
Lukulahja lapselle -ohjelmasta 
pysyvä osa neuvolatoimintaa
Varhaislukeminen on korvaamatonta lukutaidon ja lukijuuden 
kehittymiselle. Neuvolassa jaettava kirjakassi muistuttaa tehokkaasti 
lukemisen tärkeydestä ja mahdollistaa lukemisen tasavertaisesti. Tieto 
lukemisen tärkeydestä kuuluu kaikille perheille! 

Lukulahja lapselle -ohjelma on kirjattu kansallisen lukutaitostrategian 
2030 toimenpide-ehdotukseksi. 

Kirjallisuutta pitää vaalia ja 
kirjailijoiden työskentely-

edellytykset turvata
Lukukeskus tarjoaa kirjailijoille huomattavan määrän 
esiintymistilaisuuksia vuosittain. Tätä työtä on mahdollista tehdä vain riittävän 
perusrahoituksen turvin. Kirjailijavierailut lisäävät tutkitusti kiinnostusta 
lukemiseen ja ovat varteenotettava osa kirjailijoiden toimeentuloa.

Lukukeskuksen julkaisemien kirjallisuuslehtien Kiiltomato-Lysmasken ja  
Lukufi ilis.fi  riittävä tukeminen jatkossa on tärkeää rikkaan kirjallisen kulttuurin 

säilymisen sekä monipuolisen kirjallisuuden näkyvyyden kannalta.

Lukemista, kirjallisuutta ja lukutaitoa 
edistävien järjestöjen toiminta on turvattava
Vain turvatuilla toimintaedellytyksillä voidaan tehdä pitkäjänteistä työtä, joka tuottaa tuloksia. Järjestöt 
tekevät huomattavan tärkeää työtä sellaisten kohderyhmien parissa, jotka eivät ole opetushallituksen ja 
muun julkishallinnon piirissä. Tällaista työtä tehdään esim. perheiden, aikuisten, syrjäytymisvaarassa olevien, 
maahanmuuttajien sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan parissa. Lukukeskus vaatii muiden kulttuurialan 
toimijoiden kanssa kulttuuribudjetin nostamista yhteen prosenttiin.

Suomessa on tuettava myös aikuisten lukutaitoa
Suomalaisista aikuisista 11 %:lla on heikko lukutaito. Selkokielen tarpeessa 
arvellaan olevan jopa 14 % suomalaisista. Heikko lukutaito voi vaikeuttaa 
työllistymistä, urakehitystä ja elinikäistä oppimista. Suomesta puuttuu selkeä 
nimetty taho, joka auttaisi aikuista ihmistä parantamaan heikkoa luku- ja 
tekstitaitoaan. Lukutaito-ongelmiin tulee tarjota tukea edesauttamalla 
kirjastojen, oppilaitosten ja järjestöjen tekemää työtä aikuisten lukutaidon 
parantamiseksi.
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Lukukeskus painottaa eduskuntavaaliteemoissaan lukutaitotyön
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Lukukeskuksen eduskuntavaaliteemat pohjautuvat viime vuonna julkaistun kansallisen 
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Lukulahja lapselle tukee tasavertaisesti perheiden lukuharrastusta 
ja tasoittaa tehokkaasti oppimiseroja. Varhaiset, perheen yhteiset 
lukuhetket näkyvät koulun aloittavan lapsen lähtötaidoissa. 
Lukeminen painottuu tilastoissa korkeasti koulutettujen 
vanhempien perheisiin, siksi on tärkeää mahdollistaa lukeminen 
kaikissa lapsiperheissä. Omat kirjat ovat osoittautuneet 
ratkaisevaksi lapselle lukemisen aloittamisessa. Kirjakassi on 
vaikuttanut erityisesti niihin perheisiin, joissa ei muuten olisi luettu.

Myös neuvolan ammattilaiset ovat sitoutuneet ohjelmaan ja 
kirjakassit ovat jaossa kaikissa Suomen kunnissa. Lukulahja 

lapselle -kirjakassi on koottu laaja-alaisen asiantuntijaryhmän 
tuella ja on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. 

Vetoamme, että neuvolan kirjakassiohjelma 
Lukulahja lapselle saa jatkua. Ohjelman 
toteuttamiseksi tarvitaan 350 000 € 
vuosittainen rahoitus. Rahoituksella 
tavoitetaan koko ikäluokka. 

Lukulahja lapselle -kirjakassin 

kirjat ovat kodin ainoat 

lastenkirjat 5 %:lla kirjakassin 

saaneista perheistä. Se 

tarkoittaisi koko ikäluokkaan 

suhteutettuna noin 2500 

lapsiperhettä vuosittain.

Lukulahja lapselle -neuvolaohjelma 
on tutkitusti tehokas tapa tukea 
lukutaitoa ja lukemista.

63% PERHEISTÄ LUKI AIEMPAA ENEMMÄN

27% perheistä kertoi aloittaneensa 
lukemisen saatuaan kirjakassin,

77% heistä kertoi 
lukevansa nyt joka päivä.

36% perheistä kertoi lukeneensa 
tavallista enemmän.

NEUVOLA TAVOITTAA PERHEET!

50% perheistä toivoo saavansa neuvolasta lapselle 
sopivia kirjoja ja tietoa lukemisen hyödyistä. 

92% perheistä toivoo, että Lukulahja lapselle -kirjakasseja 
jaettaisiin neuvoloissa myös jatkossa.

42% terveydenhoitajista kertoo olevansa huolissaan 
lasten kielellisestä kehityksestä. 
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TIETO LUKEMISEN 

TÄRKEYDESTÄ KUULUU 

TASAVERTAISESTI 
KAIKILLE!

100%
haluaisi jakaa kirjakasseja 

myös jatkossa.

100%
terveydenhoitajista uskoo 

Lukulahja lapselle -kirjakassin 
kannustavan perheitä

 lukemaan.


