta kouluun, Lapin yliopiston harjoittelukoululla työsken-
televä Nivasalo kertoo.

Tiedonalalähtöisessä oppimisessa halutaan ymmärtää eri oppiaineiden kautta erilaisia laajoja ilmiöitä. 
Rovaniemellä onkin etsitty erilaisia käytänteitä ja malleja laaja-alaisen osaamisen edistämiseksi perus-
opetuksen arjessa. Erityisesti alakoulun opetusta varten tehdyt mallit on räätälöity yhdessä sekä verkos-
tokumppaneiden että opettajien kanssa.

− Olemme käyttäneet sisällöntuotannon välineinä esimerkiksi erilaisia ohjelmointialustoja. Pohjoismaita 
opiskeltaessa mukana on ollut tiedonhakua mutta myös Scratch-ohjelmointia sen verran, että oppilaat 
ovat pystyneet sijoittamaan Peppi Pitkätossun ja Djurgårdenin Scratch-animaatioon. Näin he ovat 
harjoitelleet sisältöjen ohella laaja-alaista osaamista ja uusia lukutaitoja, projektipäällikkö Nivasalo sanoo.

Scratch-ohjelmoinnissa koodi rakennetaan siirtelemällä palikoita hiirellä. 

Myös Ranualla on hyödynnetty ohjelmoinnin mahdollisuuksia, sillä siellä ohjelmointia on yhdistetty 
sisällöntuottamiseen. Näin on laajennettu ajatusta siitä, millaista mediaa kouluissa voidaan tuottaa. Lapin 
hankkeessa onkin useita kokeiluja, joista jokainen testaa hieman eri asiaa.

− Meillä on johtoajatuksena kaikissa hankkeissa laaja-alainen, oppiainerajat ylittävä toiminta.

Myös alakoulun historian oppimiskokonaisuus on rakennettu kokonaan sähköiseen ympäristöön, ja 
mukaan on yhdistetty kuvataidetta. Tavoitteena on pilotoida oppimisanalytiikkaa ja selvittää, miten 
arviointidataa voidaan saada sähköisten ympäristöjen kautta helposti opettajan saataville. Tämä tarjoaa 
opettajalle mahdollisuuksia jatkuvaan arviointiin.

Laaja-alainen 
osaaminen keskiöön
Rovaniemellä tuetaan opettajia 
opetussuunnitelman keskeisten 
sisältöjen kanssa. 
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Nivasalo korostaa aikaa ja armollisuutta 
sekä pieniä onnistumisia opettajien 
pohtiessa, mitä opetussuunnitelma 
varsinaisesti edellyttää. Rovaniemellä 
on mietitty, miten irtaantua 
oppikirjasidonnaisesta opetuksesta 
ja painottaa enemmän varsinaista 
opetussuunnitelmaa, jolloin 
opetuksessa voitaisiin keskittyä laaja-
alaiseen osaamiseen ja suurempiin 
kokonaisuuksiin. Oppikirjaa 
pidetään kuitenkin edelleen hyvänä 
tukimateriaalina ja tiedonlähteenä. 

Nivasalo nostaa vielä esiin, että yhteisopettajuuden ja ilmiöopettamisen kohdalla kynnys lähteä mukaan 
on välillä korkea, mutta kerran aloittaneet eivät ole halunneet luopua näistä. Erityistä kiinnostusta on 
herännyt, miten tällaista yhteistyötä voitaisiin tukea aineenopettajien kesken.

Nivasalo haluaa rohkaista ihmisiä lähtemään mukaan hankkeisiin ja hakemaan hankerahaa. Tällöin voi 
pysähtyä kohtaamaan ihmisiä ja nähdä, miten asioita tehdään muualla. Nykyisin erilaiset innovaatiot 
tapahtuvat usein hankerahalla ja hankkeet mahdollistavat asioita, joihin perusrahoitus ei riitä.

Saara Paatero

Yhteisopettajuuden ja ilmiöopettamisen 
kohdalla kynnys lähteä mukaan on välillä 
korkea, mutta kerran aloittaneet eivät ole 
halunneet luopua näistä.

”

Ohjelmoinnillista ajattelua oppimassa. Kuva: Ville-Juhani Nivasalo.
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Johtaminen ja  
verkostoituminen 
perusopetuksessa

Yhteistyö ja verkostoituminen niin eri yksiköiden, organisaatioiden 
kuin kuntien välillä luovat oivallisia mahdollisuuksia medialukutaidon, 
ohjelmointiosaamisen sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen 

saralla tapahtuvaan kehittämistyöhön. KAVIn erityisasiantuntijan 
Lauri Palsan artikkeli käsittelee valtakunnallisten ja paikallisten 
suunnitelmien ja niissä jaetun kielen ja käsitteistön merkitystä 

yhteisen ymmärryksen ja yhteistyön perustana. Tapausesimerkki 
Rovaniemeltä tarjoaa käytännön vinkkejä verkostoitumisen 

monipuolisista mahdollisuuksista digitaalisen  
osaamisen edistämisessä.

Tohtorikoulutettava Siinamari Tikkinen Oulun yliopistosta kirjoittaa 
eri toimijoiden, erityisesti kirjastojen, kanssa tehtävän yhteistyön 

mahdollisuuksista niin luku- kuin digitaitojen ja ohjelmointiosaamisen 
edistämisessä. Kirjastoyhteistyön nostaa esille myös Kangasniemen 

kunta tapausesimerkissä. Kangasniemellä digitaalisia ratkaisuja 
on hyödynnetty monipuolisesti yhteisöllisen oppimisen ja 

yhteisöllisyyden vahvistamisen välineenä.

42



O petussuunnitelmien kaltaiset kasvatustyötä ohjaavat tekstit toimivat usein siltana teorian 
ja käytännön välillä. Ne auttavat esimerkiksi kehittämään opetuksen käytäntöjä, tekemään 
erilaisia valintoja sekä löytämään yhteyksiä erilaisten ilmiöiden välillä. Joskus käytetty kieli 
voi vaikuttaa käytännön työn kannalta etäiseltä tai epämääräiseltä, kun taas joskus tekstit 

voivat puolestaan olla liian yksityiskohtaisia tai turhan rajaavia.  Tämä on ymmärrettävää, sillä erilaisilla 
teksteillä ja suunnitelmilla on erilaisia tehtäviä ja ne toimivat erilaisilla tasoilla. 

Kansainvälinen keskustelu ylittää kansallisia, kielellisiä ja kulttuurisia rajoja, kun taas käytännön 
suunnitelmat rajautuvat tarkemmin tiettyyn kontekstiin. Abstraktilla tasolla liikkuva keskustelu pystyy 
kokoamaan yhteen laajojakin aiheita, ilmiöitä ja näkökulmia. Mitä lähemmäs konkretiaa siirrytään, sitä 
tärkeämpää on toimivuus käytännön näkökulmasta. 

Käsitteellinen kontekstointi (Palsa, 2021) auttaa liikkumaan eri tasojen välillä ja määrittelemään keskei-
siä käsitteitä paikallisesti merkityksellisellä tavalla.

Varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetussuunnitelmien perusteet rakentavat pohjaa yhtei-
selle ymmärrykselle kansallisella tasolla. Tavoitteiden näkökulmasta yksi keskeisistä sisällöistä peruste-
teksteissä ovat laaja-alaisen osaamisen määritelmät. Seitsemän laaja-alaisen osaamisen alueen määri-
telmät luovat pohjaa esimerkiksi opetus- ja kasvatustyön kehittämiselle ympäri Suomea. 

Määritelmien laajuuden johdosta ei voida olettaa, että käsitteet ymmärrettäisiin aina samalla tavalla. 
Uudet lukutaidot -ohjelmassa kehitetyt osaamisen kuvaukset ottavat askeleen kohti käytäntöä selkiyt-
tämällä ja tarkentamalla perustetekstien sisältöjä. Yhtäältä ne auttavat hahmottamaan ja kirkastamaan 
ikäryhmäkohtaisesti osaamisen sisältöjä ja osa-alueita, toisaalta ne luovat jatkumon varhaiskasvatuk-
sesta aina perusopetuksen loppuun asti. Kansallisen tason tukimateriaalina ne edellyttävät kuitenkin 
paikallista tulkintaa.

Käsitteellinen 
kontekstointi 

merkityksellisen 
kasvatustyön 

suunnittelun tukena 
digitaalisessa ajassa

Lauri Palsa
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Osaamisen kuvaukset ovat työkalu paikallisen opetus- ja kasvatustyön suunnitelmalliseen kehittämiseen. 
Koska osaamisen kuvausten keskiössä on lapsen ja nuoren näkökulma, ne tarjoavat tärkeää tukea 
erityisesti pedagogiseen johtamiseen, oppimisympäristöjen suunnitteluun sekä monipuoliseen verkosto- 
ja yhteistyöhön.

Kasvatus- ja opetustyö tapahtuu aina tietyssä paikallisessa ympäristössä ja niiden toimesta, jotka siihen 
osallistuvat. Siksi osaamisen kuvaukset on mielekästä sitoa paikalliseen kontekstiin esimerkiksi erilaisten 
olemassa olevien rakenteiden, kuten opetus- ja lukuvuosisuunnitelmien sekä digi- ja kulttuurikasvatus-
suunnitelmien, avulla.

Kasvatusta ohjaavia käsitteitä kontekstoimalla voidaan määritellä paikallisesta näkökulmasta 
merkityksellisellä tavalla 

a. osaamistavoitteiden perusteita (Miksi osaaminen on tärkeää?) 
b. osaamisen käsitteen sisältöjä (Mitä osaaminen tarkoittaa?) 
c. osaamista edistäviä keinoja (Miten osaamista kehitetään?). 

Käsitteellinen kontekstointi voi tehdä laajasti määritellyistä termeistä helpommin ymmärrettäviä ja vah-
vistaa paikallisesti merkityksellisen kasvatustyön kehittämistä. Ympäristön lisäksi esimerkiksi kulttuurit, 
kielet, historiat, elinkeinot, yhteisöt, perinteet, tapahtumat, teknologiat, ajankohtaiset ilmiöt sekä ihmisten 
oma osaaminen luovat mahdollisuuksia paikallisen kontekstin huomioimiselle.

Työyhteisönäkökulmasta käsitteellistä kehittämistä voidaan tehdä esimerkiksi luomalla tilaa ja 
mahdollisuuksia ajatusten esiin tuomiseen ja yhteiseen keskusteluun, osallistavalla suunnittelulla, 
päivittämällä olemassa olevia suunnitelmia ja tarvittaessa luomalla uusia, kuuntelemalla kasvatukseen 
eri tavoin osallistuvien näkemyksiä sekä pohtimalla yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden 
kanssa. Yhtä ainutta tai oikeaa tapaa ei ole, vaan keskustelu ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen on 
mahdollista toteuttaa mielekkäällä, työyhteisöön ja tavoitteisiin sopivalla tavalla.

Kieli luo tilaa ja mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle ja yhteisen ymmärryksen rakentamiselle. Jaettu 
keskustelu yhteisistä tavoitteista auttaa huomioimaan eri näkökulmia sekä vahvistamaan kasvatus- ja 
opetustyön merkityksellisyyttä.

Osaamisen kuvaukset ovat työkalu 
paikallisen opetus- ja kasvatustyön 
suunnitelmalliseen kehittämiseen. ”

Lauri Palsa
KT 

Kirjoittaja työskentelee Kansallisessa 
audiovisuaalisessa instituutissa (KAVI) 
erityisasiantuntijana ja tiimin lähiesihenkilönä. 
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa hän 
toimii KAVIn osalta vastuujohtajana. Palsan 
väitöskirja käsittelee monilukutaitoa, laaja-alaista 
osaamista sekä käsitteellistä kontekstointia opetu
ssuunnitelmaviitekehikossa.

Lähteet

Palsa, L. (2021). Developing a Theory of 
Conceptual Contextualisation of Competence-
based Education: A Qualitative Study of 
Multiliteracy in the Finnish Curriculum Framework. 
Rovaniemi: Lapin yliopisto. 
https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/64769
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Lapin Uudet lukutaidot -hankkeessa on haluttu alusta asti löytää saman alan toimijoita yhteisen asian 
äärelle. Koska Lapissa ei ole aiemmin ollut opetusalan pysyviä kumppanuuksia, verkostoitumista on 
ryhdytty rakentamaan nyt hankkeen aikana.

– Syksyllä lähdimme kartoittamaan, mitä rajapintoja voisimme löytää eri toimijoiden kanssa, Lapin yli-
opiston harjoittelukoulussa työskentelevä Ville-Juhani Nivasalo kertoo.

Verkostossa ovat mukana kaupungin perusopetus, varhaiskasvatus, Lapin yliopiston kasvatustieteellinen 
tiedekunta ja harjoittelukoulu, LUMA-keskus Lappi sekä Lapin aluehallintovirasto. Aluehallintoviraston 
kautta opetuksen järjestäjät saivat kontakteja, joiden kautta voitiin lähteä rakentamaan maakunnallista 
verkostoa ja edistämään laaja-alaista osaamista alueella.

– Verkostotoiminnassa rakenteen kannattaa kuitenkin olla aika kevyt, sillä kaikkea ei kannata tehdä 
yhdessä.

Hankkeen ajaksi luotiin tiimi, johon kuuluvat Rovaniemen kaupungin TVT-suunnittelijat, LUMA-keskus 
Lapin edustaja, kolme kehittäjäopettajaa sekä hankkeen projektipäällikkönä toimiva Nivasalo. 

– Lähdimme tällä porukalla jäsentelemään yhteistä toimintaa ja päätimme, että toimintaa kannattaa 
hajauttaa. Ydinporukkamme tapaa kerran kahdessa viikossa. Silloin jaamme kuulumisia ja pohdimme 
ideoita.

Tiimin jäsenet toimivat tahoillaan, ja uusia kokeiluja on syntynyt heidän kontaktiensa kautta. 
Esimerkiksi Ranualle on tehty LUMA-keskuksen kautta hankkeen tavoitteita tukeva koulutuspaketti 
hybridiopettamisen toteuttamiseksi. Hankkeessa on toteutettu yhteistyönä myös useita ohjelmointia, 
mediaa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista käsitteleviä koulutuksia koulujen henkilökunnalle.

Nivasalon mukaan verkostotoiminnassa olennaista onkin etsiä kohdat, joissa eri toimijat voivat olla hyö-
dyksi toisilleen ja tukea toisiaan. 

Kunnan ja maakunnan sisäisten verkostoitumisrakenteiden lisäksi Rovaniemellä on vaihdettu 
ajatuksia samantapaisia hankkeita toteuttavien kaupunkien kanssa. Myös eNorssi-verkoston kanssa 
on tehty yhteistyötä. Lisäksi verkoston osaamista on hyödynnetty esimerkiksi kaupungin TVT-

Rovaniemellä 
verkostoitumisesta 
hyötyä kaikille
Yhteistyön kautta on etsitty keinoja siihen, 
miten eri toimijat voivat tukea toisiaan laaja-
alaisen osaamisen edistämisessä. 
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suunnittelussa. Verkostoitumisen ansiosta eri kunnissa 
tapahtuvaa päällekkäistä työtä on vähennetty. Yhteistyö on 
hyödyttänyt kouluja, kun on suunniteltu yhdessä työpajoja ja 
monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Myös Rovaniemen uudella 
digisuunnitelmalla voidaan jatkossa tukea opettajia.

– Rovaniemellä on uusien lukutaitojen mukainen 
digisuunnitelma. Jatkossa autamme myös muita Lapin kuntia 
ottamaan sen käyttöön, sillä meillä on nyt hankkeen pohjalta 
malliasiakirja tukemassa toimintaa. Digisuunnitelman avulla 
kansallista muutosta voidaankin edistää paikallisesti, Nivasalo 
kertoo.

Osana digisuunnitelmaa kaupungin lainavälineistö siirrettiin 
LUMA-keskus Lapin alaisuuteen, jolloin keskus koordinoi ja 
lainaa välineistöä kouluille. Nivasalo rohkaisee myös muita 
ottamaan yhteyttä valtion rahoitusta saaviin toimijoihin, 
jotka tekevät usein mielellään yhteistyötä ulkopuolisten 
tahojen kanssa. Näin syntyy uusia, kaikkia hyödyttäviä 
yhteistyörakenteita.

Saara Paatero

Verkostotoiminnassa 
olennaista onkin etsiä 
kohdat, joissa eri toimijat 
voivat olla hyödyksi 
toisilleen ja tukea toisiaan. 

”

Ville-Juhani Nivasalo.  
Kuva: Ville-Juhani Nivasalo.
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O ppimisympäristöt laajentuvat yhä enemmän formaaleista informaaleihin, kuten kirjastoon. 
Tämän vuoksi kasvatusalan ammattilaisten on vaikeaa toimia yksin asiantuntijoina niin 
medialukutaidon, tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuin ohjelmointiosaamisen 
suhteen. Koulujen ja kirjastojen välille tarvitaan näin ollen moniammatillista, pysyvää 

yhteistyötä. Yhteistyön avulla voidaan vahvistaa pedagogista osaamista ja laaja-alaisen oppimisen 
mahdollisuuksia. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, koulun ja kirjaston yhteistyö on hyvä pohja 
yhteistyön laajentamiselle. Kodin merkitystä lukutaitojen edistämistyössä ei sovi unohtaa. Yhteisö voi 
kuitenkin laajeta myös muun muassa neuvoloihin, järjestöihin, yrityksiin, urheiluseuroihin ja mediaan. 

Kodit ovat avainasemassa lukutaitojen tukemisessa. Sen lisäksi, että kodin merkitys lapsen sanavaraston 
karttumisessa on todella suuri, kodit vaikuttavat asenteellaan lukutaitojen kehittymiseen ja motivaatioon. 
Kodin tärkeä tehtävä on lisätä lukutaitojen arvostusta ja näkyvyyttä. (Lerkkanen ym., 2018.) Aikuinen 
antaa lapselle mallin; esimerkiksi lukemisesta kiinnostuneen miehen malli on tärkeä keino saada 
pojat innostumaan kirjoista. Kasvatusalan, kirjaston ja neuvoloiden tehtävänä on tiedottaa kodeille 
niiden merkityksestä lukutaitojen kehittymisen tukemisessa. Kirjasto kannattaa pyytää mukaan 
vanhempainiltoihin sekä kertomaan kodin tärkeästä roolista että esittäytymään ja tulemaan tutuksi 
vanhemmille. Kodit aktivoivat lapset kiinnostumaan lukemisen harrastamisesta ja antavat mallin käyttää 
kirjaston palveluja.

Varhaiskasvatuksella, esi- ja perusopetuksella sekä kirjastolla on yhteinen tavoite työskennellä 
lasten ja nuorten lukemisen ja monilukutaidon kehittämisen hyväksi. Kansainvälisissä tutkimuksissa 
kirjastoammattilaisten integroiminen opetukseen vaikuttaa positiivisesti oppilaiden oppimistuloksiin 
(esim. Chu ym., 2011; Gildersleeves, 2012). Koulujen ja kirjaston yhteistyöhön ei ole olemassa vakiintuneita 
toimintamalleja. Yhteistyön merkitys on kuitenkin tunnistettu opetus- ja kulttuuriministeriön Lukuinto-
kehittämisohjelmassa (2012–2015), jossa 30 suomalaista, eri paikkakunnalla sijaitsevaa koulu-kirjastoparia 

Uusien lukutaitojen 
edistäminen  
yhteistyössä  

– Kasvatusalan ja muiden  
toimijoiden verkoston luomisesta 

Siinamari Tikkinen 
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kehitteli yhdessä toimintaa lukutaitojen tukemiseksi. Kaikki toiminta suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyönä 
lasten ja nuorten, koulujen ja kirjastojen sekä useissa tapauksissa myös muiden yhteistyökumppanien 
kanssa. 

Koulujen ja kirjastojen yhteistyötä edistävät positiivinen ja sitoutunut työyhteisö, johdon tuki, yhteiset 
tavoitteet, yhteiset koulutukset, kehittämisohjelmiin osallistuminen sekä opetussuunnitelman ideat. 
Yhteistyön onnistumisen kannalta tärkeää on myös järjestää aikaa yhteisille tapaamisille, suunnittelulle ja 
arvioinnille. Sekä kansallisissa että kansainvälisissä tutkimuksissa yhteistyön haasteina on usein mainittu 
puutteellinen ymmärrys kirjaston osallisuudesta koulun toimintaan sekä kumppaneiden epäselvät 
roolit käytännön työssä. (Esim. Kuhlthau, 1993; Montiel-Overall & Grimes, 2013; Pietikäinen ym., 2017.) 
Väitöskirjatutkimuksessani on tullut esille, että opettajat eivät ehkä huomaa kysyä kirjastolta tukea eikä 
kirjasto toisaalta välttämättä ala ensin tarjota apua. Kirjaston mahdollinen rooli koulutuksen tukena 
on siis epäselvä. Perinteinen tapa on ajatella kirjastoa resurssina eli materiaalin toimittajana erityisesti 
kirjojen suhteen. Kirjaston haasteena on tarjota monipuolisia palveluita ja tiedottaa niistä. Esimerkiksi 
tiedonhallintataitoja opiskellaan kirjaston avulla useista kanavista kirjojen ohella.

Varhaiskasvatuksella, esi- ja 
perusopetuksella sekä kirjastolla on 
yhteinen tavoite työskennellä lasten ja 
nuorten lukemisen ja monilukutaidon 
kehittämisen hyväksi.

”
Parhaimmillaan yhteistyö on laadukasta ja jatkuvaa yhteistoimintaa, joka on enemmän kuin esimerkiksi 
projekti tai yhteisten aikataulujen laatimista. Lukuinto-ohjelmassa koulun ja kirjaston yhteistyössä 
tunnistettiin kolme vaihetta: Aluksi yhteistyö voi olla epävirallista ja yksittäisten toimintojen 
toteuttamista. Tehostuvassa yhteistyössä suunnittelun tueksi on perustettu tiimejä, jotka laativat 
toimintasuunnitelmia yhteistyölle. Suunnittelutoiminnassa on mukana sekä koulun että kirjaston 
edustajia yhteisissä palavereissa. Menestyvässä yhteistyössä yhteistyöstä on laadittu tavoitteet ja 
toteutusideat kunnan ja/tai koulun opetussuunnitelmiin sekä kirjaston toimintasuunnitelmiin.  (Ikonen 
ym., 2015.) Hyvä esimerkki vakiintuneesta yhteistyöstä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja kirjaston 
yhteistyötä kuvaava dokumentti, jota esimerkiksi Oulun kaupungissa kutsutaan Kirjastoreitiksi. 
Kirjastoreitissä kuvataan selkeästi varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja kirjaston 
yhteiset toiminnot jatkumona tai polkuna koko kouluajan. Kirjastoreitti sisältää toimintoja, joita 
toteutetaan kaikille ikäryhmille, kuten kirjatoimitukset tai lukudiplomit. Lisäksi Kirjastoreitissä on esitetty 
toimintoja polkumaisesti eri ikätasoille. Esimerkiksi nuoremmille oppilaille tarjotaan kirjastonkäytön 
opetusta ja vanhemmille erityisesti medialukutaidon sekä tieto- ja viestintätekniikan osaamisen 
valmennusta.   

Kirjastoreitti on loistava työväline koulutuksen ja kirjaston yhteistyön tehostamiseen. Ihanteellisessa 
tilanteessa molemmat tahot osallistuvat toimintojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arvioimiseen. 
Joissakin tilanteissa suunnittelu ja toteutus voivat jäädä kirjaston tehtäväksi, jolloin kirjaston toteuttamat 
opetuskokonaisuudet ovat irrallisia oppilaiden muusta koulutyöstä. Ongelmana voi olla myös se, että 
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toiminnot ovat kirjaston tuottamia valmiita paketteja osana Kirjastoreittiä. Tavoitteena on, että kirjasto tulisi 
mukaan koulun ilmiökokonaisuuksiin ja että kirjaston opetuksia jatkotyöstettäisiin koululla. Tämä vaatii 
yhteistä tiedonjakamista oppilaiden tarpeista ja tasosta. Onnistuneen yhteistyön taustalla on tärkeässä 
roolissa johtoportaan eli rehtorien, kirjastonjohtajien ja sivistystoimenjohtajien tuki. (Tikkinen ym., 2020.)

Koulun, kodin ja kirjaston yhteistyö on pohja uusien lukutaitojen edistämistyölle. Yhteistyötä voidaan 
myös innostua laajentamaan jokaisen paikkakunnan mahdollisuuksien mukaan. Esimerk kejä yhteistyöstä 
ovat vaikkapa haastattelut paikallislehteen tai paikkakuntalaisten taiteilijoiden vierailut, kuten 
runoilijoiden pitämät runotyöpajat tai graafikkojen pitämät sarjakuvatyöpajat. Joillakin paikkakunnilla 
ohjelmoinnin ohjaamisen tueksi on pyydetty tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoita. Yhteistyössä on 
järjestetty koodauspajoja, joissa lapset ovat suunnitelleet ja toteuttaneet omia pelejä. Virtuaalisesti 
lukutaitoyhteistyölle on monia mahdollisuuksia, vaikkapa netin kautta tapahtuvat kirjailijavierailut tai 
luokan muuttaminen uutistoimistoksi Ylen Uutisluokan ohjeilla. Kun mukaan otetaan erilaisia toimijoita 
omalta seudulta ja kauempaa, lukutaitojen yhteisöstä tulee kullekin paikkakunnalle omalaatuinen, 
kyseisen alueen vahvuuksia korostava kokonaisuus. 

Siinamari Tikkinen
Kirjoittaja on tohtorikoulutettava Oulun yliopiston 
kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Väitöskirjatutkimuksen aiheena on koulujen 
ja yleisen kirjaston yhteistyö ja lukutaitojen 
opettaminen tässä yhteistyössä.
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Kangasniemen kunnassa on kehitetty useita erilaisia ratkaisuja lukutaidon ja digitaitojen edistämiseen. 
Kunnassa on tehty aktiivista yhteistyötä eri tahojen kanssa ja samalla lisätty yhteisöllisyyttä. 

Alakoulujen rehtori Joni Kääriäisen mukaan uusien lukutaitojen tavoitteita voi pilkkoa siten, että 
alaluokkien oppilaat voivat opettaa taitoja toisilleen opettajan tukemina. Esimerkiksi kolmasluokkalainen 
voi lukea pienemmille, jolloin toiminta hyödyttää molempia. Tällainen OppilasAgentti-toiminta on 
huomattu toimivaksi, vaikka korona onkin vaikeuttanut sitä.

Digitalisaatio on mahdollistanut kunnassa asioita, joita ei muuten olisi voitu tehdä. Esimerkiksi Ukrainasta 
Kangasniemelle saapuneille oppilaille on annettu etäopetusta ennen lähiopetukseen siirtymistä. 

− Tärkeintä ei ole, että saamme käytettyä jotakin digitaalista välinettä sen käyttämisen vuoksi, vaan 
oppimisen tulee aina olla taustalla, Kääriäinen sanoo.

Hänelle arvot ovat tulleet vuosien aikana yhä kirkkaammiksi työssä. Lapset ovat lähtökohta, jonka kautta 
toimintaa toteutetaan.

Kunnan kirjaston kanssa tehtävässä yhteistyössä on ollut arvona yhteisöllisyys. Rehtori sekä muut 
aikuiset ovat lukeneet Green Screen -kankaan edessä satuja oppilaille. Tällöin kirjan sivut on saatu 
lukijoiden taakse näkyville. Kuntalaiset ovat myös lukeneet satuja videolle. Tällä on haluttu näyttää 
lukevan miehen mallia ja osallistaa paikallisia aikuisia. Kääriäisellä on toiveena, että kouluissa voitaisiin 
tämän lisäksi käynnistää lukumummo- ja -pappatoimintaa.

Yhteistyötä on tehty myös monien muiden tahojen kanssa. Keväällä 2022 nuorisotoimi järjesti lukemista 
tukevaa kerhotoimintaa. Liikuntatoimen kanssa koulut järjestivät liikuntahaasteen, jossa liikuntasuori-
tuksia kerättiin Google Forms -lomakkeella. Järjestäjät tekivät liikuntahaasteeseen myös kannustavia 
videoita. Haasteeseen osallistuivat alakoulujen oppilaat luokittain sekä 70 aikuista. Toimintaa on tarkoitus 
jatkaa ja kehittää.

Kangasniemellä 
digitaalisuudella 
edistetään arvoja
Digitaalisia välineitä käytetään kunnassa 
niiden mahdollistaman toiminnan ja 
yhteisöllisyyden vuoksi.

CASE
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− Digitalisaation ansiosta teemme asioita yhdessä. 
Liikuntahaaste sai aikaan yhteisen puheenaiheen ja tavoitteen. 
Uskon toiminnassa pidempiaikaisiin asioihin ja siihen, että 
hyvää viedään kotiin saakka. 

Kääriäinen kertoo, että myös luonnon kevätseurantaa tehtiin 
yhdessä Forms-lomakkeella, jolloin havaintoon liitettiin 
esimerkiksi linkki äänitiedostoon. Näin havainnoista tuli 
osa oppimateriaalia. Luonnon havainnoinnissa on kyse 
yhdenlaisesta lukutaidosta, jolloin muukin ympäristön 
tunteminen voi kehittyä. 

Vaikka yhteiset kokoontumiset oli korona-aikana kielletty, 
kunnassa saa tiin toteutettua monia yhteisöllisiä hankkeita 
tieto- ja viestintäteknologian avulla. Kouluissa järjestettiin 
viikkokilpailuja paikallisen sanomalehden sisällöstä Kahoot!-
pelin avulla. Kääriäisen mukaan tämän seurauksena 
paikallisuus ja lehden lukeminen ovat alkaneet kiinnostaa 
aiempaa enemmän.

Kääriäinen on yhdistänyt kunnan eri tahoja, ja toiminta yhteistyötahojen kanssa on rakentunut 
henkilöiden kautta. Opettajien roolina on ollut sekä tukea toimintaa että osallistua siihen. 

Kääriäisen mukaan koulutus on avainasemassa, jotta henkilöstöä saadaan edistämään lasten ja nuorten 
digitaalista osaamista entistä laajemmin ja löydetään hyviä tapoja toimia yhdessä. Hän kannustaa myös 
muita kuntia kokeilemaan rohkeasti erilaisia toimintamalleja, jotta ”timantit” löytyisivät. Hyviä ideoita 
löytyy lapsia kuuntelemalla.

Saara Paatero

Koulutus on avainasemassa, 
jotta henkilöstöä saadaan 
edistämään lasten ja nuorten 
digitaalista osaamista entistä 
laajemmin ja löydetään hyviä 
tapoja toimia yhdessä.

”

Joni Kääriäinen. Kuva: Joni Kääriäinen.
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Perusopetus:  
vuosiluokat  

7–9
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Erityisesti yläkoulussa laaja-alaisen osaamisen 
edistäminen on tunnistettu haaste työyhteisöissä. Kenelle 
medialukutaidon, ohjelmointiosaamisen sekä tieto- ja 
viestintäteknologisen osaamisen edistäminen kuuluu 
aineenopetusjärjestelmässä? Artikkeleissa tähdennetään, 
miten eri aineryhmissä opitaan juuri niiden tavoitteista 
nousevaa teemoihin liittyvää osaamista.

Samalla jokaisen opettajan osaamisella on erityinen 
sijansa osana yhteisöä laaja-alaisen osaamisen 
edistämisessä. Keskeistä on oman osaamisen 
tunnistaminen ja toiminnan jäsentäminen digitaalisissa 
ympäristöissä tarvittavien taitojen vahvistamiseksi. 
Erilaiset osaamisen jakamista ja yhteistyötä tukevat mallit, 
kuten monialaiset oppimiskokonaisuudet, aktivoivat 
koko yhteisön toteuttamaan laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteita. Toimivien käytänteiden ja arjen rakenteiden 
taustalla ovat onnistuneet pedagogisen johtamisen 
ratkaisut.

53



Pedagoginen osaaminen  
aineenopetuksessa

Yliopistonlehtoreiden Reijo Kupiaisen (Tampereen yliopistosta) 
ja Jenni Vartiaisen (Helsingin yliopistosta) artikkelit keskittyvät 

kriittiseen lukutaitoon ja monilukutaitoon sekä niiden vahvistamiseen 
aineenopetuksessa eri oppiaineissa. Reijo Kupiainen avaa 

artikkelissaan, mitä kriittinen lukutaito on ja mikä sen merkitys on 
median käytössä. Jenni Vartiainen puolestaan kuvaa, miten kriittistä 

lukutaitoa ja monilukutaitoa kehitetään osana  
luonnontieteellisiä ja matemaattisia aineita.  

Ohjelmointiosaamisen opettaminen laaja-alaisena osaamisena 
eri oppiaineissa saatetaan kokea haastavaksi. Opettajien 
Jukka Lehtorannan ja Aleksi Lahden yhteisartikkeli avaa 

ohjelmointiosaamista ja sen opettamista perusopetuksessa. Teksti 
auttaa tarkastelemaan oppiaineiden tavoitteita sekä löytämään 
luontevia yhtymäkohtia ja käsittelytapoja omaan opetettavaan 

aineeseen. Tapausesimerkki Lappeenrannasta esittelee kannustavia 
oivalluksia ohjelmointiosaamisen ja ohjelmoinnillisen ajattelun 

liittämisestä eri oppiaineiden opetukseen.    

Yliopistonlehtori Kaisa Viinikka Itä-Suomen yliopistosta 
mallintaa tekstissään pedagogisten taitojen merkitystä 

digitaalisissa ympäristöissä tarvittavan osaamisen edistämisessä 
aineenopetuksessa. Malli auttaa tarkastelemaan omaa osaamista ja 

löytämään keinoja sen vahvistamiseen.
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M edialukutaito ja kriittinen lukutaito kuuluvat vahvasti yhteen. Siksi voidaan puhua myös 
kriittisestä medialukutaidosta. Mediaesitykset ovat perinteinen kriittisen lukutaidon 
kohde. Tällöin punnitaan mediaesitysten taustoja, sidonnaisuuksia, motivaatioita, 
kohdeyleisöä, esitys- ja vaikuttamistapoja sekä kielen keinoja ja tekniikoita. Kriittinen 

medialukutaito on kykyä eritellä ja analysoida viestejä ja viestien taustalla olevia mahdollisia 
ideologisia, poliittisia tai kaupallisia vaikuttamispyrkimyksiä. Ne eivät aina ole tahallisia vaan kietoutuvat 
yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Kritiikin tarkoitus ei myöskään ole tuomita tai osoitella vaan paljastaa 
niitä mekanismeja, joilla mediaesitykset luovat käsitystä todellisuudesta ja totuudesta. Kriittisesti lukeva 
on valveutunut näkemään, miten medialla vaikutetaan.

Kriittisyys ja kriittinen lukutaito voidaan ymmärtää myös medialukutaitoa laajemmin. Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa kriittisyys mainitaan yli 100 kertaa ja yhdistetään yhtä lailla sivistykseen, 
ajatteluun kuin monilukutaitoonkin. Laaja-alaisen osaamisen alueella kriittisyys mainitaan puolestaan 
suoraan neljässä seitsemästä laaja-alaisen osaamisen alueesta. Voisi sanoa, että kriittisyys on yksi 
ope tussuunnitelman perusteiden ydinasioista. Koulu onkin oikea paikka kriittisyyden harjoittamiseen – 
turvallinen ja tukea antava.

Kriittisyydellä on myös muu vahva yhteys kaikkiin oppiaineisiin. Kriittisyys ja kriittinen lukutaito ovat 
nimittäin tiedeperustaisia siinä mielessä, että kriittinen asioiden tarkastelu, analyysi, perustelu 
ja johtopäätösten tekeminen vastaavat tieteellisen päättelyn mallia. Tämän huomioiminen on 
entistä tärkeämpää, kun pyritään ehkäisemään erityisesti sosiaalisessa mediassa leviävää dis- ja 
misinformaatiota, sumutusta ja hämäystä. Erilaiset kyselyt ovat osoittaneet, että varsinkin nuoret ovat 
melko vakuuttuneita siitä, että pystyvät tunnistamaan valeuutiset ja disinformaation. Virheellisen tiedon 
tunnistamisessa pärjätäänkin melko hyvin, mutta kyky perustella, mihin arviointi perustuu, on heikompi 
(Kiili ym., 2022). Kriittiseen lukutaitoon kuuluu kuitenkin myös kyky perustella oma arviointinsa.

Oppilaiden on tärkeää oppia, miten tieto rakentuu, miten sitä arvioidaan, varmennetaan ja tarvittaessa 
korjataan sekä millaiset tiedon tuottajat ovat luotettavia. Ei ole sattumaa, että virheellisen tiedon 

Koulu kriittisyyden  
ja kriittisen lukutaidon 

perustana
Reijo Kupiainen
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leviämistä netissä ja sosiaalisen median kanavissa esiintyy yhdessä tiedevastaisuuden kanssa. 
Virheellisen tiedon leviämiseen liittyy vahvasti epäluottamuksen tuottaminen tieteellistä tietoa ja 
asiantuntijuutta kohtaan.

Kriittiselle lukutaidolle on keskeistä ymmärtää ne mekanismit, joilla tutkittu tieto syntyy tiedon 
sosiaalisissa verkostoissa. Yksilö saa kovin vajavaisesti tietoa maailmasta. Tieto ei olekaan yksilön vaan 
verkoston tulosta. Tietoa koetellaan ja arvioidaan keskustellen ja varmentaen ja lopulta korjaten, kun 
siihen osoittautuu aihetta. Tutkittu tieto alistetaan aina kritiikille. Sama periaate toteutuu journalismissa. 
Vapaa tutkimus ja journalismi ovat demokraattisen yhteiskunnan peruskiviä, joissa itsekorjautuvuus on 
hyve.

Kriittiselle lukutaidolle 
on keskeistä ymmärtää 
ne mekanismit, joilla 
tutkittu tieto syntyy tiedon 
sosiaalisissa verkostoissa. 

”
Kun kriittinen lukutaito nojautuu näihin periaatteisiin, se ei hyökkää tietoa vastaan eikä toteudu 
kielteisyytenä tai torjumisena. Kriittisyys on pikemminkin utelias lähestymistapa, joka pyrkii 
hahmottamaan, mihin vaikkapa mediaviestit perustuvat ja miten perustelut oikeutetaan sekä 
millaisia valtarakenteita ja -asemia viestien taustalla on. Mutta samalla kritiikki perustelee oman 
lähestymistapansa avoimesti ja kiihkotta. Kriittisyys edellyttää tietoa ja taitoa, tukeutumista muuhun 
avoimesti saatavilla olevaan ja punnittuun tietoon sekä kykyä tehdä päätelmiä huolellisen arvioinnin 
avulla. Päätelmien tekeminen on sitä helpompaa, mitä paremmin pystyy tukeutumaan tietoa 
perustelevaan evidenssiin. Ellei evidenssiä ole saatavilla tai sitä ei kykene arvioimaan, saattaa helposti 
tukeutua perustelemattomiin ennakkokäsityksiin.

Mediakasvatuksessa kriittinen lukutaito on perinteisesti yhdistetty sen tarkasteluun, miten 
populaarikulttuurin tuotteet ja esitykset ovat erilaisten ideologioiden kyllästämiä. Lukemisen 
tutkimuksen näkökulmasta kriittiseen lukutaitoon voidaan yhdistää myös ajattelun taidot ja ymmärrys 
esimerkiksi kognitiivisista virhepäätelmistä, retoriikan tekniikoista sekä heuristisen, yksinkertaistavan 
ja kontrolloimattoman päättelyn karikoista. Kriittinen ajattelu kuuluu ponnistusta vaativiin mentaalisiin 
toimintoihin erotuksena automaattisista ja säätelemättömistä toiminnoista. Se on toimintaa, joka 
vaatii irtautumista pelkästään silmäilevästä lukemisesta ja nopeasta reagoinnista – keskittymistä 
ja huolellisuutta. Koulussa voidaan harjoittaa keskittymistä, muita kunnioittavaa ja argumentoivaa 
keskustelua sekä perusteltujen päätelmien tekemistä.

Olisi virhe jättää kriittinen lukutaito vain äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen huostaan. Lukutaito on 
terminä hämäävä niin median kuin kriittisyydenkin kohdalla. Kyse on laajemmasta sivistyksellisestä 
taidosta englannin literacy-käsitteen pohjalta. Voisimme puhua myös ajattelun taidoista, jotka sisältävät 
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kyvyn ilmiöiden punnittuun tarkasteluun kaikkea saatavilla olevaa tietoa ja tietolähteitä hyödyntäen 
huomioiden samalla oman päättelymme asianmukaisuuden. On pikemminkin sääntö kuin poikkeus, että 
päättelymme on vajavaista ja erehtyväistä muun muassa erilaisista kognitiivisista vinoumista ja ajattelun 
heuristiikoista johtuen. Näistä on hyvä olla tietoinen.

Tieteen ja tiedon tuottamisen perinteeseen kiinnittyvä kriittisyys on tuttua jokaiselle aineenopettajalle 
vähintään opettajan omaan tieteenalaan liittyen. Opettaja voi toimia myös niin sanottuna julkisena 
intellektuellina, joka luo siltaa asiantuntijuuden ja tavallisten ihmisten välille tuoden näkyviin 
tutkimukseen liittyvän ajattelun ja päättelyn mekanismeja ja strategioita pedagogisesti sopivalla tavalla. 
Kriittistä ajattelua onkin opetettu muun muassa hyödyntäen pedagogista väittelyä ja dialogia, joissa 
oppilaat joutuvat perustelemaan omia näkemyksiään ja arvioimaan muiden väittelijöiden esittämiä 
argumentteja. Dialogissa opitaan keinoja arvioida myös mediassa esiintyvää keskustelua ja viestejä. Näin 
kriittinen medialukutaito yhdistyy ajattelun taitoihin.

Reijo Kupiainen
FT

Kirjoittaja työskentelee yliopistonlehtorina 
Tampereen yliopiston kasvatustieteiden 
ja kulttuurin tiedekunnassa. Hän toimii 
tutkijana stra tegisen tutkimuksen neuvoston  
rahoittamassa CRITICAL-hankkeessa 
(educritical.fi), jonka tavoitteena on tukea 
10–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kriittisen 
lukutaidon kehittymistä.
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Olisi virhe jättää kriittinen 
lukutaito vain äidinkielen 
ja kirjallisuuden opetuksen 
huostaan.

”
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M onilukutaito on ihmisenä olemisen taitoa alati muuttuvassa maailmassa. Se on taitoa 
ymmärtää muita ja tulla ymmärretyksi. Monilukutaitoinen henkilö ei tule helposti 
höynäytetyksi, sillä hänellä on kyky arvioida moninaisia tekstejä, tulkita erilaisia 
tekstilajeja ja kysyä, mitä tarkoitusperiä tekstin tuottajalla on ollut ja mihin väitteet 

perustuvat. Tekstillä voidaan monilukutaidon yhteydessä tarkoittaa esimerkiksi kirjoitettua tekstiä, 
kuvia, videoita, ääntä tai symboleita ja näiden yhdistelmiä. Nykypäivänä entistä nuoremmat törmäävät 
digitaalisen teknologian myötä mitä erinäisimmin tarkoitusperin tuotettuihin teksteihin, joista osa 
pitää sisällään tahatonta väärän tai puutteellisen tiedon levittämistä, osa taas täysin tietoisesti ja 
systemaattisesti levitettyä disinformaatiota. 

Monilukutaito on taito, joka voi kehittyä ainoastaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Sen kehittyminen 
edellyttääkin osallistumista erilaisten yhteisöjen toimintaan. Riippuen toiminnasta monilukutaito saa 
erilaisia ilmenemismuotoja. Tämän vuoksi monilukutaito edellyttää erilaisia taitoja, kun pohdimme 
monilukutaitoa vaikkapa musiikin kontekstissa tai luonnontieteiden yhteydessä. 

Monilukutaitoon linkittyy usein multimodaalisuus. Luonnontieteille tekstien multimodaalisuus on 
sisäsyntyistä: esimerkiksi kemiassa atomeja ja molekyylejä ei voi nähdä. Tämän vuoksi niistä koostetaan 
erilaisia malleja, joilla pyritään havainnollistamaan niiden olemusta ja toimintaa. Mallien luominen ja 
ymmärtäminen taas vaatii monilukutaitoisuutta. Malli on nimenomaan ihmisen tulkinta todellisuudesta, 
ja sillä pyritään aina viestimään lukijalle jotakin tiettyä seikkaa. Käytämme erilaisia malleja, jos 
haluamme viestittää, mistä atomeista vesimolekyyli koostuu, tai kertoa sen poolisuudesta. Myös graafit 
ovat malleja, joilla pyritään välittämään tiettyä tietoa. Toisaalta luonnontieteille on myös ominaista 
symbolikieli. Fysiikan laeissa suureille annetaan symboleita, jotka muodostavat ikään kuin fysiikan kielen. 
Monilukutaito luonnontieteissä ei kuitenkaan rajoitu pelkästään tekstien multimodaalisuuteen, mallien 
luonteeseen tai symboleihin. Kun tarkastellaan monilukutaitoa luonnontieteissä, perspektiivi tulee 
laajentaa myös siihen, kuinka oppilaat voivat osallistua luonnontieteiden kulttuuriin sekä tuottaa, tulkita ja 
arvioida kriittisesti luonnontieteisiin liittyviä tekstejä. 

Kahvi voi tappaa!
– Monilukutaito luonnontieteiden 

opiskelussa

Jenni Vartiainen
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Jo useiden vuosikymmenien ajan luonnontieteiden opetuksen tavoitteena on ollut kehittää oppilaiden 
tieteellistä lukutaitoa. Tieteellisen lukutaidon voidaan katsoa kuuluvan osaksi monilukutaitoa. 
Tieteellisen lukutaidon määritelmä on vaihdellut vuosikymmenten saatossa: Ajoittain sen on katsottu 
viittaavan enimmäkseen yksilön kognitiivisten kykyjen kehittymiseen luonnontieteissä. On tullut 
myös uudempia määritelmiä, jotka korostavat tieteellisen lukutaidon sosiaalisuutta ja linkittymistä 
yhteiskunnallisiin teemoihin ja asenteisiin sekä tieteen kulttuurisiin käytänteisiin osallistumista. Kun 
tieteellinen lukutaito käsitteellistetään monilukutaidon lähtökohdista, etenkin sosiaalista ja kulttuurista 
osallistumista painottavat määritelmät korostuvat. Didaktiikan näkökulmasta tieteellistä lukutaitoa ja sen 
juurruttamista monilukutaidon teorioihin voidaan avata dynaamisen lukutaidon mallin kautta (Vartiainen 
& Kumpulainen, 2019).

Greenin (1988) luomaan dynaamisen lukutaidon malliin kuuluu kolme osa-aluetta: operationaalinen, 
kulttuurinen ja kriittinen ulottuvuus. Tieteelliseen lukutaitoon sulautettuna operationaalinen dimensio 
pitää sisällään luonnontieteisiin liittyvät tiedot ja taidot. Nämä voivat olla esimerkiksi luonnontieteisiin 
liittyvää käsitteellistä tietoa ja luonnontieteellisen tiedon tuottamisessa vaadittavia tutkimisen taitoja. 
Kulttuurinen dimensio taas painottaa toisaalta luonnontieteellisen tiedon tuottamisen kulttuurisia 
käytänteitä ja toisaalta tiedon hyödyntämistä osana omaa kulttuuria ja yhteiskuntaa. Kulttuurinen 

Jo useiden vuosikymmenien 
ajan luonnontieteiden 
opetuksen tavoitteena on 
ollut kehittää oppilaiden 
tieteellistä lukutaitoa. 

”

näkökulma myös huomioi luonnontieteellisen tiedon merkityksen sekä tuottamisen ja muokkaamisen 
osana erilaisia ryhmiä ja kulttuureita. Miten esimerkiksi pieni lapsi tuottaa tietoa aistinvaraisesti tutkimalla 
luonnontieteisiin linkittyviä ilmiöitä ja hyödyntää sitä leikissään? Kriittinen dimensio puolestaan 
viittaa kykyyn tarkastella ilmiöitä useista näkökulmista, esittää kysymyksiä, kyseenalaistaa ja pohtia 
tarkoitusperiä. 

Dynaamisen lukutaidon mallin kautta voidaan arvioida, miten luonnontieteiden didaktiikka tukee 
monilukutaitoa läpileikkaavana taitona. Antaako opetus lapsille ja nuorille mahdollisuuden olla aktiivisia 
toimijoita tiedon tuottamisessa, tulkitsemisessa ja uudelleen muokkaamisessa? Pääsevätkö lapsi ja 
nuori näkemään, miten luonnontieteet näkyvät heidän kulttuurissaan, ja kokemaan, miten tietoja ja 
taitoja voi käyttää kulttuurin edistämiseen ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkomiseen? Onko lapsilla 
ja nuorilla tilaa ja mahdollisuuksia harjoitella kriittisen ajattelun taitoja ja tunnistaa luonnontieteitä 
käsittelevien tekstien tarkoitusperiä? Tieteellisen lukutaidon omaaminen on moninaistuvien tekstien ja 
julkaisualustojen kasvavan lukumäärän vuoksi äärimmäisen tärkeää. Monissa mis- ja disinformaatiota 
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levittävissä uutisissa ja julkaisuissa nimittäin vedotaan erinäisiin tieteellisiin tutkimuksiin tai tieteelliseen 
tietoon. Onkin tärkeää huomata, ettei tieteellinen lukutaito rajoitu yksinomaan luonnontieteisiin. 
Jokaisella tieteenalalla tarvitaan kykyä tuottaa, tulkita ja arvioida tietoa sekä ottaa huomioon juuri tälle 
tieteenalalle keskeiset sisällöt, teoriat ja kulttuuriset käytänteet. Jotta voimme tarjota lapsille ja nuorille 
mahdollisuuden kasvaa laaja-alaisesti monilukutaitoisiksi kansalaisiksi, on äärimmäisen tärkeää, että 
monilukutaito huomioidaan jokaisessa oppiaineessa.

Palataan vielä hetkeksi tämän kirjoituksen otsikkoon, joka on erään verkkouutisen klikkiotsikko: Kahvi 
tappaa! Tappavana elementtinä kahvissa pidettiin otsikkoon liittyvässä jutussa kofeiinia. Kofeiinille 
on määritetty LD50-arvo, joka kertoo elopainokiloa kohti laskettuna milligrammamäärän, joka ainetta 
kerta-annoksena nautittuna aiheuttaa kuoleman puolelle koe-eläimistä. Kofeiinin LD50-arvo on 
192 mg/kg. Yhdessä 2,5 dl:n kahvikupillisessa voi olla 100 mg kofeiinia. 70-kiloiselle ihmiselle tappava 
määrä kahvia on siis noin 134 kupillista kerralla nautittuna. Kahvi on suurimmaksi osaksi vettä. Veden 
LD50-arvo on 90 g/kg. 70 kg painavalle ihmiselle vähän reilu 6 litraa vettä nautittuna kerralla on 
kohtalokasta. Näin ollen teoriassa ihminen menehtyisi jo 25. kahvikupillisen tienoilla kemialliseen 
yhdisteeseen nimeltä vesi. 

Jenni Vartiainen
FT

Kirjoittaja työskentelee yliopistonlehtorina 
ja tutkijana Helsingin yliopiston kasvatustie-
teellisessä tiedekunnassa. Hän on tutkinut 
monilukutaitoa etenkin tieteellisen lukutaidon 
kontekstissa. 
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E lämme digitaalisessa, ohjelmoidussa yhteiskunnassa, jonka tasavertaisena kansalaisena 
toimimiseen vaaditaan tietty määrä ohjelmointiin ja eri teknologioihin tutustumista sekä 
ohjelmoinnillisen ajattelun taitojen kehittämistä. Näiden taitojen kehittäminen yhteiskunnassa 
pärjäämisen näkökulmasta ei tapahdu pelkästään matematiikan ja tietotekniikan tunneilla, 

vaan siihen vaaditaan aiheen laaja-alaista sisällyttämistä kaikkiin oppiaineisiin. Digikyvykkyyden ja 
-taitojen kasvattaminen on tärkeä osa-alue kaikissa oppiaineissa. DigiVOO-selvityksen väliraportin1 
mukaan tähän on todellakin tarvetta: yläkouluikäisistä vastaajista 14 prosenttia kokee taitojensa olevan 
liian heikot ja kertoo ahdistuneensa digilaitteita käytettäessä. Tämä artikkeli antaa vinkkejä laaja-alaiseen 
ohjelmoinnin ja ohjelmoinnillisen ajattelun taitojen opettamiseen.

Ohjelmointi ja ohjelmoinnillisen ajattelun taitojen osa-alueet ovat osana Suomen perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteita. Opetussuunnitelman digitaalisia taitoja koskevat osiot pohjautuvat 
EU:n tasolla julkaistuihin kansalaisen digitaalisen kompetenssin osaamiskuvauksiin (DigComp), joista 
julkaistiin päivitetty versio DigComp 2.22 vuonna 2022. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa näkyvät 
osaamiskuvausten digitaalisen sisällön luominen -osion ohjelmoinnin osa-alueen tasokuvaukset.

Askel kohti  
laaja-alaisempaa 

ohjelmoinnin 
opettamista
Aleksi Lahti & Jukka Lehtoranta
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Osaamiskuvauksissa mainittuja asenteita on kaksi:

• Hyväksytään, että algoritmit ja siten ohjelmat eivät välttämättä voi olla täydellisiä ratkaisemaan 
ongelmaa, jota ne pyrkivät ratkaisemaan.

• Otetaan huomioon eettiset näkökohdat (mukaan lukien – mutta ei rajoittuen ihmisen 
toimijuuteen ja valvontaan – läpinäkyvyys, syrjimättömyys, saavutettavuus, ennakkoluulot 
ja oikeudenmukaisuus) yhtenä keskeisenä pilarina, kun kehitetään tai otetaan käyttöön 
tekoälyjärjestelmiä. 

Digitaalisen sisällön luominen: ohjelmointi3 (suom. Jukka Leh toranta)

Taso Kuvaus Toiminta

1. Perustasolla ja opastuksella voin: luetella yksinkertaisia ohjeita tietokonejärjestelmälle yksinkertaisen 
ongelman ratkaisemiseksi tai yksinkertaisen tehtävän suorittamiseksi.

2. Perustasolla, itsenäisesti ja asian-
mukaisella ohjauksella tarvittaessa, 
osaan:

luetella yksinkertaisia ohjeita tietokonejärjestelmälle yksinkertaisen 
ongelman ratkaisemiseksi tai yksinkertaisen tehtävän suorittamiseksi.

3. Itsenäisesti ja yksinkertaisten 
ongelmien kohdalla voin:

luetella hyvin määriteltyjä ja rutiininomaisia ohjeita tietokonejärjes-
telmälle yksinkertaisen ongelman ratkaisemiseksi tai yksinkertaisen 
tehtävän suorittamiseksi.

4. Itsenäisesti, omien tarpeideni 
mukaan ja hyvin määriteltyjen ja ei-
rutiininomaisten ongelmien kohdalla 
osaan:

luetella ohjeita tietokonejärjestelmälle annetun ongelman ratkaisemi-
seksi tai tietyn tehtävän suorittamiseksi.

5. Muiden ohjaamisen lisäksi pystyn: toimimaan tietokonejärjestelmän ohjeiden avulla ratkaistakseni 
erilaisia ongelmia tai suorittaakseni erilaisia tehtäviä.

6. Edistyneellä tasolla, omien tarpeideni 
ja muiden tarpeiden mukaan ja moni-
mutkaisissa yhteyksissä, osaan:

määritellä sopivimmat ohjeet tietojenkäsittelyä varten järjestelmän 
tietyn ongelman ratkaisemiseksi ja tiettyjen tehtävien suorittamiseksi.

7. Erittäin erikoistuneella tasolla osaan: – luoda ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin, joiden määrittely 
on rajallista ja jotka liittyvät tietokonejärjestelmän suunnitteluun, 
ohjeiden kehittämiseen järjestelmään ja tehtävän suorittamiseen 
tietokonejärjestelmää käyttäen.

– integroida tietojani edistääkseni ammatillista käytäntöä ja 
tietämystä sekä ohjata muita ohjelmoinnissa.

8. Edistyneimmillään ja erikoistuneella 
tasolla minä osaan:

– luoda ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin, joissa on monia 
vuorovaikutteisia tekijöitä, jotka liittyvät ohjeiden suunnitteluun ja 
kehittämiseen tietokonejärjestelmään sekä tehtävän suorittamiseen 
tietokonejärjestelmää käyttäen.

– ehdottaa uusia ideoita ja prosesseja alalle.
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Ohjelmoinnillisen ajattelun tuomista osaksi opetusta on käsitelty EU:n raportissa Reviewing 
Computational thinking in compulsory education4  ja Janne Fagerlundin väitöskirjassa Teaching, 
Learning and Assessing Computational Thinking through Programming with Scratch in Primary 
Schools5.

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman ohjelmoinnin osaamiskuvaukset katsovat ohjelmoinnillista 
ajattelua ja ohjelmointia hyvin laajasta näkökulmasta. Näin ne antavat eri aineiden opettajille 
paljon mahdollisuuksia oppiaineiden sisältöjen käsittelyyn myös näitä osaamisalueita kehittäen. 
Osaamiskuvausten taustalla vaikuttava ajatus on kasvattaa lapsista toimijoita, jotka pärjäävät 
ohjelmoidussa yhteiskunnassa. Osana tätä kasvatustyötä välillä ohjelmoidaankin (koska onhan se 
parhaimmillaan hauskaa ja innostavaa). Ennen kaikkea kuitenkin sidotaan ohjelmoinnillista ajattelua 
kehittäviä osioita aiheisiin ja tehtäviin ja ohjataan oppilaita huomioimaan ohjelmoituun ympäristöön 
liittyviä ilmiöitä. Kuvauksissa ohjelmoinnin yläkäsitteenä nähdään ohjelmoinnillisen ajattelun taidot.

Ohjelmoinnillista ajattelua voidaan lähestyä kolmesta näkökulmasta: 
• ajattelutapa ongelmanratkaisuun
• ajattelutapa, jonka avulla kehitetään ratkaisuja, jotka toimivat digitaalisten laitteiden kanssa
• ajattelun taito, jota voi siirtää ja hyödyntää oikean maailman ongelmien ratkaisemisessa eri 

konteksteissa algoritmisia menetelmiä hyödyntäen.

Kaikki nämä näkökulmat näkyvät Uudet lukutaidot -osaamiskuvausten ohjelmointiosaamisen osa-
alueissa: ohjelmoinnillinen ajattelu, tutkiva työskentely ja tuottaminen sekä ohjelmoitujen ympäristöjen 
tunteminen ja niissä toimiminen. Tarkemmat kuvaukset paljastavat sanapareja, kuten ongelmien 
ratkaisu kriteerien perusteella, ryhmäroolien ymmärtäminen sekä oppiaineisiin liittyvien teknologisten 
sovelluksien toimintaperiaatteet. 

Loppujen lopuksi laaja-alaisessa ohjelmointiosaamisessa ei oikeastaan ole kyse uusien sisältöjen 
tuonnista oppiaineisiin vaan jatkuvasti tapahtuvien toimintojen kehystämisestä ohjelmoinnin 
näkökulmaan ja tätä kautta ilmiöön nimeltä ohjelmoituun maailmaan tutustuminen.

Osaamiskuvausten 
taustalla vaikuttava 
ajatus on kasvattaa 
lapsista toimijoita, jotka 
pärjäävät ohjelmoidussa 
yhteiskunnassa.

”
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Kuva 1. Eri uskontojen pyhiä rakennuksia. Kuva: Aleksi Lahti.

Kuva 2. Moskeijan sisätilat. Kuva: Aleksi Lahti.

Opetuskokeilua voi pitää onnistuneena sekä opetettavan sisällön että laaja-alaisten taitojen 
kehittämisen näkökulmasta. Oppilaat työskentelivät annettujen tehtävien parissa motivoituneina ja 
omaa osaamistaan jakaen. Ryhmässä kaikki joutuivat hyödyntämään DigComp-osaamistasoista 
vähintään tasoja 1–3. Taitavimmat oppilaat hyödynsivät DigComp-tasoista myös asteita 4–5 kehittämällä 
graafista ohjelmointiympäristöä hyödyntäen yksinkertaisia ohjelmia mm. isompien seinärakenteiden 
automaattisessa kokoamisessa. Uudet lukutaidot -osaamiskuvausten mukaisesti opetuskokeilussa 
harjaannuttiin ohjelmoinnillisessa ajattelussa (looginen ajattelu, ongelmien ratkaiseminen, ohjelmoinnin 
perusrakenteet), tutkivassa työskente lyssä (yhteiskehittely, luova tuottaminen, ohjelmointi oppimisen 
välineenä) ja ohjelmoiduissa ympäristöissä toimimisessa.

Tapausesimerkki: ohjelmoinnillista ajattelua ja ohjelmointia  
yläkoulun uskonnon opetuksessa
Kuten edellä esitettiin, ohjelmoinnin opetus on osa laajempaa koulun kasvatusvastuuta ja aihe sisältää 
sellaisia taitoja, joita digitaalisesti taitavan kansalaisen elämässä tarvitaan. Ohjelmoinnin opetus nähdään 
usein osana käsityökasvatusta6 tai matemaattisten aineiden tehtävänä7 opetussuunnitelmaan 
pohjaten, mutta aihetta on mahdollista ja jopa suotavaa lähestyä myös monialaisemmin useamman 
oppiaineen näkökulmasta. Tässä esimerkissä kerrotaan opetuskokeilusta, jossa yläkoulun 7. luokan 
uskonnon opetuksessa8 eri uskontoihin tutustuttiin Minecraft Educationin9 avulla graafista ohjelmointia 
hyödyntäen. Kokeilun pohjana hyödynnettiin Uudet lukutaidot -hankkeessa luotuja ohjelmointiosaamisen 
osaamiskuvauksia10. 

Opetuskokeilun tarkoituksena oli harjaannuttaa sekä oppiaineen sisältöhallintaa että ohjelmoinnillisen 
ajattelun perusteita, graafisen ohjelmoinnin perusteita ja laajemmin laaja-alaista osaamista. 
Opetuskokeilussa oppilaat saivat valita itselleen mieluisimman uskonnon, jonka pyhiä rakennuksia 
he ryhtyivät rakentamaan Minecraftin Education-palvelua (ks. Nebel ym., 201611) hyödyntäen. 
Opetuskokeilussa tärkeimpänä tavoitteena oli kehittää oppilaiden kykyä yhteistyöhön ja isomman 
ongelman ratkaisemiseen sekä harjaannuttaa heidän osaamistaan Uudet lukutaidot -hankkeen 
ohjelmoinnin osaamistasojen mukaisesti ja DigComp-osaamistasoilla 1–512. 
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Opetuskokeilu toteutettiin yhteensä seitsemän oppitunnin aikana. Suunnitteluun käytettiin kaksi 
oppituntia, rakentamiseen neljä oppituntia ja töiden purkuun yksi oppitunti. Teh tyjä töitä hyödynnettiin 
myöhemmin jakson asioiden kertaamiseen. Tämä oli oppilaiden mukaan erittäin hyvä ja mielekäs tapa 
opiskella annettua teemaa.

Opettajalta kuvattu opetuskokeilu vaatii erityisesti avointa suhtautumista monipuoliseen työskentelyyn 
sekä rohkeutta luottaa oppilaiden osaamiseen ja kykyyn jakaa omaa tietouttaan muille. Ryhmässä 
lähes kaikki olivat pelanneet Minecraftia, ja he auttoivat myös niitä oppilaita, joille palvelu ei ollut 
entuudestaan täysin tuttu. Opettajana tärkeintä työskentelyssä oli antaa oppilaille vapauksia toteuttaa 
itseään, valvoa ajankäyttöä ja ohjata opiskeltavan aiheen teemoja sisällöllisesti. Tekniikan näkökulmasta 
opettaja voi antaa myös oppilaille valtaa päättää, miten rakennuksia rakennetaan ja millaisia teknisiä 
ratkaisuja käytetään. Opettajana Minecraft Educationin pystyy ottamaan teknisesti haltuun nopeastikin, 
internetistä löytyvien tutoriaalien13 avulla jopa muutamassa tunnissa. Luokassa kannattaa hyödyntää 
mahdollisuuksien mukaan oppilaita apuopettajina. Minecraftin käyttöönotto ei itsessään vaadi 
ohjelmointiosaamista, ja sen kanssa pääsee hyvin alkuun esimerkiksi Uudet lukutaidot -tasokuvausten 
alkupään taidoilla.

Vastaava opetuskokeilu tullaan järjestämään varmasti myös jatkossa, ja tätä työtapaa tullaan käyttämään 
myös muissa oppiaineissa. Opetuskokeilun perusteella Minecraftin tyyppisessä ympäristössä työskentely 
on oppilaita motivoivaa ja sitouttavaa, ryhmätyöskentelyyn kasvattavaa ja laaja-alaisia taitoja kehittävää. 
Tärkeimpänä huomiona voidaan todeta, että ryhmä oppi opetettavat asiat erinomaisesti. Tähän vaikuttivat 
opettajan havaintojen ja kurssipalautteiden perusteella sitoutuminen ja motivaatio. Työtapa koettiin 
mielekkääksi ja oppilaan omaa ajattelua tukevaksi. Jatkossa tällaisessa projektissa tullaan hyödyntämään 
graafista ohjelmointia vielä laajemmin. Opettajien yhteistyönä tullaan tekemään kokeilu, jossa 
ohjelmoinnin perusteita harjoitellaan jo ennen vastaavan opetuskokeilun alkua. Näin tuleviin projekteihin 
saadaan vielä enemmän ohjelmointiosaamisen taitoja. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa 
laadittujen ohjelmointiosaamisen kuvausten mukaisesti tällaisella työskentelyllä voidaan kehittää 
hyvin ohjelmointiosaamisen tavoitteita ohjelmoinnillisen ajattelun sekä tutkivan ja luovan työskentelyn 
osalta – aina ohjelmoiduissa ympäristöissä toimimiseen asti. Tärkein oppi tällaisesta työtavasta oli, 
että toiminnallinen, virtuaalisesti toteutettu asioiden hahmottaminen ja luova työskentely sopivat 
erinomaisesti osaksi yläkoulun opetusta.

Kuva 3. Minecraftin graafinen ohjelmointiympäristö, taustalla temppeli. Kuva: Aleksi Lahti.
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Aleksi Lahti 
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on laajaa osaamista opetuksen kehittämisestä mm. digitaaliseen 
opettamiseen liittyen. Kokemusta on kertynyt niin Opetushallituksen 
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Jukka Lehtoranta 
(luokanopettaja KM ja tietotekniikan aineenopettaja FM) on Uudet 
lukutaidot -kehittämisohjelman KAVIn medialukutaidon projektiryhmän 
jäsen ja opettajien täydennyskouluttaja, jonka erikoisalaa on digitaalisten 
taitojen kehittäminen ja opettaminen. Työuransa aikana Jukka on 
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Lappeenrannassa on pyritty edistämään ohjelmointia ja ohjelmoinnillista ajattelua laaja-alaisena osaami-
sena eri oppiaineissa. Ohjelmoinnillisella ajattelulla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että ongelmat puretaan 
pienempiin osiin. Ongelmia analysoitaessa tunnistetaan toiminnan kaavoja.

Projektikoordinaattori Matti Kähkönen määrittelee, että ohjelmoinnillinen ajattelu on tunteetonta 
logiikan ymmärtämistä, jolloin hahmotetaan syy-seuraussuhteiden verkosto sekä kokonaisuuksia. 
Ohjelmoinnillinen ajattelu voi myös innostaa varsinaiseen ohjelmointiin ja sen mahdollisuuksiin. Itse 
ohjelmoinnin toteuttaminen ei ole kuitenkaan peruskoulussa aina helppoa.

− On haastavaa, että mahdollisuudet ja taidot liikkuvat peruskouluaikana eri tasoilla, Saimaan Mediakes-
kuksessa työskentelevä Kähkönen sanoo.

Ohjelmoinnillinen osaaminen on tuntunut Lappeenrannassa uusista lukutaidoista vaikeimmalta, koska 
vaaditaan paljon, jotta saa aikaan mielekästä tulosta. Kouluissa on harjoiteltu käskyjä ja toistorakenteita; 
esimerkiksi musiikki on yhdenlaista koodaamista. Keskeistä onkin koodin harjoittelu eri tavoin: 
purkamalla, kirjoittamalla ja toistamalla. Kaupungin hankkeissa koodaamista tehdään esimerkiksi 
Python- ja Scratch-kielillä.

Opettajat ovat kokeneet epävarmuutta ohjelmoinnin suhteen, vaikka osa on suorittanut hienoja 
projekteja. Ohjelmointi jääkin kouluissa usein valinnais aineiden piiriin. Nyt opettajat suunnittelevat 
ohjelmoinnillisen ajattelun tehtäviä, jotka sisältyvät muihin oppiaineisiin kuin matematiikkaan tai taito- tai 
taideaineisiin.

− Opettajat tulee innostaa ohjelmoinnilliseen ajatteluun ja näiden prosessien tuomiseen oppiaineisiin. 
Toimintamallimme on, että teemme materiaalit kuntoon, jolloin opettajat pääsevät tarttumaan aiheeseen. 
Kun aiheesta innostuu, silloin löytää myös tietoa ja asiaa voi kokeilla itse matalalla kynnyksellä, 
Kähkönen kertoo.

Näin ohjelmoinnillinen ajattelu saadaan mukaan opetukseen ja opettaja voi pohtia, saisiko aiheesta 
uutta tulokulmaa omaan oppiaineeseen. Hankkeessa jokaiselle vuosiluokalle tehdyt materiaalit sisältävät 

Ohjelmoinnillisen 
ajattelun edistämiseen 
uusia ratkaisuja
Lappeenrannassa pyritään tekemään uusia 
lukutaitoja tutuiksi selkeiden käytänteiden avulla. 

CASE
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tiivistelmän aiheesta, ja ne ovat sekä yleisiä että 
yksittäiseen oppiaineeseen soveltuvia.

− Uusien lukutaitojen opetus ei voi olla irrallista oppiai-
neiden sisällöstä, vaan tekemisen on oltava sidoksissa 
oppiaineiden ytimeen, Kähkönen painottaa. Tällöin 
esimerkiksi pohditaan, miten lähestyä sijamuotoja ohjel-
moinnillisen ajattelun kautta.

− Hankkeessa lähestymme aihetta kokonaisvaltaisesti. 
Olemme lanseeranneet tukimallia omien osaamisku-
vausten kautta yhdessä koulussa. Meillä oli myös oma 
webinaari, jossa kerroimme uusista lukutaidoista. Kou-
lussa käydään nyt vuosiluokkatiimeittäin läpi sisällöt, 
mitä tehdään, mitä ei osata ja missä tarvitaan tukea.

Hankeopettajat ovat käyneet valmentamassa tiimejä 
ja ehdottamassa ratkaisuja opetukseen. Hanke jatkuu 
syksyllä 2022, jolloin se varsinaisesti jalkautetaan 
Lappeenrannan koulumaailmaan.

Saara Paatero

Uusien lukutaitojen opetus ei 
voi olla irrallista oppiaineiden 
sisällöstä, vaan tekemisen 
on oltava sidoksissa 
oppiaineiden ytimeen.

”

Matti Kähkönen. Kuva: Matti Kähkönen.
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O pettajan ammatillisuus sisältää tiedot, taidot, asenteet, arvot ja henkilökohtaiset 
ominaisuudet, joita opettaja osaa soveltaa oikein, tehokkaasti ja yhdistellen vaihtuvissa 
pedagogisissa tilanteissa (Koster & Dengerink, 2008, 139). Opetus- ja kulttuuriministeriö 
onkin nostanut esiin kolme tulevaisuuden opettajan osaamisaluetta. Niistä ensimmäinen 

on laaja-alainen perusosaaminen, joka sisältää muun muassa tieto- ja viestintäteknologiset taidot 
ja median tarkoituksenmukaisen käyttämisen opetuksessa. Myös toinen osa-alue, uutta luova 
asiantuntijuus ja toimijuus, sisältää digiosaamisen ja sen luovan käytön opetuksen kehittämisessä. 
Kolmanteen osaamisalueeseen, oman osaamisen ja yhteisön jatkuvaan kehittämiseen, liittyen 
todetaan verkostojen olevan keskeisiä (OKM, 2016, 17–19). Nykyisin useat verkostot ovat sähköisessä 
muodossa ja niiden toiminnassa hyödynnetään teknologiaa. Tämän artikkelin tavoitteena on pohtia 
opettajan oman laaja-alaisen osaamisen ja digitaalisten taitojen kehittämistä, joka mahdollistaa niiden 
opettamisen esimerkiksi katsomus- ja yhteiskunnallisissa oppiaineissa. 

Edeltävät opettajuuden tulevaisuuden osaamisalueet on huomioitu Suomessa OVET-hankkeessa 
kehitetyssä moniulotteisessa opettajan osaamisen mallissa. MAP-malli on rakennettu Blömeken 
ym. (2015) kompetenssimallin perustalle. MAP-malli sisältää neljä osa-aluetta: 1) osaamisalueet, 2) 
tilannekohtaiset taidot, 3) ammatilliset käytännöt ja 4) opettajan vaikutukset oppijoiden tasolla. 
Opettajan osaaminen vaikuttaa keskeisesti oppilaiden oppimiseen, motivaatioon ja hyvinvointiin. Mallin 
mukaisesti opettajan osaamisella on vaikutuksensa yksilön, ryhmän ja organisaation tasoilla paikallisesti, 
kansallisesti ja kansainvälisesti (Metsäpelto ym., painossa).

Laaja-alaisuus ja 
digitaalisuus osana 

2020-luvun katsomus- 
ja yhteiskunnallista 

opettajuutta
Kaisa Viinikka
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Seuraavaksi MAP-mallin neljää osa-aluetta sovelletaan katsomus- ja yhteiskunnallisten aineiden 
opettajuuteen ja digitaaliseen osaamiseen. 1) Opetuksessa hyödynnetään usein digitalisaatiota, 
esimerkiksi mediasta saatavia sisältöjä, joita myös tuotetaan itse. Tällöin korostuvat opettajan 
kognitiiviset taidot, kuten tiedonkäsittely, luovuus ja kriittinen ajattelu. Opettajan sosiaaliset taidot, joista 
esimerkkeinä kulttuurienvälisyys, moninaisuuden huomioiminen sekä vuorovaikutus- ja tunnetaidot, ovat 
keskeisiä myös digitaalisissa oppimisympäristöissä. Edellä mainittujen sosiaalisten taitojen opettaminen 
on katsomus- ja yhteiskunnallisten oppiaineiden keskeinen tavoite. 2) Havaitseminen, tulkinta ja 
päätöksentekokyky jatkuvassa, nopeassa muutoksessa olevassa yhteiskunnassa ja maailmassa 
ovat opettajalle tärkeitä taitoja. Niiden soveltamista tarvitaan myös tieto- ja viestintäteknologian 
opetuskäytössä. 3) Opettajan oman osaamisen ja yhteisön jatkuva kehittäminen luovat pohjan 
opetustyölle. Digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa edellyttää opettajalta itseltään muun muassa 
erilaisten sovellusten, laitteiden ja useissa muodoissa olevan informaation käsittelyä. Digitalisaatio 
mahdollistaa osaamisen kehittämisen joustavasti ryhmien ja organisaatioiden kesken niin kansallisesti 
kuin kansainvälisestikin. 4) Tieto- ja viestintäteknologian soveltaminen mahdollistaa katsomus- ja 
yhteiskunnallisissa aineissa oppilaiden aktiivisen tekemisen ja vuorovaikutuksen opetuksessa, minkä voi 
katsoa edistävän kaikkinensa oppilaiden oppimista (Metsäpelto ym., painossa).  

Digitalisaatio mahdollistaa 
osaamisen kehittämisen 
joustavasti ryhmien ja 
organisaatioiden kesken 
niin kansallisesti kuin 
kansainvälisestikin.

”

Laaja-alaisen osaamisen opettaminen edellyttää, että opettajalla itsellään on nuo taidot (Ubani 
ym., 2021, 52). Nykyisessä opettajankoulutuksessa on pyritty mahdollistamaan opiskelijoiden laaja-
alaisen osaamisen kehittyminen huomioimalla yleisten työelämätaitojen kehittäminen koulutuksen 
aikana (Viinikka, 2021). Myös pätevillä opettajilla on mahdollisuus vahvistaa laaja-alaista osaamistaan 
jatkuvan oppimisen keinoin. Merkityksellistä on, millaiseksi katsomus- ja yhteiskunnallisten aineiden 
opettajaksi jokainen itsensä ajattelee. Jos opettajan ammatilliseen minäkuvaan ja arvoihin kuuluvat 
digitalisaatio ja laaja-alainen osaaminen, se vaikuttaa positiivisesti motivaatioon oman osaamisen 
kehittämiseksi. Kuitenkin muun muassa uskonnon aineenopettajat, jotka opettavat myös muita aineita, 
kuten psykologiaa ja historiaa, ovat todenneet kaipaavansa täydennyskoulutusta lukutaitojen ja tieto- ja 
viestintäteknologian hyödyntämiseen opetuksessa (Ubani ym., 2021, 39).
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Kaisa Viinikka
FT, TM, YTM

Kirjoittaja työskentelee uskonnonpedagogiikan 
yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa. Väitöskirjassaan, 
21st century skills and RE teacher education: a case 
study of Finnish religious education student teachers 
and their professional development, hän on tutkinut 
uskonnonopettajaopiskelijoita ja heidän ammatillista 
kehittymistään opettajankoulutuksen aikana. Erityisesti 
ammatillista kehittymistä tutkittiin 21. vuosisadan eli laaja-
alaisen osaamisen taitojen näkökulmasta. 
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Käytänteet ja  
toimintamallit  

yläkoulun arjessa
Laaja-alaisen osaamisen, siten myös medialukutaidon, 

edistäminen aineenopetusjärjestelmässä on nähty välillä 
haasteellisena. Artikkelitrio nostaa esille ratkaisuina käytänteitä 

ja toimintamalleja yläkoulun arjesta. Professori Päivi Rasi-
Heikkinen Lapin yliopistosta kirjoittaa eri oppiaineiden 

yhteistyön vahvuuksista. Lehtori Saara Martikka esittelee 
monialaista oppimiskokonaisuutta medialukutaidon 

vahvistamisen mallina. Yliopistonlehtori Kaisa Viinikka 
Itä-Suomen yliopistosta taas tuo tekstissään esille, miten 
medialukutaitoa voi edistää oppiaineissa niiden tavoitteita 
tukevalla tavalla. Viinikka käyttää esimerkkinä katsomus- ja 

yhteiskunnallisia aineita. 
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M edialukutaidon opettaminen laaja-alaisena osaamisena tarkoittaa, että se on 
oppiaineeseen katsomatta jokaisen opettajan asia. Perusopetuksen valtakunnallisissa 
opetussuunnitelman perusteissa medialukutaito kytkeytyy kaikkiin laaja-alaisiin 
osaamiskokonaisuuksiin (L1–L7) mutta erityisesti ”Monilukutaitoon (L4)” sekä 

”Tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen (L5)”. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa laaditut 
medialukutaidon vuosiluokkakohtaiset osaamiskuvaukset ovat hyvänä apuna aineenopettajille. Ne 
konkretisoivat medialukutaidon moniulotteista käsitettä. Medialukutaidon opettaminen kuitenkin haastaa 
aineenopettajat, sillä opetussuunnitelman suuntaisesti opetuksen tulisi olla sekä oppiainekohtaista että 
oppiaineita yhdistävää. Medialukutaidon opettaminen kytkeytyy myös opettajien kasvatustehtävään eli 
oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen. 

Medialukutaidon moniulotteisuus tekee sen opettamisesta haasteellista. Moniulotteisuus tarkoittaa 
ensinnäkin sitä, että medialukutaitoon kuuluu hyvin monentyyppistä osaamista. Medialukutaitoinen 
osaa käyttää, lukea, tulkita, arvioida kriittisesti ja tuottaa itse erilaisia mediasisältöjä. Hän osaa myös 
toimia ja viestiä mediaympäristöissä tavoilla, jotka edistävät tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, hyvinvointia, 
turvallisuutta, demokratiaa ja aktiivista kansalaisuutta. Toiseksi moniulotteisuus syntyy erilaisista 
medioista, mediavälineistä ja mediasisällöistä. Medialukutaidon sateenvarjon alla puhutaankin 
esimerkiksi uutistenlukutaidosta, mainostenlukutaidosta, pelilukutaidosta ja sosiaalisen median 
lukutaidosta. Teknologinen kehitys synnyttää tarpeita uusille medialukutaidoille, joista yksi esimerkki on 
robottilukutaito. Medialukutaidon käsitteen moniulotteisuudesta kertoo sekin, että medialukutaidon tuore 
kansainvälinen ensyklopedia on yli 1600-sivuinen. En tiedä yhtäkään opettajaa saati tutkijaa, jolla on koko 
moniulotteinen medialukutaito ja sen opettaminen täysin hallussaan.

Miten sitten onnistua laaja-alaisen ja moniulotteisen medialukutaidon opettamisessa? Selvää on, että 
medialukutaidon kaikkien ulottuvuuksien opettaminen ei voi olla jokaisen yksittäisen aineenopettajan 
vastuulla. Medialukutaidon opettaminen kouluyhteisössä on joukkuepeliä. Opetuksen laadun ja opettajan 

Vastuunjaolla ja 
joukkuepelillä

– Medialukutaidon opettaminen 
laaja-alaisena osaamisena 

aineenopetuksessa

Päivi Rasi-Heikkinen
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työhyvinvoinnin näkökulmasta tarvitaan keskustelua ja selkeää vastuunjakoa siihen, mitä yksittäiseltä 
opettajalta odotetaan – kaikkea ei voi osata. Kouluyhteisön johtamisen näkökulmasta tulee varmistaa, 
että oppilaiden medialukutaidon kehittymistä tukeva opetus on kokonaisuudessaan monipuolista. 

Moniulotteinen medialukutaito kutsuu aineenopettajia yhteisopettamiseen. Medialukutaidon kattava 
opettaminen on yksittäiselle opettajalle kohtuuton vaatimus, mutta toisiaan täydentävistä osaajista 
koottu joukkue voi tarjota moniulotteisempaa opetusta. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa korostuu 
yhteistyö eri oppiaineiden opettajien ja koulun ulkopuolisten toimijaryhmien kesken. Oppiaineita 
yhdistävää medialukutaidon opetusta voidaan toteuttaa eheyttämällä opetusta usealla eri tavalla, 
esimerkiksi monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.  Ilmiölähtöisessä medialukutaidon opetuksessa 
lähtökohtana ovat eri oppiaineita yhdistävä teema tai ilmiö sekä yhteistyökumppanit, jotka voivat olla 
toisten oppiaineiden opettajia tai koulun ulkopuolisia toimijoita. Tärkeää on, että toimijoilla on toisistaan 
poikkeavaa, täydentävää osaamista. Mahdollisia yhteistyökumppaneita medialukutaidon opettamisessa 
voivat olla esimerkiksi oppilaitokset, järjestöt, nuorisotyö, mediat, kirjastot, tutkimus- ja kulttuurilaitokset 
sekä erilaiset mediakasvatukselliset kehittämishankkeet.  

Medialukutaitoihin kohdistuvat tutkimukset, kuten myös kansallisen ja EU-tason koulutusta ohjaavat 
asia kirjat, ovat sisällöltään hyvin samansuuntaisia: niissä medialukutaito määritellään yhdeksi 
tulevaisuuden avaintaidoista. Suomi on mediakasvatuksen mallimaita siinä, miten medialukutaito 
huomioidaan kansallisissa linjauksissa. Suomessa on lisäksi kansainvälisesti vertailtuna suuri määrä 
mediakasvatustoimijoita, erityisesti järjestöjä. Oma tutkimuksemme on osoittanut, että medialukutaidon 
monialaisten oppimiskokonaisuuksien onnistumisen kannalta kriittisiä tekijöitä ovat aineenopettajien 
innostus, oppiaineiden yhdistämistä ja yhteisopetusta hyvin luotsaava pedagogiikka sekä yhteistyötä 
mahdollistavat rakenteet (esim. aikataulut, lukujärjestys). Näiden tekijöiden varmistaminen mahdollistaa 
joukkuepelin – medialukutaidon opettamisen laaja-alaisena osaamisena aineenopetuksessa.

Suomi on mediakasvatuksen 
mallimaita siinä, miten 
medialukutaito huomioidaan 
kansallisissa linjauksissa.

”
Päivi Rasi-Heikkinen 
KT, YTT  
(mediakasvatuksen dosentti)

Kirjoittaja toimii kasvatustieteen 
professorina Lapin yliopistossa. 
Hän on tutkinut eri-ikäisten 
medialukutaitoja sekä kehittänyt 
niiden opettamiseen liittyvää 
pedagogiikkaa. Hän toimii myös  
Uudet lukutaidot -kehittämis-
ohjelman ohjausryhmässä.
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N uoret ovat median ympäröiminä suurimman osan valveillaoloajastaan ja tarvitsevat media-
lukutaitoa koko ajan ja kaikkialla. Tämä sukupolvi myös tuottaa sisältöä itse, arvioi omaansa 
ja toisten tuottamaa materiaalia, jakaa ja kuratoi sitä, ja he ovat syystäkin kriittisiä kuluttajia. 
Yläkoulussa meillä on käsissämme tämä median suurkuluttajien ikäluokka viimeistä kertaa 

kaikki samassa kasassa, eikä parempaa paikkaa medialukutaidon oppimiselle tai opettamiselle ole. 

Medialukutaito yläkoulussa on ajattelun taitojen ytimessä  
ja kuuluu kaikkiin oppiaineisiin

Jos ei osaa ajatella, ei osaa kyseenalaistaa. Yläkoululaisen ajattelun taidot ovat jo pitkällä, ja oppilaat 
kykenevät kriittiseen ja arvioivaan ajatteluun ja sen harjoitteluun. He ovat myös viettäneet vuosia 
monenlaisten medioiden parissa ja saaneet kokemusta erilaisista sisällöistä. Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen L1 (ajattelun taidot) mukaan meidän tulee 
tarjota oppilaille mahdollisuuksia tehdä havaintoja ja tarkastella käsillä olevaa asiaa kriittisesti ja 
monipuolisesti. Myös päättely ja johtopäätösten teko sekä asioiden välisten vuorovaikutussuhteiden 
ymmärtäminen kuuluvat ajattelun taitoihin. Ajattelun taidot – taito tutkia, tulkita, kyseenalaistaa ja pohtia 
– ovat medialukutaidon ydintä. Medialukutaidon opetus ohjaa juuri näitä keskeisiä ajattelun taitoja: 
havainnointia, tietojen hakemista, arviointia ja ymmärtämistä. Medialukutaidon työkalut ohjaavat selvästi 
ajattelun taitojen kehittämistä. 

Medialukutaito osana monilukutaitoa (L4) kuuluu kaikkien oppiaineiden sisältöön jo OPSinkin puolesta, 
mutta tarkastellaan asiaa toisesta näkökulmasta. Medialukutaito on niin laaja, tärkeä ja moniosainen 
asia, että se ei voi eikä saakaan olla yhden oppiaineen harteilla. Sen opettamiseen tarvitaan kaikkien 
aineiden opettajia. Medialukutaito on kärjistettynä maailman ymmärtämistä, ja koska nuorten maailma 

Jos ei osaa ajatella,  
ei osaa kyseenalaistaa 

– Medialukutaidon edistäminen  
laaja-alaisena osaamisena 

 yläkoulussa

Saara Martikka
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on isolta osalta mediassa, se on tässä ajassa tärkeämpää kuin koskaan ennen. Ilman kunnollista 
median lukutaitoa nuori on matkalla tuntemattomassa maassa ilman karttaa. Tähän liittyy myös oman 
oppiaineen kielitietoinen opetus, joka antaa työkaluja ja esimerkkejä oman aineen mediasisältöjen 
lukemiseen ja arvioimiseen. Kielitietoisen opetuksen merkitys kasvaa koko ajan nuorten lukemisen 
vähentyessä ja sanavaraston supistuessa.

Jos opetat yläkoulussa, opetat todennäköisesti  
medialukutaitoa joka päivä jo nyt

Tein lyhyen välituntigallupin opehuoneessa. Gallup oli lyhyt kaikkien hyvin tuntemista syistä: aikaa 
välkällä on 15 minuuttia, jonka aikana on ensin selviydyttävä omasta luokasta opehuoneeseen, matkalla 
verbaalisesti taklattava muutama lumipallon heittäjä ja sovittava ehkä puuttuvan työn uusi palautusaika 
oppilaan kanssa, käytävä vessassa, keitettävä tee ja poltettava kieli sitä juodessa. Kuppiin puhallellessa 
voi onneksi kuitenkin keskustella. Sattui hyvä hetki: opehuoneessa oli kirjaesittelijä ja pullaa tarjolla, joten 
otanta oli laajahko. Kävi ilmi, että aktiivisesti moni- ja medialukutaitoa kertoivat opettavansa ainakin 
historian, yhteiskuntaopin, terveystiedon, biologian, maantiedon ja matematiikan opettajat.  Näissä 
aineissa medialukutaitoa opetetaan erityisesti oppiaineen sisältöihin liittyvien julkaistujen tekstien 
ja tutkimusten kautta. Matematiikassa tulivat esiin tilastojen tekeminen ja lukeminen sekä tulkinta. 
Ennemminkin kyse on oman kokemukseni mukaan siitä, että aina ei muisteta, että medialukutaito ja 
monilukutaito ovat kaikkea tätä, ja että ne liittyvät luontevasti oppiaineiden sisältöihin. Toisaalta aina voi 
syventää aihetta, ja myös tekstit, joita tutkia, muuttuvat ja päivittyvät jatkuvasti.

Kaikkien yläkoulun opettajien suosikki MOK 

Monialaiset, useita oppiaineita läpäisevät kokonaisuudet ovat usein haasteellisia toteuttaa yläkoulussa. 
Aineenopettajajärjestelmässä jokainen on huolissaan omien tuntiensa riittämisestä yläkoulun laajojen ja yhä 
kasvavien ainesisältöjen paineessa. Laaja-alaiset kokonaisuudet vievät hyvin toteutettuina aikaa – aikaa, 
joka on pois aineenopetuksen tunneista. Eri aineilla sisällöt ja tavoitteet vaihtelevat suuresti, mikä edelleen 
vaikeuttaa useita aineita palvelevan kokonaisuuden luomista. Ollakseen toimiva monialaisen kokonaisuuden 
tulisi “taklata” näitä eri ainesisältöjä samalla, kun käsitellään laaja-alaisen osaamisen teemoja. Muuten 
kyseessä on jälleen yksi uusi projekti, joka vie oppiaineen tunteja mutta ei edistä ainesisältöjen läpikäymistä. 

Medialukutaito sopii monialaisen kokonaisuuden teemaksi, sillä sen näkökulmasta on helppo käsitellä eri 
aineiden sisältöjä ja samalla toteuttaa ajatusta laaja-alaisesta kokonaisuudesta, joka läpäisee useita eri 
oppiaineita. Medialukutaidon näkökulmasta toteutettu monialainen kokonaisuus sisältää myös ajattelun 
taitojen teemoja.

Medialukutaito 
on kärjistettynä 
maailman 
ymmärtämistä.

”
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Medialukutaitoteemaiseen MOKiin sopivat yläkoulussa hyvin Tiktokin tai Youtuben videosisällöt, joita 
voi eri oppiaineiden aihepiireistä kuratoida, faktatarkistaa, analysoida ja tuottaa tai joista voi koota 
erilaisia aihekokonaisuuksia. Audiovisuaalisen median tarkastelussa voi harjaantua esimerkiksi videoiden 
kertomuksellisuuden tai ominaisuuksien tutkimisessa. Eri aineiden sisältöön liittyviä aihepiirejä tai 
teemoja voi tarkastella videon muodossa tiedonvälityksen, vaikuttamisen, mainonnan tai valistuksen 
näkökulmista. Median nostamia ilmiöitä voi tarkastella myös valmiin listauksen avulla: Mitkä asiat 
toistuvat, millaista maailmankuvaa ne välittävät tai millaisesta yhteiskunnan tilasta tai muutoksesta ne 
kertovat? Mikä niiden vaikutus tai vaikuttavuus nuoren omasta mielestä on?  

Monialainen kokonaisuus tarjoaa oppilaille myös luontevan tilaisuuden tuottaa monipuolisesti erilaisia 
sisältöjä, esimerkiksi mediaesityksiä tai aiheiden käsittelyä vaikkapa kuvien, podcastien tai vlogien 
avulla. Oman tekemisen kautta ymmärrys mediasisällöistä ja niiden syntytavasta syvenee ja tulkinnan 
ja arvioinnin työkalut monipuolistuvat. Medialukutaito on siis MOKiin täydellisesti sopiva teema, ja se 
vahvistaa taitoa tarkastella kriittisesti eri oppiaineiden aihesisältöjä mediassa. Medialukutaito antaa 
keinoja omaan monipuoliseen ilmaisuun sekä omien ajatusten ja tietojen esittämiseen. Se myös 
vahvistaa keskustelutaitoja ja harjaannuttaa rakentavien perusteluiden tuottamista.

Medialukutaito on uimataito 

Medialukutaito on nykypäivän uimataito, kansalaistaito, joka on tuhansien järvien maassa välttämätön. 
Kun maailma mahtuu puhelimeen ja puhelin jokaisen oppilaan taskuun, medialukutaidon osaaminen on 
yhteiskunnan ymmärtämisen ja siinä toimimisen kannalta keskeistä. Enää ei riitä, että kansa on sivistetty 
lukemaan – nykyään pitää osata lukea myös rivien välistä ja se, mitä jätetään kertomatta. Lukeminen 
ei ole enää pelkkää teknistä ymmärtämistä. Se on myös arvioimista, tutkimista ja tulkintaa sekä 
osallistumista ja aktiivista toimijuutta omien tekstien kautta. 

Saara Martikka
FM

Kirjoittaja on ikuisesti lukutaitojen 
puolesta manifestoiva äidinkielen ja 
kirjallisuuden lehtori Kaurialan koulusta 
Hämeenlinnasta. Hän on toiminut aiemmin 
myös monilukutaidon tutoropettajana ja 
on Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman 
medialukutaidon projektiryhmän jäsen. 
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L aaja-alainen osaaminen sisällytettiin osaksi peruskoulun nykyistä opetussuunnitelmaa, 
mutta kenelle sen edistäminen oppiaineissa kuuluu ja miten mahduttaa sisältöjä muutoinkin 
täysille oppitunneille? Laaja-alaisen osaamisen alueet ovat toisiaan täydentäviä. Esimerkiksi 
medialukutaitoa harjoiteltaessa kehitetään samalla oppilaiden ajattelun ja oppimaan oppimisen 

taitoja sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista (Viinikka, 2021, 34–35). Laaja-alaisen osaamisen 
kehittäminen on suhteessa opittavaan ilmiöön ja opetuksen kokonaisuuteen. Tässä artikkelissa 
tarkastellaan medialukutaidon edistämistä laaja-alaisena osaamisena – ei sille niin tyypillisessä 
kontekstissa, kuten äidinkielessä ja kirjallisuudessa, vaan – katsomus- ja yhteiskunnallisissa aineissa. 
Tästä niin sanotusta kahden kaupasta hyötyvät myös oppiaine ja sen tavoitteiden toteutus. 

Voimassa oleva perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sisältää kaikissa oppiaineissa 
kehitettävän laaja-alaisen osaamisen, jonka yhtenä osa-alueena on monilukutaito. Sillä tarkoitetaan 
useissa muodoissa olevan informaation tulkitsemista eri taitoja hyödyntäen. Monilukutaito ilmenee 
jokaisessa oppiaineessa omana lukutaitonaan, kuten katsomus- ja historianlukutaito, koska 
oppiaineilla on muun muassa omat käsitteistönsä, symbolinsa, menetelmänsä ja teoriansa (POPS 
2014, 20–24). Medialukutaito osana monilukutaitoa sisältyy laaja-alaiseen osaamiseen, ja se on 
sovellettavissa oppiainerajat ylittävänä. Valtakunnallisessa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa 
tehdyn määrittelyn perusteella medialukutaitoon voidaan opetussuunnitelman perusteissa katsoa 
kuuluvan kolme ulottuvuutta: 1) median tulkinta ja arviointi, 2) median tuottaminen ja 3) toiminta 
mediaympäristöissä (Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma, 2022). Medialukutaidon edistäminen laaja-
alaisena osaamisena kuuluu jokaisen aineen opetukseen. 

Median hyödyntäminen auttaa opittavien ilmiöiden kulttuuristen ja yhteiskunnallisten vaikutusten 
hahmottamisessa, ja sen avulla opetukseen saadaan myös ajankohtaisuutta (POPS 2014, 405). 
Medialukutaitoon ja katsomus- ja yhteiskunnallisiin aineisiin liittyvänä yhteisenä tavoitteena on opettaa 
kansalaistaitoja, hyvän elämän edellytyksiä ja ylipäänsä demokraattisen yhteiskunnan lähtökohtia. 
Medialukutaidon kautta voidaan kehittää oppilaiden taitoja tulkita kriittisesti ilmiöistä eri lähteissä 
esitettyjä näkökulmia, joita on mahdollista suhteuttaa myös omiin ja toisten käsityksiin. Lisäksi 
medialukutaitoa harjoiteltaessa voidaan oppia erottamaan fakta ja fiktio.

Medialukutaidon 
opettaminen katsomus- 

ja yhteiskunnallisissa 
aineissa

Kaisa Viinikka
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Katsomusaineissa medialukutaidon kautta on mahdollista tarkastella kriittisesti mediassa välittyviä 
arvoja, asenteita ja stereotypioita. Moraaliin ja laajemmalti etiikkaan liittyvät kysymykset ovat uskonnossa 
ja elämänkatsomustiedossa tärkeitä käsiteltäviä ilmiöitä, joihin liittyvä käsitteistö ja ymmärrys 
antavat välineitä tarkastella median toimintaa ja ihmisten käyttäytymistä sen parissa. Katsomus- ja 
yhteiskunnalliset aineet tarjoavat välineitä tutkia mediasta esimerkiksi, mikä loukkaa tai miten median 
kautta vaikutetaan ja pyritään hyvään. Omaan identiteettiin ja toisten ihmisten kunnioittamiseen liittyvät 
teemat ovat tärkeitä katsomus- ja yhteiskunnallisissa oppiaineissa. Sen pohtiminen, mihin ihmisarvo 
perustuu, tarjoaa peilauspinnan tilanteissa, joissa sosiaalinen media haastaa identiteettiä ja itsetuntoa.

Seuraava ketterä esimerkki yhdistää medialukutaidon kehittämisen katsomusaineisiin yläkoulussa. 
Tehtävän avulla tutustutaan roomalaiskatoliseen ja ortodoksiseen uskontoon ja vertaillaan niitä. Oppilaat 
analysoivat paavin ja patriarkan Twitter-tilejä tviittien perusteella. Oppilaat pohtivat ryhmissä, millaisia 
tviittejä löytyi, onko niissä eroja ja miksi ylipäänsä kirkkojen johtajat käyttävät sosiaalista mediaa. 
Ryhmäkeskustelun jälkeen oppilaat kirjoittavat ajankoh taiseen yhteiskunnalliseen asiaan liittyvät, 
kuvitteelliset tviittinsä Padlet-seinälle kirkon johtajan ominaisuudessa. Tviitit käydään läpi ja pohditaan, 
millaista on vastuullinen toiminta sosiaalisessa mediassa ja millaisia seurauksia rakentavalla tai 
vastuuttomalla käytöksellä voi olla. 

Mitä laaja-alaisen osaamisen taitoja edeltävässä esimerkissä kehitettiin? Medialukutaidon kolmesta 
ulottuvuudesta kehitettiin kaikkia: sosiaalisen median kirjoituksia tulkittiin ja arvioitiin, oppilaat kirjoittivat 
itse päivityksiä ja tunnilla opeteltiin vastuullista toimintaa mediaympäristössä. Osana monilukutaitoa 
kehitettiin uskontolukutaitoa esimerkiksi tulkitsemalla, miten eri uskonnot ilmenevät sosiaalisessa 
mediassa. Muutoin laaja-alaiseen osaamiseen kuuluvana edistettiin kriittisen ajattelun ja analysoinnin 
taitoja sosiaalista mediaa tutkimalla sekä vuorovaikutus– ja dialogitaitoja ryhmässä ja luokassa 
keskustelemalla. Oppilaat kehittivät myös tieto- ja viestintäteknologista osaamistaan Chromebookia, 
internetiä ja Padletia hyödyntäessään. Opettaja voi käytössä olevia resursseja näppärästi hyödyntämällä 
opettaa oppilaille sekä oppiaineen tavoitteiston että medialukutaidon, monilukutaidon ja muun laaja-
alaisen osaamisen. 

Median hyödyntäminen auttaa 
opittavien ilmiöiden kulttuuristen 
ja yhteiskunnallisten vaikutusten 
hahmottamisessa.
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Johtaminen ja  
verkostoituminen 
perusopetuksessa

Osiossa lähestytään digitaalisen osaamisen edistämistä 
perusopetuksen, erityisesti yläkoulun arjessa johtamisen, 

näkökulmasta. Rehtori Anne Onnela Lapin yliopiston 
harjoittelukoulusta kirjoittaa yhteistyöstä ja johtamisen keinoin 

luoduista toiminnan rakenteista, joilla tuetaan oppimisen 
tasa-arvoista toteutumista. Tapausesimerkissä Naantalista 
on tunnistettu verkostoitumisen ohella toimintakulttuurin 

kehittämisen arvo ja johtamisen merkitys oppilaiden 
digitaalisissa ympäristöissä tarvitsemien taitojen edistämisessä. 
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Ajatus johtamisesta

Miten taata jokaiselle lapselle ja nuorelle yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet toteuttaa 
unelmiaan ja tavoitteitaan riippumatta maantieteellisestä sijainnista tai koulusta, jossa opiskelee? 
Tutkimukset ovat jo jonkin aikaa osoittaneet selvästi, että digitaalisten taitojen osaaminen ja opetus 
toteutuvat epätasaisesti ja voivat vaihdella yksittäisenkin koulun sisällä. Osana hallitusohjelman Oikeus 
oppia -ohjelmaa julkaistiin vuonna 2020 Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on 
ollut vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoa, tieto- ja viestintäteknologista (TVT) osaamista ja 
ohjelmointiosaamista sekä niihin liittyvän opetuksen yhdenvertaista toteutumista koko maan alueella. 

Koulun tasolla opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteuttaminen vaatii systeemistä ajattelua, 
jotta eri tasojen toiminta on samaan suuntaan ja tavoitteeseen tähtäävää. Tästä syystä johtaminen 
on ensi kädessä mahdollistamista ja rakenteiden luomista työlle. Systeemisen ymmärryksen 
saavuttamiseksi on tärkeää luoda yhteinen käsitys siitä, mitä eri tasojen linjaukset ja päätökset 
tarkoittavat toiminnan näkökulmasta

• kansallisella tasolla

• opetuksen järjestäjän tasolla

• koulun tasolla

• luokan tasolla

• yksittäisen opettajan tai opettajatiimin tasolla.

Johtamisen näkökulma 
uusien lukutaitojen 

edistämiseen 
perusopetuksen 

yläluokilla
Anne Onnela
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• TVT-tiimit

• Kunnan taso

• Sivistyspalvelujen taso

• Koulujen taso

• Koulun taso

• Digipedagogiikka

• Oppilaslähtöinen 
soveltaminen

Systeemisen ymmärryksen rakentamisen lisäksi johtamisen tehtävä on varmistaa laadukkaat rakenteet 
opettajien ja oppilaiden työlle. Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan. Tulevaisuustaitojen 
opettamisessa, oppimisessa ja osaamisessa ennakoimme tulevaa tästä hetkestä. Johtamisen 
näkökulmasta rakenteiden varmistaminen ja mahdollistaminen tarkoittaa opetuksen järjestäjän ja koulun 
tasolla verkostomaista toimintaa (ks. kuva 1) opetussuunnitelman mukaisen työn varmistamiseksi. 
Laitehankintojen ja laitteistojen, osaamisen ja koulutustarpeen huomioiminen tietohallinnon eli 
digikehittämisen eri tasojen työryhmissä sekä näiden säännöllinen keskinäinen vuoropuhelu on toinen 
merkittävä tekijä laadukkaan opetussuunnitelman mukaisen toteutuksen varmistajana. Linjauksia, 
suunnitelmia ja toteutuksia tulee valmistella yhdessä, jotta eri osatekijät tukevat toisiaan: oikea teknologia 
oikeille toiminnoille, osaamisen ja oppimisen tukeminen tarkoituksenmukaisilla ja oikea-aikaisilla 
koulutuksilla sekä kattava toimintaverkko antavat opettajalle mahdollisuuden keskittyä perustyöhön.

Kuva 1. Verkostomaisen toiminnan merkitys toimivien rakenteiden luojana. Kuva: Anne Onnela.

• Ohjelmistot ja hallinta

• OPS

• Tietostrategia

Verkostomainen toiminta rakenteiden luojana

Osaaminen  
ja koulutus

Hankinnat  
ja laitteistot

Tietohallinnon 
työryhmä
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Tietostrategia ja yhteissuunnittelu

Harjoittelukoulujen strategian 2022–2025 tulevaisuuden ympäristöjen hahmottamisessa digitalisaatio, 
teknologian sulautuminen ja vastuullinen toiminta verkossa nousevat vahvasti esille.

Kohdallamme se tarkoittaa seuraavia asioita: 
• Ennakoimme digitalisoitumista syventämällä ja kehittämällä teknologisia ratkaisuja sekä 

hyödyntämällä niitä oppimisessa ja opetuksessa. 

• Vahvistamme yhteistyötä ja luomme erilaisia tapoja jakaa opetusta ja osaamista modernilla 
teknologialla niin harjoittelukoulujen kuin myös tiedekuntien ja kenttäkoulujen välillä. 

• Ennakoimme myös muutosta, jossa epäviralliset oppimisen muodot haastavat yhä enemmän 
perinteisiä oppimisympäristöjä. 

Lukuvuoden 2021–2022 aikana harjoittelukoulujen verkosto eNorssi on päivittänyt omaa tieto- 
ja viestintätekniikan strategiaansa Uudet lukutaidot -kuvausten pohjalta ja Harjoittelukoulujen 
tietostrategian 2022–2025 juurruttaminen on ohjannut tulevan lukuvuoden suunnittelua.

Koulun tasolla rakenteiden mahdollistaminen on tarkoittanut yhteissuunnitteluajan kohdentamista 
tietostrategian ja laaja-alaisten tavoitteiden yhteen sitomisen suunnitteluun.  Lisäksi kevään suunnittelu-
päivästä osa on irrotettu tähän työhön. 

Oppilaan digipolku & monialaiset oppimiskokonaisuudet 2022–2023 -suunnittelu on käynnistynyt 
osaamistasotaulukon luokka-astekuvauksista, joiden pohjalta opettajat ovat laatineet ainekohtaiset 
tavoitteet tukemaan yhteisiä projekteja.

Kuva 2. Esimerkki Harjoittelukoulujen 
tietostrategiasta 2022–2025: Osaamistasotaulukot 

luokka-asteittain sekä niiden sisällyttäminen 
ainekohtaisiin tavoitteisiin. Kuva: Anne Onnela.

83

https://enorssi.fi/tvt/tvt-strategia/
https://enorssi.fi/tvt/tvt-strategia/
https://enorssi.fi/wordpress/wp-content/uploads/Liite2-Osaamistasot.pdf
https://enorssi.fi/wordpress/wp-content/uploads/Liite2-Osaamistasot.pdf
https://enorssi.fi/wordpress/wp-content/uploads/Liite2-Osaamistasot.pdf


Anne Onnela
KM, FM

Kirjoittaja on johtava rehtori Lapin yliopiston 
harjoittelukoulussa. Hän toimii myös Uudet 
lukutaidot -kehittämisohjelman Opetushallituksen 
tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen 
projektiryhmän jäsenenä. 

Tavoitteena on ollut mm. hahmotella oman luokka-asteen tai opetusryhmien digipolkua sekä monialai-
sien oppimiskokonaisuuksien suunnittelua tulevalle lukuvuodelle. Jakson keston on tarkoitus olla 
vähintään oppilaan vuosiviikkotuntimäärän mukainen ja kuulua osana 7.–9. luokkien oppilaiden 
digipolkuun.

Toteutustavassa huomioidaan 
• oppilaiden osallistaminen

• ryhmittelyt

• jaksottaminen ja aikataulutus

• eheyttäminen esimerkiksi koulun hyvinvoinnin vuosisuunnitelmaan

• opetusharjoitteluiden sisällyttäminen osaksi toteutusta. 

Kokeileminen ja kehittäminen sekä tutkimukseen pohjautuva toiminta kuuluvat kiinteästi koulumaailman 
arkeen. Tuleva vuosi ja juurruttaminen herättävät kysymyksiä ja huomioita, joita yhteisissä tilaisuuksissa 
jaetaan ja esitellään. Niiden pohjalta saa arvokasta tietoa seuraavan lukuvuoden ennakoivaan 
suunnitteluun.

Kokeileminen ja kehittäminen 
sekä tutkimukseen pohjautuva 
toiminta kuuluvat kiinteästi 
koulumaailman arkeen.

”

Lähteet

Harjoittelukoulujen tietostrategia 2022–2025. 
eNorssi. https://enorssi.fi/tvt/tvt-strategia

Harjoittelukoulujen tietostrategia 2022–2025. 
Osaamistasotaulukot luokka-asteittain. Liite 
2. eNorssi. https://enorssi.fi/wordpress/wp-
content/uploads/Liite2-Osaamistasot.pdf
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Naantalissa on löydetty ratkaisuja digitaalisen osaamisen edistämiseen pohtimalla etenkin koulujen 
työyhteisöjen osaamista sekä toimintakulttuuria. Tähän on ollut jo aiemmin erilaisia toimintatapoja, sillä 
digitaalista osaamista on edistetty Naantalissa esimerkiksi digitutortoiminnalla. Luokanopettaja Tuomas 
Alangon mukaan ilmapiiri on Naantalissa koulutusmyönteinen, vaikka korona-aikana koulutustarjonta 
onkin ollut webinaaripainotteista. Korona-ajan ulkopuolella Turun TOP-keskus on toiminut tärkeänä 
kumppanina TVT-aiheisten koulutusten tuottamisessa. Myös johtava rehtori välittää opettajille tietoa 
tarjolla olevista koulutuksista. Jatkossa kaupungissa on tarkoituksena tehdä kyselyitä, joiden pohjalta 
opettajille voidaan tarjota tukea tutoroinnin ja koulutusten avulla. 

Alanko kertoo, että kaupungissa ollaan kirjoittamassa oppilaiden digiosaamisen polkua sekä seu-
rantajärjestelmää sen mittariksi. Tähän liittyen on tehty osaamisen kuvauksiin perustuvat minimitavoitteet 
luokille 1–9 sekä tavoitteisiin pohjautuvia tehtäviä yläkoulua varten. 

Näitä uudet lukutaidot -tehtäviä istutetaan Naantalissa eri oppiaineisiin. Tulevat digitaaliset vihkoset 
sisältävät erilaisia aineistoja oppilaille.

− On tarkoitus, että saamme luotua Naantaliin rakenteen, jossa tarkastelemme tehtäviä vuosittain ja 
varmistamme esimerkiksi linkkien toimivuuden, vararehtori Katja Ceesay Suopellon koulusta kertoo.

Seuraavana askeleena kaupungissa on oppilaiden osaamisen kehittymisen seuranta. Lisäksi tehdään 
tukimateriaalia tukemaan opettajien työtä.

− Lähitulevaisuuden suunnitelmissa on tehostaa itse luodun opetusmateriaalin jakamiskulttuuria 
kaupungissamme sähköisen materiaalipankin avulla, Alanko kertoo. Lisäksi tiedettä, teknologiaa, 
insinööritieteitä, taidetta ja matematiikkaa painottavan STEAM-opetuksen tueksi on perustettu 
teknologialainaamo, jonka kautta kouluihin välitetään opetusvälineistöä ja osaamista.

Ceesay pohtii, että Naantalissa voitaisiin ottaa vielä rohkeammin oppia muista kunnista. Tällöin 
kaikkea ei tarvitsisi keksiä itse. Hankkeissa mukana olevien luomat kontaktit ovat olleet tärkeitä 

”Johdon tulee  
olla tilanteen 
tasalla”
Naantalissa ajatellaan, että työyhteisön 
johtamiseen ja toimiviin rakenteisiin kannattaa 
kiinnittää huomiota. 

CASE
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kaupungille. Ceesayn mielestä onkin olennaista löytää 
yhteistyökumppanit, joiden kanssa vuorovaikutus on 
sujuvaa. Samalla tulee tietää, mitä kunnassa tarvitaan. 
Yhteistyötä on tehty myös esimerkiksi Ruskon kunnan 
kanssa, vaikkei varsinaisia yhteisiä hankkeita olekaan.

Alanko korostaa johtajien sitoutumisen, esimerkin, 
kannustuksen ja koulutusmyönteisyyden merkitystä. 
Vastuun jakaminen digiosaajille on tärkeää 
toimintakulttuurin kehittämisessä. Myös selkeä strategia 
ja toimintaa ohjaavat tavoitteet auttavat.

− Kunnan ja koulun johdon tulee olla tilanteen tasalla 
digitalisoitumisessa, Ceesay sanoo.

Toimintakulttuurin uudistamiseen on eri keinoja, kuten 
perinteisten opettajankokousten uudistaminen. Kouluissa 
on monia korvattavia erityistehtäviä, jotka liittyvät tieto- 
ja viestintäteknologiseen osaamiseen. Joskus niiden määrää on ihmetelty, mutta Ceesayn mukaan 
opettajille tulee olla saatavilla tukea ja TVT-tukihenkilöille täytyy tulla korvausta työstä. Kunnissa ei voida 
ajatella, että etäkoulun seurauksena kaikki opettajat ovat täysinoppineita.

Koska opettajan työ on jo nyt pirstaleista, Ceesayn mielestä opettajan ei kannata tehdä isoja hankkeita 
oman työnsä ohella. Hankkeiden organisointi onkin tärkeä kysymys. 

Naantalissa on tavoitteena, että hankerahoituksen jälkeen kaupunkiin voitaisiin saada pysyvämmin 
päivittäisestä opetustyöstä vapautettu pedagoginen asiantuntija. Hänen tehtäviinsä kuuluisi alan 
kehityksen seuraaminen, kehitystyön koordinoiminen ja yleisestikin koulujen digiarjesta huolehtiminen.

Saara Paatero

Toimintakulttuurin 
uudistamiseen on eri 
keinoja, kuten perinteisten 
opettajankokousten 
uudistaminen.

”

Tuomas Alanko ja Katja Ceesay. Kuva Tuomas  
Alanko ja Katja Ceesay.
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Uudet lukutaidot tukena digiajan  
opetuksessa ja kasvatuksessa

Miksi uudet lukutaidot?  Osallisuus ja aktiivinen toimijuus digitaalisessa 
mediakulttuurissa ja ohjelmoiduissa ympäristöissä edellyttävät monenlaisia 
taitoja ja osaamista. Nämä taidot ovat jokaiselle kuuluvia kansalaistaitoja. Tut-
kimukset ja selvitykset koulumaailmasta kuitenkin osoittavat, että oppilaiden 
digitaalisissa taidoissa ja monilukutaidossa on suuria vaihteluja ja puutteita. 
Myös opetuskäytännöissä ja opettajien osaamisessa on eroja. Kaikilla tulisi 
kuitenkin olla tasa-arvoiset mahdollisuudet harjoitella ja oppia digitaalisessa 
maailmassa tarvittavia taitoja. 

Valtakunnallisella Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmalla (2020–2023) 
edistetään lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista sekä 
digitaalista osaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista varhais-
kasvatuksesta esi- ja perusopetukseen. Kehittämisohjelman tavoitteena 
on yhdenvertaisuuden vahvistaminen digitaalisten taitojen opetuksessa ja 
oppimisessa. Ohjelman on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö, ja se on 
osa laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2023). Kansallinen 
audiovisuaalinen instituutti vastaa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen 
osakokonaisuuksista ja Opetushallitus digitaalisen osaamisen ja tieto- ja vies-
tintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta. 

Varhaiskasvatussuunnitelman ja esi- ja perusopetuksen 
opetussuunnitelmien perusteet velvoittavat edistämään lasten ja 
oppilaiden medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista sekä digitaalista ja tieto- ja 
viestintäteknologista osaamista niin laaja-alaisena kuin oppimisen alueisiin ja 
oppiaineisiin kytkeytyvänä osaamisena. Jokaisen kasvatus- ja opetustyössä 
työskentelevän on omalta osaltaan toteutettava opetussuunnitelmia ja 
samalla näiden taitojen edistämistä.  

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman toimenpiteillä tuetaan käytännön 
kasvatus- ja opetustyön monipuolista ja laadukasta toteuttamista sekä pai-
kallisten suunnitelmien työstämistä ja systemaattista yhteistä kehittämistyötä. 
Työn tueksi on laadittu kaikkien vapaasti hyödynnettävissä olevia tukimate-
riaaleja. 

Tukimateriaalit löytyvät kehittämisohjelman verkkosivuilta osoitteesta 
www.uudetlukutaidot.fi. Materiaalit julkaistaan myös AOE.fi-palvelussa.
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Työyhteisöpolkuja 
uusiin lukutaitoihin

Miten ratkaista, kenelle digitaalisen osaamisen 
edistäminen laaja-alaisena osaamisena kuuluu? 

Millä tavoin löytää mielekkäitä kulmia laaja-alaisen 
osaamisen edistämiseen omassa opetustyössä ja 

omissa ryhmissä? Kuinka opettaa medialukutaitoa, 
ohjelmointiosaamista sekä digitaalista osaamista ja 

TVT-osaamista eri oppiaineissa tai varhaiskasvatuksen 
arjessa niin, että ne nivoutuvat oppimisen alueisiin, 
oppimiskokonaisuuksiin ja oppiaineisiin? Entä miten 
löytää toimintamalleja, jotka tukevat laaja-alaisen 

osaamisen edistämistä koko yhteisössä sen jäsenten 
moninaista osaamista hyödyntäen?

Työyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin tarjoaa oivaltavia 
näkökulmia ja nostaa esille yllättäviä ja innostavia 

mutta samalla hyvin arkisia yhteyksiä digitaalisessa 
maailmassa tarvittavan osaamisen edistämiseksi 

varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa. Tekstit 
kannustavat yhteisöitä löytämään yhdessä tekemisen 

voiman ja mahdollisuudet. 
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