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Monilukutaito

 ”Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja 

tuottamisen taitoja. Monilukutaidon perustana on laaja 

tekstikäsitys, jonka mukaan erilaiset tekstit voivat olla muun 

muassa kirjoitetussa, puhutussa, audiovisuaalisessa tai 

digitaalisessa muodossa. Siihen sisältyy erilaisia lukutaitoja 

kuten kuvanlukutaito, numeerinen lukutaito, medialukutaito ja 

peruslukutaito. Monilukutaito liittyy kiinteästi ajattelun ja 

oppimisen taitoihin.”
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Hallitusohjelman kärkihankkeet

 Kärkihanke 4: 

– Parannetaan  taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta

 Tavoitteena on tuoda kulttuuri osaksi lasten arkea, vahvistaa 

lasten ja nuorten luovuutta sekä lisätä taiteen ja kulttuurin 

saavutettavuutta.

 Lisätään lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia 

osallistua taiteeseen ja kulttuuriin.

 Vaikutetaan myönteisesti lasten ja perheiden ajankäyttöön 

(lasten pitkät iltapäivät, perheiden yhteinen aika).
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Hallitusohjelman kärkihankkeet

 Toimenpide:

– Perustetaan kokeilu‐ ja kehittämishanke lasten ja nuorten 

monilukutaitojen edistämiseksi ja vahvistetaan 

varhaiskasvatuksen, esi‐ ja perusopetuksen sekä kirjasto‐
ja kulttuurialan toimijoiden rakenteita ja toimintakulttuuria 

monilukutaitojen oppimista tukeviksi. Monilukutaidolla 

tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkinnan ja tuottamisen 

taitoa (kirjoitetun ja puhutun tekstin lukutaito, 

matemaattinen lukutaito, kuvanlukutaito, medialukutaito ja 

digitaalinen lukutaito).
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Monilukutaito-kehittämisohjelma

 Ohjelma suunnataan varhaiskasvatukseen, esiopetukseen 

sekä perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokkien alkuopetukseen 

lasten monilukutaidon edistämiseksi

 Tavoitteena monilukutaitoja edistävien toimenpiteiden 

kehittäminen

 Erityispainopisteenä maahanmuuttajataustaisten lasten 

monilukutaidon kehittäminen

 Monialainen hanke -> vahvistetaan varhaiskasvatuksen, 

esiopetuksen, koulun sekä kirjasto- ja kulttuuritoimijoiden 

rakenteita ja toimintakulttuuria monilukutaitojen oppimista 

tukeviksi 
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Ohjelman kokonaisuudet

 Osa 1: Luodaan kehittämisohjelmarunko

– Toimenpiteiden kehittäminen, pilotointi, kokeileva ote

– Oppimateriaalin tuottaminen sekä perinteisiin että digitaalisiin 

ympäristöihin

 Lapsille, oppilaille, opettajille ja muulle henkilöstölle, kirjasto- ja 

kulttuurialan toimijoille sekä vanhemmille

 Suomen - ja ruotsinkielisenä
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Ohjelman kokonaisuudet

 Osa 2: Henkilöstön osaamisen kehittäminen

– Tavoitteena vahvistaa henkilöstön valmiuksia lasten monilukutaitojen 

tukemiseksi

– Koulutus suunnataan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtajille ja 

henkilöstölle, koulujen opettajille ja rehtoreille sekä kirjasto- ja 

kulttuurialan henkilöstölle

– Tilaisuuksia myös vanhemmille, osana perheiden yhteistä aikaa, 

yhteistyönä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun kanssa 

– Osaamisen kehittämisen vakiinnuttaminen osaksi perustyötä, 

koulutusformaatti
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Ohjelman kokonaisuudet

 Osa 3: Vaikuttavuuden arviointi

– Ohjelmassa toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi 

– Vaikutukset lapsiin, henkilöstön toimintaan, osaamiseen

– Vakiinnutetaan toimenpiteet ja kehittämisohjelma toiminnaksi: osaksi 

kaikkien varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen 1. ja 2. 

vuosiluokkien alkuopetuksen toimintaa
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Käytännön asiat

 Ohjelman rahoittajana opetus- ja kulttuuriministeriö

 Ohjelman toteuttajaa on haettu hankintailmoituksella 

(HILMA)

 Ohjelman toteutuskausi 2016-2018, ensimmäiset 

toimenpiteet jo tämän vuoden puolella
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Vasu 2017 
Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2016

Media mahdollisuuksien maailma 

varhaiskasvatuksessa ja –nuorisotyössä, 

1.11.2016 Varkaus
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 Uusittu varhaiskasvatuslaki

 Siirtyminen OKM:n alaisuuteen, varhaiskasvatus osaksi 

oppimisen ja kasvun polkua

 Muuttuva maailma – lasten tarpeet nyt ja tulevaisuudessa, 

muuttuva toimintaympäristö

 Vasun perusteet lokakuussa 2016. Kuntakohtaisten vasujen 

laatiminen – uudet suunnitelmat käyttöön 1.8.2017

 Vasun normiluonteisuus: Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet on varhaiskasvatuksen järjestäjiä oikeudellisesti 

velvoittava määräys
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VASU:n valmistelun lähtökohdat 



Varhaiskasvatuksen tavoitteet 
(Varhaiskasvatuslaki 2 a § 8.5.2015 )
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Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on:

 edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista 

kasvua, terveyttä ja hyvinvointia;

 tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja 

koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista;

 toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön 

perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset 

oppimiskokemukset;

 varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen 

varhaiskasvatusympäristö;

 turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät 

vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä;



 antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, 

edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja 

kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, 

uskonnollista ja katsomuksellista taustaa;

 tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista 

tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa 

yhteistyössä;

 kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista 

vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään 

toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen;

 varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään 

koskeviin asioihin;

 toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa 

lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 

parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa 

kasvatustyössä.
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Varhaiskasvatuksen tavoitteet 
(Varhaiskasvatuslaki 2 a § 8.5.2015 )



14Kuvio 1. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan viitekehys, (VASUn perusteet s. 36)
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Kiitos!


