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EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA
VIRASTOJEN TIEDOTTEET

NEUVOSTO
Neuvoston päätelmät, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012, lukutaidosta
(2012/C 393/01)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

arvioimaan kriittisesti tiedon erilaisia muotoja, kuten kirjoitettu
ja, painettuja ja sähköisiä tekstejä ja kuvia, perustasolla, toimin
nallisella tasolla ja monitasoisesti (4).

OTTAA HUOMIOON:

1.

2.

Neuvoston 12. toukokuuta 2009 antamat päätelmät eu
rooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista (ET
2020) (1), joissa asetettiin tavoitteeksi, että vuoteen 2020
mennessä perustaidoissa, kuten lukemisessa, matematii
kassa ja luonnontieteissä heikosti menestyvien osuuden
olisi oltava alle 15 prosenttia.
Neuvoston 20. joulukuuta 2011 antaman päätöslauselman
uudistetusta eurooppalaisesta aikuiskoulutusohjelmasta (2),
jonka tavoitteena on parantaa aikuisten luku-, kirjoitus- ja
laskutaitoa sekä tarjota nykyistä laajemmin koulutusta niille
eurooppalaisille, joilla on matala osaamistaso.

PALAUTTAA MIELEEN ERITYISESTI:

Neuvoston 19. marraskuuta 2010 antamat päätelmät perustai
tojen parantamisesta 2000-luvun koulua koskevan eurooppalai
sen yhteistyön puitteissa (3), joissa vahvistettiin jäsenvaltioiden
sitoutuvan uudistuksissaan opinto-ohjelmien suunnitteluun
sekä edistämään lukutaitoa koko opetusohjelman ajan, kaikilla
koulutuksen tasoilla; edistämään kiinnostusta lukemiseen, erityi
sesti poikien keskuudessa; tarkastelemaan uusien teknologioiden
vaikutusta lasten lukemiseen näiden teknologioiden mahdolli
suuksien hyödyntämiseksi oppimisen uusissa muodoissa; tuke
maan paremmin lukemisvaikeuksista kärsiviä ja maahanmuutta
jataustaisia oppilaita; parantamaan lukutaidon opetukseen liitty
vää opettajankoulutusta ja koulun ilmapiiriä tässä suhteessa.
ANTAA SEURAAVAN MÄÄRITELMÄN:

Lukutaito käsittää lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä
taitoja, jotka auttavat ymmärtämään, käyttämään ja
(1) EUVL C 119, 28.5.2009, s. 2.
(2) EUVL C 372, 20.12.2011, s. 1.
(3) EUVL C 323, 30.11.2010, s. 11.

PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE:

EU:n lukutaidon korkean tason asiantuntijatyöryhmän rapor
tin (5), jossa esitellään lukutaidon tila EU:ssa ja kehotetaan toi
miin lukutaidon tason parantamiseksi koko EU:ssa.

OTTAA HUOMIOON:

Puheenjohtajavaltion järjestämän konferenssin ”Literacy for All”,
joka pidettiin Nikosiassa 5. ja 6. syyskuuta 2012 ja jossa kor
kean tason työryhmän raportin tulokset esiteltiin ensi kertaa,
sekä epävirallisen ministerikokouksen, joka pidettiin Nikosiassa
4. ja 5. lokakuuta 2012 ja jossa EU:n opetusministerit keskus
telivat lukutaitoon liittyvistä kysymyksistä.

PANEE MERKILLE SEURAAVAA:

1.

Lukutaito on keskeinen taito elämässä ja antaa yksilölle
voimavaroja kehittää harkintaansa, suullista ilmaisuaan,
kriittistä ajatteluaan ja empatiaa. Lukutaito edistää henkilö
kohtaista kehitystä, antaa itseluottamusta, tukee identiteet
tiä ja auttaa osallistumaan täysipainoisesti digitaaliyhteis
kuntaan ja osaamistalouteen ja -yhteiskuntaan.

(4) Perustason lukutaito: Lukija hallitsee kirjaimet, sanat ja tekstirakenteet,
joita tarvitaan lukemiseen ja kirjoittamiseen tasolla, joka antaa itse
luottamusta ja motivoi oppimaan lisää.
Toiminnallinen lukutaito: Kyky lukea ja kirjoittaa tasolla, jolla henkilö
pystyy kehittämään itseään ja toimimaan yhteiskunnassa, kotona,
koulussa ja työssä.
Monitasoinen lukutaito: Kyky käyttää lukutaitoa kirjallisen informaa
tion tuottamiseen, ymmärtämiseen, tulkintaan ja kriittiseen arvioin
tiin. Tämä antaa perustan digitaaliseen viestintään ja tietoisiin valin
toihin talous-, terveys- yms. kysymyksissä.
(5) http://ec.europa.eu/education/literacy/what-eu/high-level-group/
documents/literacy-final-report_en.pdf
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Alhainen lukutaidon taso hidastaa talouskasvua ja heiken
tää sen kestävyyttä. Se, että EU saavuttaisi tavoitteensa, eli
lukemisessa heikosti menestyvien 15-vuotiaiden osuus saa
taisiin pudotettua alle 15 prosentin, voi hyödyttää huomat
tavasti jäsenvaltioiden taloutta.

3.

Lukutaidon taso on pysynyt muuttumattomana useimmissa
Euroopan maissa, ja jopa 1,1 miljoonan 15-vuotiaan (eli
joka viidennen) lukutaito on riittämätön (1).

4.

Lukutaito on avain kaikkeen muuhun oppimiseen. Alhai
seen lukutaidon tasoon puuttumalla voidaan tehokkaasti
tarttua perussyihin, jotka johtavat koulun keskeyttämiseen,
työttömyyteen ja matalan osaamistason henkilöiden vähäi
seen osallistumiseen elinikäiseen oppimiseen.

5.

6.

7.

8.

Digitoinnin lisääntyminen asettaa lukutaidolle vieläkin kor
keampia vaatimuksia. Tekstejä on osattava arvioida kriitti
sesti, on pystyttävä käsittelemään monimuotoisia tekstejä,
tulkitsemaan kuvia ja vertailemaan ja yhdistelemään erillisiä
tietopalasia. Lisäksi sosiaalisen median verkostot ovat lisän
neet kirjoitustaidon merkitystä ja näkyvyyttä.

Kaikissa Euroopan maissa on havaittavissa huomattavia
eroja sosioekonomisesti etuoikeutettujen ja huono-osaisten
oppilaiden oppimistuloksissa. Monissa EU-maissa sosiaa
liselta asemaltaan alimpaan kvartiiliin kuuluvat opiskelijat
ovat ylimmästä kvartiilista yli kaksi ja jopa kolme
vuotta jäljessä, ja muutamissa maissa huono-osaisia opiske
lijoita voidaan pitää toiminnallisesti lukutaidottomina jo
15-vuoden iässä.

15-vuotiaiden poikien ja tyttöjen välinen ero lukemisessa
on merkittävä ja se on kasvamassa. Ero vastaa noin yhtä
vuotta, ja syynä on motivaation puute.

Ammattikoulutuksen alalla ei kaikissa tapauksissa tueta riit
tävästi perustaitojen parantamista eikä tuoda esille lukutai
don merkitystä ammattipätevyyden kannalta,
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työmarkkinaosapuolet, epävirallisen oppimisen tarjoajat,
kulttuurilaitokset sekä paikallistason sosiaali-, työllisyys- ja
terveyspalvelut.

2. Lukemiseen kannustavan ja lukutaitoa parantavan lukemi
selle myönteisen ympäristön luominen edellyttää monipuo
lisen lukumateriaalin parempaa saatavuutta kouluissa, kir
jastoissa ja mediakeskuksissa, mutta myös epätavallisissa
ympäristöissä sekä kodeissa, mikä edellyttää, että perheiden
tukemista jo lasten varhaislapsuudesta alkaen. Vanhempia
on valistettava tästä painottaen heidän ratkaisevan tärkeää
rooliaan lasten lukutaidon parantamisessa sekä lukuinnos
tuksen ja -harrastuksen tukemisessa niin varhaislapsuudessa
kuin lapsen koko koulun käynnin ajan.

3. On välttämätöntä lisätä niiden toimenpiteiden vaikutta
vuutta, joita jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla toteutetaan las
ten ja aikuisten, erityisesti sosioekonomiselta taustaltaan
heikommassa asemassa olevien lukutaidon parantamiseksi.
On olemassa näyttöä siitä, että perheille suunnatut lukutai
to-ohjelmat ovat kustannustehokkaita ja erittäin hyödyllisiä.

4. Osallistuminen pätevän henkilöstön ohjauksessa tapahtu
vaan korkealaatuiseen varhaiskasvatukseen, joka perustuu
leikkiin ja tarjoaa kieltä kehittäviä ja kielellisiä virikkeitä,
on ehdottoman tärkeä tekijä, joka kaventaa sosioekonomi
sia eroja ja antaa lapselle tukevan perustan myöhempää
elämää varten.

5. Varhaiskasvattajilla ja luokanopettajilla tulisi olla tarvittava
pätevyys kieli- ja oppimisvaikeuksien havaitsemiseksi ja
korjaamiseksi varhaisessa vaiheessa.

6. Luokanopettajien pedagogista pätevyyttä lukemisen ja kir
joittamisen opettamisessa, muun muassa tieto- ja viestintä
teknologian pedagogisessa käytössä, on tarvittaessa vahvis
tettava. Lisäksi edistymistä voidaan entisestään lujittaa ja
kehittää, jos ylemmän perusasteen ja toisen asteen opetta
jille tarjotaan kaikissa aineissa tukea luku- ja kirjoitustaidon
opettamisessa ja edistetään tarvittaessa asiantuntijoiden
neuvojen saatavuutta.

JA ON YHTÄ MIELTÄ SEURAAVASTA:

1. Lukutaito ei liity ainoastaan koulutukseen, vaan se on myös
henkilökohtainen, taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen
kysymys. Tästä syystä, ja laajan yhteisvastuun luomiseksi
kaikkiin lukutaidon parantamiseen tähtääviin aloitteisiin
on saatava mukaan useita yhteiskunnallisia toimijoita –
mukaan lukien yritykset, tiedotusvälineet, kansalaisjärjestöt,
(1) Tässä tekstissä riittämättömällä lukutaidolla tarkoitetaan PISA-tutki
muksen tason 1 tai heikompaa lukutaitoa, joka vastaa alkeellista
lukutaitoa, kuten sanojen lukemista ja yksinkertaisten lauseiden kir
joittamista. Tällä tasolla oppilailla ei ole kykyä ymmärtää, verrata,
luokitella, yhdistellä tai arvioida tietoa, käsitellä pitkiä, monimutkai
sia, vaativia tai vieraita tekstejä, tehdä päättelyitä, oletuksia tai käsi
tellä tekstiä kriittisesti.

7. Koulutusjärjestelmissä ei ole täysin hyödynnetty uusien
teknologioiden vaikutusta lukutaitoon. Opetusmateriaalien
ja -menetelmien tarkistaminen digitoinnin lisääntyessä sekä
opettajien tukeminen uusien opetusmenetelmien käytössä
voi lisätä oppijoiden motivaatiota.

8. Äskettäin saapuneiden maahanmuuttajalasten ja -aikuisten
asuinmaan kielen tai kielten kieli- ja lukutaidon arviointia
sekä tällaisille ryhmille tarjottavaa yksilöllisempää tukea
olisi edistettävä. Myös äidinkielen oppimista voidaan tukea,
jos se katsotaan aiheelliseksi ja resurssit mahdollistavat sen.
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9. Lukutaidon opetusohjelmien johdonmukaistamista, johon
kuuluu lukutaidon valtavirtaistaminen koulujen opetus
suunnitelmissa ja aikuisille suunnatun lukutaidon opetus
ohjelman kehittäminen, olisi tuettava ottamalla käyttöön
selkeät ikään perustuvat standardit ja arviointivälineet
sekä tehokas laadunvarmistus.
10. Aikuisväestön taitotasojen seurannan sekä yritysten, tiedo
tusvälineiden, kansalaisjärjestöjen ja työmarkkinaosapuol
ten, kulttuurilaitosten sekä paikallistason sosiaali-, työlli
syys- ja terveysviranomaisten osallistumisen tulisi muodos
taa perusta strategioille, joilla pyritään lisäämään
tietoisuutta lukutaitoon liittyvistä ongelmista koko yhteis
kunnassa.
11. Aikuisten lukutaitoa edistävien palvelujen monipuolistami
nen ja niiden laadun parantaminen edellyttää aikuisten lu
kutaidon opettajille räätälöityä pedagogista koulutusta; ope
tusohjelmaa, joka on tiiviisti sidoksissa työn kannalta tär
keisiin taitoihin ja jota tuetaan asianmukaisin oppimateriaa
lein, riittävän pituisia ja intensiivisiä kursseja sekä tieto- ja
viestintäteknistä tukea ja arviointimenetelmiä.

KEHOTTAA NÄIN OLLEN JÄSENVALTIOITA:

1.

Varmistamaan tehokkaan tietopohjan seurannan ja tiedon
keruun avulla käyttäen mahdollisimman tehokkaasti ole
massa olevia resursseja, kuten PISA- ja PIAAC-tutkimuksia
(Programme for the International Assessment of Adult
Competencies, Kansainvälinen aikuistutkimus).

2.

Kehittämään osana laajempia taitopohjastrategioita lukutai
don parantamiseen sovellettavia lähestymistapoja, joissa yh
distyvät kaikkien asiaankuuluvien, niin koulutusalan kuin
muidenkin alojen toimijoiden, organisaatioiden ja viran
omaisten panokset, sekä tarvittaessa vahvistamaan lukutai
toon liittyvää yhteistyötä paikallisten, alueellisten ja kansal
listen viranomaisten, työmarkkinaosapuolten sekä opetta
jien, vanhempien ja aikuisopiskelijoiden edustajien kesken.

3.

Kannustamaan laajapohjaisten valistustoimien käyttöön
ottoon, jotta lukutaitokysymys pysyisi julkisuudessa ja jotta
heikkoon lukutaitoon liittyvät tabut voitaisiin rikkoa
kaikenikäisten henkilöiden osalta. Erityisesti työnantajat
olisi saatava huomaamaan ne motivaatiota lisäävät ja talou
delliset edut, joita saavutetaan työntekijöiden lukutaitoa
parantamalla, ja heitä voitaisiin rohkaista ryhtymään asian
mukaisiin toimiin.

4.

5.

Edistämään perheille suunnattujen lukutaito-ohjelmien ke
hittämistä ja toteuttamista erityisesti sosioekonomisesti hei
kommassa asemassa olevien perheiden osalta, jotta van
hempia ja muita perheenjäseniä tuettaisiin sekä oman että
lastensa lukutaidon parantamisessa.
Edistämään laadukkaan varhaiskasvatuksen yleistä ja tasa
puolista saatavuutta, mikä vaikuttaa olennaisesti sosioeko
nomisten erojen kaventumiseen.
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6.

Seuraamaan oppijoiden motivaation tukemiseksi opetusma
teriaalien ja -menetelmien kehittymistä digitoinnin lisäänty
essä ja hyödyntämään entistä enemmän epävirallisen oppi
misen resursseja. Edistämään kouluissa käytettävien ohjel
mistojen kehittämistä, jotta opettajia autettaisiin keksimään
lukutaitoa parantavia uusia lähestymistapoja.

7.

Kannustamaan selkeiden ohjeiden laatimiseen taidoista,
joita opettajat tarvitsevat voidakseen opettaa lukemista ja
kirjoittamista sekä kouluissa että aikuisopiskelijoille, ja edis
tämään erityistarpeisiin mukautettuja yksilöllisiä opetusmal
leja.

8.

Kohottamaan opettajien tietoisuutta ja tietoja lukutaidon
oppimisen ja opettamisen teoreettisista perusteista, jotta
he pystyvät havaitsemaan ja käsittelemään oppilaidensa lu
ku- ja kirjoitusvaikeudet, sekä edistämään asiantuntijaneu
vojen ja tarvittaessa erityisopettajien tarjoaman tuen saa
tavuutta.

PYYTÄÄ JÄSENVALTIOITA JA KOMISSIOTA:

1.

Raportoimaan seuraavassa, vuonna 2015 annettavassa neu
voston ja komission yhteisessä eurooppalaisen koulutus
yhteistyön strategisia puitteita koskevassa raportissa (ET
2020) toimista, joita ne ovat siihen mennessä toteuttaneet
lukutaidon parantamiseksi kussakin ikäryhmässä, ja tarvit
taessa toimien vaikutuksista.

2.

Käyttämään kaikkia nykyiseen elinikäisen oppimisen ohjel
maan ja tulevaan EU:n koulutusalan ohjelmaan kuuluvia
toimia sekä Euroopan sosiaalirahaston resursseja tukeak
seen ja levittääkseen innovatiivisia toimintamalleja lukutai
don parantamiseksi kaikkialla EU:ssa ja vahvistaakseen tu
levan päätöksenteon tietopohjaa. Tukemaan tulevan EU:n
koulutusohjelman puitteissa lukutaitoon liittyviä strategi
sempia ja monialaisempia toimia edistääkseen innovointia
ja parantaakseen toimintapolitiikan vaikuttavuutta, tämän
vaikuttamatta seuraavaa monivuotista rahoituskehystä kos
kevien neuvottelujen tuloksiin.

3.

Varmistamaan tarvittaessa, että lukutaitokysymyksiä käsitel
lään riittävällä tavalla Eurooppa 2020 -prosessissa.

PYYTÄÄ KOMISSIOTA:

1.

Tukemaan lukutaitokysymyksiin liittyvää eurooppalaista
yhteistyötä erityisesti kehittämällä jäsenvaltioissa tällä alalla
toimivien organisaatioiden eurooppalaista verkostoa tavoit
teena edistää valtioiden välistä yhteistyötä ja tukea kansal
listen lukutaitoa koskevien politiikkojen kehittämistä sekä
järjestämään yhdessä asiasta kiinnostuneiden jäsenvaltioi
den kanssa Eurooppa rakastaa lukemista -viikon, jonka tavoit
teena on lisätä yleistä valveutuneisuutta lukutaidon merki
tyksestä kaikkialla EU:ssa.
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Esittämään vuonna 2013 raportin perustaitoja koskevasta
poliittisesta yhteistyöstä, jossa hahmotellaan tehokkaita toi
mintamalleja lukemisessa ja kirjoittamisessa, matematii
kassa ja luonnontieteissä heikosti menestyvien osuuden vä
hentämiseksi kaikissa elinikäisen oppimisen vaiheissa ja ko
rostetaan sekä luku- että kirjoitustaidon merkitystä.

3.

Varmistamaan, että komission aloitteissa, jotka liittyvät tie
to- ja viestintätekniikan käyttöön koulutuksessa, samoin
kuin nuorisoalalla toteutettavissa aloitteissa, käsitellään täy
sipainoisesti digitalisaatioon ja uusiin teknologioihin liitty
viä haasteita ja mahdollisuuksia lukutaidon kannalta.

4.

Helpottamaan lukutaitoa parantavien politiikka-aloitteiden
määrittelyä ja analysointia sekä niitä koskevien hyvien
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toimintatapojen jakamista kaikin asianmukaisin keinoin,
mukaan lukien avoimen koordinointimenetelmän puitteissa
käytettävissä olevat välineet ja Europa-verkkosivustolla ole
vat uudet lukutaitoa käsittelevät sivut.
5.

Käyttämään säännöllisesti julkaistavaa koulutusseurantaasiakirjaa tarjotakseen vertailutietoja ja analyysejä edistymi
sestä kohti perustaitoja koskevaa ET 2020 -vertailuarvoa ja
vahvistaakseen tietopohjaa lukutaitoa koskevalle poliittiselle
päätöksenteolle.

6.

Hyödyntämään OECD:n kanssa koulutusalalla tehtävää yh
teistyötä koskevia uusia puitteita (1) kansallisen seurannan
ja tiedonkeruun vahvistamiseksi.

(1) Kaikkien jäsenvaltioiden oikeus osallistua tämän organisaation toi
mintaan olisi varmistettava.

