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Taustalla Euroopan unionin panostus 
lukutaitoon 

• EU:n asettamat tavoitteet jäsenmailleen 
– Vuoteen 2020 mennessä heikkojen lukijoiden osuuden 

pitäisi jäädä EU:ssa alle 15 prosentin 

– Viittaa PISA-arvioinnissa alle taitotason 2 jääneisiin: 
• PISA 2012 -arvioinnissa noin 20 %  

• Paljon vaihtelua (Virossa 9 % - Bulgariassa 39 %) 

• EU:n lukutaidon asiantuntijaryhmä 
– Raportti julkaistiin syksyllä 2012: 

http://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/liter
acy-report_en.pdf 

• Myös muita EU-hankkeita 



ELINET-hanke 
• Kaksivuotinen hanke (1.2.2014  – 31.1.2016) 

• Rahoittaja Euroopan komissio 

• Kokonaisbudjetti noin 4 miljoonaa euroa  

– Neljännes omarahoitusosuutta 

• Osallistujina 79 organisaatiota 28 Euroopan 
maasta 

• Hanketta koordinoi Kölnin yliopisto, professori 
Christine Garbe 

 



Hankkeen tavoitteet 

• Kehittää lukutaitokäytänteitä (policy-tasolla) 
heikkojen lukijoiden taitojen kehittämiseksi 

• Tunnistaa ja levittää hyviä käytänteitä lukutaidon 
tukemiseksi 

• Luoda eurooppalainen lukutaitotoimijoiden 
verkosto 

 



Käytännössä teemme seuraavia: 
• Laadimme kaikki ikäryhmät kattavat viitekehykset 

lukutaidon tason analysoimiseksi Euroopan maissa ja 
hyvien lukutaidon kehittymistä tukevien käytänteiden 
tunnistamiseksi 

• Etsimme ja analysoimme esimerkkejä hyvistä 
lukutaitokäytänteistä 

• Laadimme 28 maaraporttia lukutaidon tasosta ja 
hyvistä käytänteistä Euroopan maissa 
Wiki-muotoon verkkoon 

• Kehitämme verkkosivuston ja viestintäalustan 
lukutaitoverkoston käyttöön 

• Laadimme työkaluja rahoituksen hakemiseen  sekä 
tietoisuuden lisäämiseen. 
 



Keskeinen rajaus 

• Keskitytään heikkojen lukijoiden tukemiseen 
kaikissa ikäryhmissä 



Työ jaettu 8 ryhmälle: 

1. Hankkeen johtaminen ja koordinointi (Christine 
Garbe) 

2. Lasten lukutaito (Renate Valtin) 
3. Nuorten lukutaito (Christine Garbe) 
4. Aikuisten lukutaito (David Mallows) 
5. Rahoituksen hakeminen (Peter Jenkins) 
6. Viestintäalusta ja verkkosivut (Joerg Maas) 
7. Tietoisuuden lisääminen (Christine Clement) 
8. Tietoisuuden lisäämisen vaikuttavuuden 

arviointi (Maurice de Greef; Janet Looney). 
 



Tällä hetkellä 
• Maaraportit lukutaidon tasosta ja siihen 

liittyvistä tekijöistä valmistumassa 

• Hyvien lukutaitokäytänteiden viitekehyksen 
laatiminen alkamassa 

• Rahoituksen hakemisen ja tietoisuuden 
lisäämisen työkalujen pilotointi alkamassa 

• Tulossa pian:  

 ELINET-verkkosivut 
 www.eli-net.eu  

http://www.eli-net.eu/
http://www.eli-net.eu/
http://www.eli-net.eu/


Hyvät käytänteet esiin! 

• Hyvien lukutaitokäytänteiden viitekehyksen 
laatimisen yhteydessä ELINET hakee 
konkreetteja esimerkkejä hyvistä käytänteistä 

• Jaamme hakuilmoitusta suomalaisille 
lukutaitotoimijoille 

• Omaa toimintaa kannattaa tuoda rohkeasti 
esille! 

 



Kiitos! 

  


