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Lukemattomat mahdollisuudet 
-hanke aktivoi yleisiä kirjastoja 
tukemaan nuorten aikuisten 
lukutaitoa 
Heta Marttinen

Lasten ja nuorten heikkenevä lukutaito on viime vuosina herättänyt huolta niin tieteellisessä 
kuin julkisessa keskustelussa. Herättelijöinä ovat toimineet ennen kaikkea Pisa-tutkimukset, jot-
ka ovat raportoineet suomalaisnuorten peruskoulussa saavutetun lukutaidon laskusta. Vaikka 
Suomi sijoittuukin edelleen kärkijoukkoon, esimerkiksi ero erinomaisesti ja heikosti lukevien 
välillä on kasvanut, samoin kuin erot tyttöjen ja poikien välillä. (Vettenranta ym. 2016, 25–27, 
37–38.) Lukutaidon heikkouksiin ja lukivaikeuksiin puuttuminen on välttämätöntä, ja mitä var-
haisemmassa vaiheessa lukemattomuuden kierre katkaistaan, sen parempi. Heikko lukutaito ka-
ventaa huomattavasti nuorten mahdollisuuksia siirryttäessä peruskoulusta jatkokoulutukseen 
ja edelleen työelämään ja näin ollen myös mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnas-
sa. (Esim. Lukukeskus 2017.) Yhteiskunnan digitalisoituminen ei vähennä lukutaidon merkitys-
tä, vaan se on omalta osaltaan luomassa uudenlaista lukutaidottomuutta (ks. esim. Lehti ym. 
2018). Tekstimuodot moninaistuvat ja luetun ymmärtäminen tulee yhä tärkeämmäksi. Saman-
aikaisesti digitaalisuus ja ennen kaikkea tekstien monimuotoisuus ja monimediaisuus voi auttaa 
nuoria löytämään myös perinteisemmän lukemisen.

Peruskoulun rooli lasten ja nuorten lukemisen 
heikkouksien havaitsemissa ja niihin puuttu-
misessa on keskeinen. Mutta kun oppivelvolli-
suutensa jo päättänyt nuori aikuinen havahtuu 
huomaamaan heikkoudet omassa lukutaidossaan 
– esimerkiksi jatko-opintoihin tai työelämään 
hakeutumisen tai oman lapsen syntymän yhtey-
dessä – mikä on se taho, jonka puoleen hän voi 
kääntyä?

ESR-rahoitteisen Lukemattomat mahdollisuudet 
-hankkeen monialainen verkosto toteuttaa mar-
raskuun 2019 ja helmikuun 2021 välisenä aika-

na kuusi toimenpidettä, joilla tähdätään vuoro-
vaikutteiseen ja konkreettiseen, heikosti lukevia 
nuoria aikuisia tukevaan toimintamalliin. Tä-
män keskiössä on yleisten kirjastojen aktiivinen 
rooli lukutaitoa ja osallisuutta edistävänä toimi-
jana. Esimerkkiä luotavalle mallille voidaan ha-
kea vaikkapa Ruotsista, jossa Läslyftet – Literacy 
boost -hanke on tarjonnut kirjastoille keskeisen 
roolin lukutaidon kouluttajina. Lukemattomat 
mahdollisuudet -hankkeen ensisijaisena koh-
deryhmänä ovat elämässään siirtymävaiheessa 
olevat 16–35-vuotiaat nuoret aikuiset, jotka ovat 
vaarassa jäädä koulutuksen ja työelämän ulko-
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puolelle heikon lukutaidon vuoksi, sekä hank-
keessa mukana olevien kirjastojen henkilöstö ja 
yhteistyöoppilaitosten opettajat ja opinto-ohjaa-
jat. Hankkeessa luotavat toimintamallit tullaan 
levittämään ja juurruttamaan osaksi suomalaisia 
kirjastopalveluita.

Turun ammattikorkeakoulun koordinoiman 
hankkeen osatoteuttajia ovat Seinäjoen ammat-
tikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto sekä Turun 
ja Seinäjoen kaupunginkirjastot. Toteuttajat ovat 
tehneet yhteistyötä jo Näkymättömät – Nuorten 
digitarinat -hankkeessa, josta myös Lukematto-
mat-hanke kumpuaa (ks. Hyttinen & Tanskanen 
2018). Turun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut 
tuovat hankkeeseen vankkaa pedagogiikkaan ja 
koulutukseen liittyvää osaamista sekä kirjasto- 
ja tietopalvelualan asiantuntemusta, Jyväskylän 
yliopisto puolestaan tutkimustietoon perustuvaa 
osaamista lukemattomuudesta ja lukivaikeuk-
sista sekä nykymediasta. Kirjastot puolestaan 
tarjoavat kokeilualustoja erilaisille toiminta-
malleille. Malleja voidaan testata, ja kirjastojen 
henkilökunnan kautta saadaan hankkeen aikana 
välitöntä palautetta kehitettävien toimenpiteiden 
vaikuttavuudesta ja toimivuudesta käytännössä. 
Yleisten kirjastojen aktiivinen osallistuminen 
hankkeeseen myös varmistaa tulosten leviämisen 
ja toimintamallien vakiinnuttamisen osaksi kir-
jastojen toimintaa valtakunnallisesti.

Kirjastot lukemiskulttuurin ja 
lukutaidon vaalijoina ja kehittäjinä

Heikko lukutaito sulkee ihmiseltä pois monia 
mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikutta-

miseen ja osallistumiseen, mikä johtaa helposti 
yhteiskunnan ulkokehälle tai täysin sen ulko-
puolelle ajautumiseen. Nimenomaan opiskelu- ja 
työuralta syrjäytyminen on yhä merkittävämpi 
ja vakavampi nuoriin kohdistuva uhka. Syksyllä 
2017 Helsingin Sanomat uutisoi syrjäytyneiden 
tai syrjäytymisvaarassa olevien alle 30-vuotiai-
den nuorten määrän olevan jo lähes 70 000 (Teit-
tinen 2017). Määrä itsessään on huolestuttava, 
ja vielä huolestuttavammaksi tilanteen tekee se, 
että nuorten aikuisten jääminen sekä koulutuk-
sen että työelämän ulkopuolelle on yleisempää 
Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa (Eurostat 
2016) Oppivelvollisuutensa päättäneelle, siirty-
mävaiheessa olevalle nuorelle aikuiselle lukutai-
don kohentaminen yksin lukemalla on kuitenkin 
mahdotonta.

Yleisiä kirjastoja koskevassa laissa kirjastot näh-
dään aktiivisina kansalaisyhteiskunnan voima-
varoina ja mahdollistajina, joiden tehtävänä on 
tarjota pääsy mitä erilaisimpiin aineistoihin sekä 
tarjota paikka, jonne kaikki ovat tervetulleita 
(Finlex: Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016).  
Kansalaisyhteiskunta on keskeinen demokraat-
tisen järjestelmän rakenneosa, sillä sen piirissä 
tapahtuva toiminta sijoittuu ihmisen yksityis-
elämän alueelle, julkisen ja taloudellisen vallan 
ulkopuolelle. Kansalaistoiminta on aktiivista, 
vapaaehtoista sekä sosiaalista, ja osallisuus lisää 
hyvinvointia ja tarjoaa mahdollisuuden henki-
lökohtaisten intressien toteuttamiseen. (Harju 
2018.)

Aaro Harju (2003, 10–12) näkee kansalaistoi-
minnan perustuvan konkreettiseen toimintaan 
ja omaehtoiseen aktiivisuuteen, ja juuri tällai-
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seen toimintaan yleinen kirjasto tarjoaa erin-
omaisen, epämuodollista oppimista tukevan 
areenan: kirjastot järjestävät kirjailijavierailuita, 
lukupiirejä ja muita lukemiseen aktivoivia ta-
pahtumia. Kaikkien näiden taustalla on kuiten-
kin oletus siitä, että kohdejoukolla on jo hyvä 
lukutaito, he tuntevat kirjallisuutta ja heillä on 
välineitä osallistua kirjallisuuskeskusteluun sekä 
arvioida kirjaston tarjoamia palveluita omista 
tarpeistaan käsin. Lievästi kärjistäen voidaan 
sanoa, että toistaiseksi aikuisväestöön kohdis-
tuva lukemiseen kannustaminen ja lukuharras-
tuksen tukeminen on kirjastoissa kohdistunut 
hyvin tai erinomaisesti lukeviin kohderyhmiin. 
Vähän tai heikosti lukevat saattavat puolestaan 
kokea, ettei kirjastolaitos ole lainkaan heitä var-
ten – heidän tarpeitaan ei tunnisteta eikä heillä 
itsellään ole valmiuksia tai tietotaitoa hyödyntää 
kirjaston palveluita.

Vaikka yleisten kirjastojen palveluita pyritäänkin 
jatkuvasti kehittämään asiakaslähtöisesti, nuo-
ret aikuiset ovat kuitenkin haastava ikäryhmä, 
joka ei näy tämänhetkisissä kirjastopalveluissa. 
Lasten- ja nuortenosastolta siirrytään suoraan 
aikuistenosastolle. Opiskelu- ja työelämän nivel-
kohdassa olevat nuoret aikuiset ovat kuitenkin 
ikäryhmä, jolla on omat toiveensa ja tarpeensa 
– myös kirjastolaitoksen suhteen. Esimerkiksi 
Helsingin kaupunginkirjaston ja ajatushautomo 
Demos Helsingin Kirjasto Updated -yhteiske-
hittämishankkeen yhteydessä havaittiin muun 
muassa, että 15–29-vuotiaiden nuorten palvelu-
kokemukset kirjastoissa olivat negatiivisia, kir-
jastojen työntekijät eivät ota kontaktia nuoriin 
asiakkaisiin ja työntekijöitä on vaikea lähestyä. 

Nuorten mielikuvissa kirjastolaitosta leimaa 
myös laitosmainen ja hyssyttelevä asenne, jon-
ka sijaan nuoret kuitenkin toivoisivat kirjastolta 
energisyyttä, erilaisia elämäntukipalveluita sekä 
monipuolisia tiloja työskentelyyn, opiskeluun ja 
luovaan toimintaan. (Miettinen 2016.)

Yksi Lukemattomat mahdollisuudet -hank-
keen toimenpiteistä on rakentaa kirjastoalan 
sisään verkosto, joka keskittyy nimenomaan 
tähän nuorten aikuisten ikäryhmään. Verkos-
ton tehtävänä on huolehtia siitä, että nuorille 
aikuisille suunnatut kirjastopalvelut todella 
vastaavat heidän käyttötarpeisiinsa. Esimer-
kiksi Seinäjoen kaupunginkirjastolla tällainen 
työ on jo alkanut: kirjastoon ollaan pystyttä-
mässä nuorisotilaa ja kirjastoon on palkattu 
nuoriso-ohjaaja. Tätä toimintaa tullaan myös 
hyödyntämään hankkeessa toteutettavissa toi-
menpiteissä. Lisäksi Seinäjoen kirjastossa on 
alkuvuodesta 2019 toteutettu Lukirasti-työ-
pajoja, joissa vinkattiin erilaisista oppimisen 
menetelmistä. Yhteistyössä Joensuun erilaiset 
oppijat ry:n kanssa järjestetyt Lukirastit tavoit-
tivat noin 200 toisen asteen opiskelijaa.

Matalan kynnyksen toimijoina yleisissä kirjas-
toissa on lukuharrastuksen tukemisen ja luke-
miseen aktivoimisen lisäksi kuitenkin myös po-
tentiaalia tukea ja kehittää heikommin lukevien 
taitoja ja valmiuksia sekä osallistua samalla ak-
tiivisesti syrjäytymisen vastaiseen toimintaan. 
Kirjastoissa hallitaan yhteisölliset, aktivoivat 
ja kannustavat työskentelymenetelmät, jotka 
ovat keskeisiä lukutaidon edistämiseen pyrki-
vässä toiminnassa. Lukemattomat mahdollisuu-
det -hanke haluaa luoda nimenomaan yleisille 
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kirjastoille entistä aktiivisemman roolin elä-
mässään tavalla tai toisella siirtymävaiheessa 
olevien, lukutaidoltaan heikompien nuorten 
aikuisten tukena. Tämän roolin kautta kirjastot 
vastaavat entistä paremmin kirjastoja koskevan 
lainsäädännön vaateisiin – lukutaidon edistämi-
nen on osallistamista sanan varsinaisessa mer-
kityksessä.

Kirjastojen uusi rooli: 
mielenkiintolähtöisistä palveluista 
lukutaitovalmennukseen

Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeessa to-
teutettavat toimenpiteet perustuvat kaikkien 
osatoteuttajien sekä kohde- ja sidosryhmien 
vuorovaikutteiseen yhteistyöhön. Hankkeessa 
kehitetään ja pilotoidaan mielenkiintolähtöiseen 
työskentelyyn perustuva, lukemiseen innostava 
Lukujamit-toimintamalli sekä siihen kiinteäs-
ti liittyvä kirjastoalan ammattilaisille suunnattu 
lukuohjaaja-koulutus. Syksyllä 2019 käynnis-
tyvä kirjastoalan ammattilaisille suunnattu pi-
lottikoulutus on 10–15 opintopisteen laajuinen 
monimuoto-opintoina toteutettava täydennys-
koulutuskokonaisuus, jossa sovelletaan aktiivi-
sen pedagogiikan menetelmiä. Oppijat nähdään 
aktiivisina toimijoina ja ohjaajien tarkoitus on 
oppijoiden osallistaminen ja kannustaminen 
sekä yhteisöllisen oppimisprosessin mahdollista-
minen. Koulutuksen sisällöissä paneudutaan niin 
lukutaidon haasteisiin ja ohjaustaitoihin teoreet-
tisesta näkökulmasta kuin konkreettisen lukuoh-
jaustilanteen suunnitteluun, toteuttamiseen, ar-
viointiin ja tarkkailuun.

Pilotoinnin tuloksena on testattu koulutusko-
konaisuus, joka voidaan integroida kirjasto- ja 
tietopalvelualan opetussuunnitelmiin eri op-
pilaitoksissa. Lukutaito-ohjauksesta halutaan 
tehdä kiinteä osa kirjastoammattilaisuutta, sillä 
antamalla kirjastoalan työntekijöille valmiuksia 
aktiiviseen ja osallistavaan ohjaukseen annetaan 
heille myös valmiuksia tukea lähtökohdiltaan 
heikommassa asemassa olevien asiakkaidensa 
valmiuksia täysivaltaisina yhteiskunnan jäseni-
nä. Keskeistä ohjaajakoulutuksessa on sosiaalisen 
osallisuuden huomioonottaminen – osallisuu-
teen ei vain kasveta, vaan yksilöä voidaan myös 
ohjata kohti osallisuutta.

Lisäksi hankkeessa kehitetään kiinteässä yhteis-
työssä kirjastojen ja sidosryhmien kanssa uusia, 
mielenkiintolähtöisiä kirjastopalveluita ja selvi-
tetään lukutaidottomuuden ja lukemattomuu-
den taustoja. Syrjäytymisuhan alla olevia nuo-
ria tuodaan yhteiskunnallisen toiminnan pariin 
mahdollistamalla kohtaamisia nuorten, erilaisten 
järjestötoimijoiden ja vaikuttajien välillä sekä 
luodaan kirjastoalalle laaja verkosto nuorille ai-
kuisille suunnattujen palveluiden jatkuvuuden 
takaamiseksi.

Ylipäänsä uudenlaisia kirjastopalveluita on läh-
detty kehittämään mielenkiintolähtöisten me-
netelmien avulla. Palveluita kehitetään ottaen 
huomioon kohderyhmän, siirtymävaiheessa ole-
vien heikosti lukevien nuorten aikuisten, tarpeet 
ja kiinnostuksen kohteet. Esimerkiksi Turussa 
on mielenkiintolähtöinen työskentely jo käyn-
nistynyt yhteistyössä Aikuiskoulutuskeskuksen 
maahanmuuttajille suunnatun ammatilliseen 
koulutukseen valmistavan Valma-koulutuksen ja 
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kotouttamisryhmien kanssa järjestettävän työpa-
jasarjan muodossa. Työpajoissa palveluita kehite-
tään ennen kaikkea innostamisen ja kannustami-
sen näkökulmista.

Lopuksi

Digitalisoitumisen osana sosiaalinen media on 
etenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana 
noussut lukemisen ja kirjoittamisen kulttuurin 
rinnalle ja ohi kilpailemaan nuorten aikuisten 
vapaa-ajasta. Sosiaalisessa mediassa kommuni-
kaatio kuitenkin tapahtuu vielä varsin pitkälti 
kirjoittamisen ja lukemisen kautta, eivätkä so-
siaalisessa mediassa tarvittavat taidot loppujen 
lopuksi poikkea juurikaan perinteisistä luku- ja 
tekstitaidoista. 

Digitalisoitumisesta huolimatta lukutaidon ja 
luetun ymmärtämisen merkitys onkin nyky-yh-
teiskunnassa suuri.  Aikuiselle ihmisille oman 
puutteellisen lukutaidon huomaaminen voi olla 
kipeä paikka. Tällöin tarvitaan helposti lähes-
tyttäviä, matalan kynnyksen toimijoita, joiden 
puoleen kääntyä. Lukemattomat mahdollisuudet 
tarttuu lukemattomuuden ja lukutaidottomuu-
den tuomiin haasteisiin yhteistyössä kohderyh-
män ja kirjastojen kanssa lähestymällä ilmiötä 
nuoria aikuisia lähellä olevien asioiden kautta 
ja heidän tarpeistaan ammentaen. Hankkeessa 

syntyvät toimintamallit pyritään juurruttamaan 
ja levittämään osaksi suomalaisten kirjastojen 
toimintakulttuuria, jolloin kirjastojen merki-
tys erilaisia käyttäjäryhmiä palvelevana tahona 
kasvaa ja niiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
lisääntyy.
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