
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 käytän-
nön työn kannalta etäiseltä tai epämääräiseltä, kun taas 
joskus tekstit voivat olla puolestaan liian yksityiskohtaisia 
tai turhan rajaavia.  Tämä on ymmärrettävää, sillä erilaisilla 
teksteillä ja suunnitelmilla on erilaisia tehtäviä ja ne toimi-
vat erilaisilla tasoilla. 

Kansainvälinen keskustelu ylittää erilaisia kansallisia, 
kielellisiä ja kulttuurisia rajoja, kun taas käytännön suunni-
telmat rajautuvat tarkemmin tiettyyn kontekstiin. Abstrak-
tilla tasolla liikkuva keskustelu pystyy kokoamaan yhteen 
laajojakin aiheita, ilmiöitä ja näkökulmia. Mitä lähemmäs 
konkretiaa siirrytään, sitä tärkeämpää on niiden toimivuus 
käytännön toiminnan näkökulmasta. 
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TYÖYHTEISÖPOLKUJA UUSIIN LUKUTAITOIHIN

Artikkelisarjan asiantuntijanäkökulmat 
ja ammattilaisten esiin nostamat 
hyvät käytänteet tarjoavat ratkaisuja 
medialukutaidon, ohjelmointiosaamisen ja 
tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen 
edistämiseen työyhteisölähtöisesti 
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

TYÖYHTEISÖPOLKUJA  
UUSIIN LUKUTAITOIHIN
Kuinka osaamisen kuvaukset tukevat 
työyhteisölähtöistä kasvatuksen ja 
opetuksen kehittämistä?
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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.

Osaamisen kuvaukset 
ovat työkalu 
paikalliselle opetus- 
ja kasvatustyön 
suunnitelmalliselle 
kehittämiselle. 

”

Osaamisen kuvaukset ovat työkalu paikalliselle opetus- ja kasvatustyön suunnitelmalliselle kehittämi-
selle. Koska osaamisen kuvausten keskiössä on lapsen ja nuoren näkökulma, ne tarjoavat tärkeää tukea 
erityisesti pedagogiselle johtamiselle, oppimisympäristöjen suunnittelulle sekä monipuoliselle verkosto- 
ja yhteistyölle.

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

Kasvatusta ohjaavia käsitteitä kontekstoimalla, voidaan määritellä 

a. osaamistavoitteiden perusteita (Miksi osaaminen on tärkeää?), 
b. käsitteen sisältöjä (Mitä osaaminen tarkoittaa?) sekä 
c. sitä edistäviä keinoja (Miten osaamista kehitetään?) paikallisesta näkökulmasta merkityksellisellä 

tavalla. 

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.
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Työyhteisönäkökulmasta käsitteellistä kehittämistä voidaan tehdä esimerkiksi luomalla tilaa ja mahdol-
lisuuksia ajatusten esiin tuomiseen ja yhteiseen keskusteluun, osallistavalla suunnittelulla, päivittämällä 
olemassa olevia suunnitelmia ja tarvittaessa luomalla uusia, kuuntelemalla eri tavoin kasvatukseen 
osallistuvien näkemyksiä, 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 ja vahvistamaan kasvatus- ja ope-
tustyön merkityksellisyyttä.

Lauri Palsa
KT 

Kirjoittaja työskentelee Kansallisessa audio-
visuaalisessa instituutissa (KAVI) erityisasian-
tuntijana ja tiimin lähiesihenkilönä. Uudet lu-
kutaidot -ohjelmassa hän toimii KAVIn osalta 
vastuujohtajana. Palsan väitöskirja käsittelee 
monilukutaitoa, laaja-alaista osaamista sekä 
käsitteellistä kontekstointia opetussuunnitel-
maviitekehikossa.

Kieli luo tilaa ja 
mahdollisuuksia 
toiminnan kehittämiselle 
ja yhteisen ymmärryksen 
rakentamiselle.

”
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