
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 
ohjaajina. Koulujen ja kirjastojen välille tarvitaan näin ollen moniammatillista, pysyvää 

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

Kodit ovat avainasemassa lukutaitojen tukemisessa. Sen 
lisäksi, että kodin merkitys on todella suuri lapsen sanava-
raston karttumiseen, kodit vaikuttavat asenteellaan lukutai-
tojen kehittymiseen ja motivaatioon. Kodin tärkeä tehtävä 
on lisätä lukutaitojen arvostusta ja näkyvyyttä. (Lerkkanen, 
Salminen, & Pakarinen, 2018.) Aikuinen antaa lapselle mal-
lin; esimerkiksi lukemisesta kiinnostuneen miehen malli on 
tärkeä keino saada pojat innostumaan kirjoista. Kasvatus-
alan, kirjaston ja neuvoloiden tehtävänä on tiedottaa koteja 
niiden merkityksestä lukutaitojen kehittymisen tukemises-
sa. Kirjasto kannattaa pyytää mukaan vanhempainiltoihin 
sekä kertomaan kodin tärkeästä roolista että esittäytymään 
ja tulemaan tunnetuksi vanhemmille. Kodit aktivoivat 
lapset kiinnostumaan lukemisen harrastamiseen ja antavat 
mallin käyttää kirjaston palveluja.

Uusien lukutaitojen 
edistäminen  
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Johtaminen ja verkostoituminen 
perusopetuksessa 

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?

1



Varhaiskasvatuksella sekä esi- ja perusopetuksella ja kirjastolla on yhteinen tavoite työskennellä lasten ja 
nuorten lukemisen ja monilukutaidon kehittämisen hyväksi. Kansainvälisissä tutkimuksissa kirjastoammat-
tilaisten integroiminen opetukseen vaikuttaa positiivisesti oppilaiden oppimistuloksiin (esim. Chu, Tse, Loh, 
& Chow, 2011; Gildersleeves, 2012). Koulujen ja kirjaston yhteistyöhön ei ole olemassa vakiintuneita toi-
mintamalleja. Yhteistyön merkitys on kuitenkin tunnistettu opetus- ja kulttuuriministeriön Lukuinto-kehittä-
misohjelmassa (2012–2015), jossa 30 suomalaista, eri paikkakunnalla sijaitsevaa koulu–kirjastoparia kehitteli 
yhdessä toimintaa lukutaitojen tukemiseksi. Kaikki toiminta suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyönä lasten ja 
nuorten, koulujen ja kirjastojen sekä useissa tapauksissa myös muiden yhteistyökumppanien kanssa. 

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

”
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, Kortelainen & Hy-
vönen, 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 kirjoihin. Kirjaston haasteena on tarjota monipuolisia palveluita ja tiedottaa niistä. Esimerkiksi 
tiedonhallintataitoja opiskellaan kirjaston avulla useista kanavista kirjojen ohella.

Parhaimmillaan yhteistyö on laadukasta ja jatkuvaa yhteistoimintaa, joka on enemmän kuin esimerkiksi 
projekti tai yhteisten aikataulujen laatiminen. Lukuinto-ohjelmassa tunnistettiin kolme eri vaihetta koulun 
ja kirjaston yhteistyössä: 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 palave-
reissa. Menestyvässä yhteistyössä on laadittu yhteistyöstä tavoitteet ja toteutusideat kunnan ja/tai 
koulun opetussuunnitelmissa sekä kirjaston toimintasuunnitelmiin.  (Ikonen, Innanen, & Tikkinen 2015.) 
Hyvä esimerkki vakiintuneesta yhteistyöstä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja kirjaston yhteistyö-
tä 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 ikäryh-
mille, kuten kirjatoimitukset tai lukudiplomit. Lisäksi Kirjastoreitissä on esitetty toimintoja polkumaisesti 
eri ikätasoille. Esimerkiksi nuoremmille oppilaille tarjotaan kirjastonkäytön opetusta ja vanhemmille 
erityisesti medialukutaidon ja tieto- ja viestintätekniikan osaamisen valmennusta.   

Kirjastoreitti on loistava työväline koulutuksen ja kirjaston yhteistyön tehostamiselle. Ihanteellisessa tilan-
teessa molemmat tahot osallistuvat toimintojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arvioimiseen. Joissain 
tilanteissa suunnittelu ja toteutus voi jäädä kirjaston tehtäväksi, jolloin heidän toteuttamansa opetuskoko-
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naisuudet ovat irrallisia oppilaiden muusta koulutyöstä. Ongelmana voi olla myös se, että toiminnot ovat 
kirjaston tuottamia valmiita paketteja osana Kirjastoreittiä. Tavoitteena on, että kirjasto tulisi mukaan kou-
lun ilmiökokonaisuuksiin ja kirjaston opetuksia jatkotyöstetään koululla. Tämä vaatii yhteistä tiedonjaka-
mista oppilaiden tarpeista ja tasosta. Onnistuneen yhteistyön taustalla on tärkeässä roolissa johtoportaan 
eli rehtorien, kirjastonjohtajien ja sivistystoimenjohtajien tuki. (Tikkinen, Korkeamäki, & Dreher, 2020.)

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