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LUKUTAIDOSSA HAVAITTUIHIN ONGELMIIN PUUTTUMINEN JA LISÄHARJOITTELUN                       
MAHDOLLISTAMINEN-hanke  
  

Tiivistelmä 
Yläkoulussa lukemisen hitaus ja oppilaan vaikeudet ymmärtää lukemaansa tuottavat ongelmia lähes kaikissa oppiaineissa. 
Avustuksella hankitaan lisää ohjaajaresurssia sekä jakoryhmiä, jotta lukutaidossa puutteita omaavat oppilaat saavat riittä-
vää tukea ja harjoitusta, mikä parantaa heidän suoritusmahdollisuuksiaan ja monipuolistaa heidän valikoimaansa perus-
opetuksen jälkeisiin toisen asteen opintoihin hakeuduttaessa. Henkilöresurssin lisäksi hankitaan myös tarkoitukseen suun-
niteltua materiaalia. Hankkeen tavoitteena on lukuinnon ja lukutaidon edistäminen sekä lukemisen pedagogiikan kehittä-
minen. 
  

Kohderyhmä:  Vuosiluokkien 7.–9. oppilaat. 

Aikataulu:  01.08.2021 - 31.12.2022 

 

Tavoitteet  
Tavoitteena on tukea erityisesti heikon lukutaidon ja oppimismotivaation omaavia oppilaita niin, että lukutaidon puute ei 
muodosta estettä oppimiselle ja jatko-opinnoille. Perheen sosioekonominen tausta heijastuu voimakkaasti osaa-
miseroissa, joita halutaan kaventaa ja poistaa. Tulee varmistaa se, että heikosti lukevat oppilaat havaitaan; heitä voi olla 
myös hiljaisissa tytöissä, vaikka poikien osuus on selkeimmin havaittavissa. Koronaepidemia on osaltaan vielä lisännyt 
sosioekonomisista taustoista aiheutuvia osaamiseroja, joten tuen tarpeen syyt ovat lisääntyneet. Tavoitellaan tilannetta, 
jossa oppilaat saavat koko potentiaalinsa käyttöön ja kaikki ovet auki tulevaisuudensuunnitelmilleen. Lukutaidon käsite on 
digitalisaation myötä monipuolistunut. Se on väline tiedon, osaamisen ja sivistyksen saamiselle. OKM:n strategian mukai-
sesti sillä turvataan merkityksellisen elämän edellytykset yhdenvertaisesti. 
 

Toimenpiteet ja tulokset 
Kalajoen kaupungin perusopetukselle laaditaan omaan paikalliseen opetussuunnitelmaan perustuva lukutaidon vahvista-
misen strategia mittareineen. Yläluokkalaisten lukutaidon tilanne kartoitetaan ja tuen tarpeet selvitetään. Kartoituksen 
perusteella tukea tarvitsevat oppilaat voidaan jaotella ryhmiin. Lisämateriaalia hankitaan sitä tarvitseville. Erityisopettajat 
ja kaupungin erityisopetuksen koordinaattori suunnittelevat ja aikatauluttavat tukitoimet tarkemmin ja antavat ohjausta 
jako- ja tukituntien opettajille sekä palkattaville ohjaajille. Hankkeen varat käytetään tuki- ja jakotunteihin. Lisäksi palka-
taan koulunkäynninohjaajia yläluokkien lukutaito- ja oppimisongelmaisia oppilaita varten. Hankkeen lukutaidon taso      
selvitetään myös hankkeen päätösvaiheessa. Vaikuttavuuden seurantaa tehdään erilaisin arviointimenetelmin koko    
hankkeen aikana ja tehdään sen perusteella tarvittavia kehittämistoimia. Kalajoki on saanut aiemmin koulutuksellisen 
tasa-arvon edistämiseen tarkoitettua avustusta, jonka turvin aloitettua toimintaa tämä hanke osaltaan jatkaa. Toimin-
nasta ja sen merkityksestä käydään dialogia kotien kanssa ja motivoidaan huoltajia tukemaan oppilaiden lukutaidon     
vahvistumista. 
 

Tulokset 
 Lukutaito ja -halukkuus on vahvistunut ja sosioekonomisen taustan mahdollinen haitallinen vaikutus on pienentynyt.   
Oppilaan tietoisuus omista mahdollisuuksista on voimistunut ja oma ymmärrys lukutaidon merkityksestä lisääntynyt.    
Kodit on saatu mukaan tukemaan lukutaidon ylläpitoa ja vahvistamista 
 

Kustannukset ja rahoitus 
Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ajalle 01.08.2020 - 31.07.2022 ovat 73 625 €, joka käytetään henkilöstö-     
kuluihin, ulkopuolisiin palveluihin ja muihin kuluihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti hankkeelle hyväksyttyä       
kustannusarviota 80 % valtion erityisavustuksella, jota saatiin 58 900,00 €. Kalajoen kaupungin omaksi osuudeksi jäi 20 %, 
14 725,00 €.  

 
Vastuuorganisaatio 
Hankkeen johtajana on Opetuspalvelujohtaja Riku Saksholm, 044-4691601, riku.saksholm@kalajoki.fi.  
Yhteyshenkilö Anna-Maria Palo. anna-maria.palo@kalajoki.fi 


