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Mitä monilukutaito on?
● Monilukutaito on laaja ja kompleksinen käsite. Lukutaidon 

englanninkielinen kantasana literacies sisältää lukemisen ja kirjoittamisen 
merkitykset, mutta kotimaisesta käsitevalikoimasta ei vastaavanlaajuista 
termiä löydy. Monilukutaidon (multiliteracies) kohdalla sama ongelma 
luonnollisesti toisintuu, mutta nyt myös lukeminen ja kirjoittaminen saavat 
laajemman,  viestin vastaanottamisen ja tuottamisen merkityksen. 

● Tässä infossa pyritään vastaamaan otsikon kysymykseen määrittelemällä 
niitä tekijöitä, jotka ovat osa monilukutaitoa, mutta eivät riitä yksistään 
määrittelemään sitä.

http://www.oph.fi/ops2016/blogi/103/0/tavoitteena_monilukutaito
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Ei vain kirjaimia
● Monilukutaidon käsite laajentaa perinteistä käsitystä lukutaidosta. Laajeneminen 

tapahtuu kahteen suuntaan: lukutaidoksi ymmärretään myös konventionaalista 
lukutaitoa (koodin purkamista ja sisällön ymmärtämistä) edeltävät lukutaidon 
muodot, kuten kuvanlukutaidon, mutta myös tähän aikaan kiinteästi kuuluvat 
digitaalisen tekstin lukemiseen vaadittavat taidot, kuten esimerkiksi hyperlinkin 
tunnistamisen leipätekstin seasta. 

● Tekstillä tarkoitetaan jatkossa kaikkia niitä viestijästä fyysisesti erillisiä tuotoksia, 
joita voidaan hyödyntää viestin välittämiseen. Näitä tuotoksia voivat olla kirjoitetun 
kielen lisäksi piirrokset, valokuvat, videot, animaatiot, ääninauhat, esineet jne. 
Esimerkiksi liikennevalojen vihreä väri sisältää viestin “mene” ja punainen “pysähdy”.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Hyperlinkki
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hyperlinkki
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Ei vain lukemista
● Monilukutaito sisältää myös erilaisten tekstien tuottamisen valmiudet. 

Erilaisiksi teksteiksi voidaan ymmärtää eri lajityyppien hallinnan, mutta 
myös multimodaalisten, eli monia erilaisia tekstityyppejä sisältävien 
mediatuotosten tuottamisen. 



Ei vain koodaamista ja koodin purkamista

● Monilukutaito ei ole vain viestien vastaanottamista ja niiden tuottamista, 
mutta myös niiden reflektoivaa käsittelyä ja arviointia. Monilukutaitoa on 
ymmärtää ero mielipidekirjoituksen, proosan ja asiatekstin välillä. 
Monilukutaitoa on ymmärtää nykytekniikan mahdollisuudet kuvien ja 
videoiden manipulointiin. 

● Monilukutaitoa on niin ikään ymmärtää itsetuottettujen tekstien erilaiset 
merkitykset tässä viitekehyksessä. Monilukutaitoa on olla tietoinen siitä, 
mitä haluan tällä tekstillä viestiä ja mitä asioita minun tulee ottaa 
huomioon, jotta viesti välittyy toivotunkaltaisena. Tässä tekstien 
tuottamisen taidoksi tulee ymmärtää myös tekstien kohteiden yksityisyyden 
huomioiminen etenkin silloin, kun tekstit sisältävät myös kuvia tai videoita.

http://yle.fi/vintti/yle.fi/mediakompassi/mediakompassi/7-luokkalaiset/mediataju/kuvien_tulkinta/kuvamanipulaatio.htm
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Ei mitattavissa olevaa alku- tai loppupistettä
● Sukeutuva lukutaito ei sijoita lukutaidon kehitykselle yksittäistä alkupistettä. Niin 

ikään on mahdotonta määritellä kaikenkattavan ja täydellisen lukutaidon 
ominaisuuksia ympäristön tekstimaailmojen ollessa jatkuvassa muutoksessa. 
Lukutaito onkin täten ymmärrettävä käyttäytymisenä: yksilön suhteena erilaisiin 
tekstityyppeihin sekä niiden ja yksilön välisenä vuorovaikutuksena. Kuten aiemmin 
todettiin, tarvitaan erilaisiin teksteihin erilaisia lukemis- ja tuottamisstrategioita. 
Monet tekstit, perinteiset ja monimediaiset, sisältävät intertekstuaalisia viitteitä, jotka 
lukijan tulee ymmärtää. Esimerkiksi seuraavan, vastikään suomen hauskimmaksi 
valitun vitsin sisältö ei aukea, jos lukija ei tunne suomalaista yritys- ja 
hallintokulttuuria. Koodin purkaminen sekä sisällön ilmitason ymmärrys ei riitä.

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/04/08/suomen-hauskin-vitsi-2014
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Suomen hauskin vitsi
Suomalainen ja japanilainen yritys päättivät järjestää vuosittain soutukilpailun 8-miehisin joukkuein. Molemmat joukkueet harjoittelivat 
pitkään ja kovaa. Kun kilpailupäivä tuli, molemmat joukkueet olivat mielestään huippukunnossa, mutta japanilaiset voittivat 
ylivoimaisesti kilometrillä.

Tappion jälkeen suomalaisten joukossa vallitsi tappiomieliala. Yrityksen korkein johto päätti kuitenkin, että imagosyistä heidän olisi 
pakko voittaa seuraavan vuoden kisa. He asettivat projektiryhmän ratkaisemaan ongelmaa. Pitkien analyysien jälkeen ryhmä havaitsi, 
että japanilaisilla oli seitsemän soutajaa ja yksi mies peräsimessä kun taas suomalaisilla oli yksi soutaja ja seitsemän perämiestä.

Tässä kriisitilanteessa johto osoitti huomattavaa toimintakykyä. Päätettiin palkata konsultit tutkimaan oman joukkueen koostumusta. 
Muutaman kuukauden työn jälkeen asiantuntijat tulivat siihen johtopäätökseen, että joukkueessa oli liian monta ohjaajaa ja liian vähän

soutajia. Asiantuntijoiden raportin perusteella yrityksen johto teki välittömästi muutoksia joukkueeseen. Nyt joukkueessa oli neljä 
perämiestä, kaksi yliperämiestä, joukkueenjohtaja ja soutaja. Lisäksi soutajan motivoimiseksi kehitettiin bonuspistejärjestelmä.

"Meidän on laajennettava hänen työnkuvaansa ja annettava hänelle enemmän vastuuta."

Seuraavana vuonna japanilaiset voittivat kahdella kilometrillä. Suomalainen joukkue erotti soutajan huonoon työsuoritukseen vedoten, 
mutta maksoi kuitenkin bonuksen johdolle sen osoittamista ponnisteluista.

Ensi vuotta varten suomalaiset ovat nyt kehittämässä uutta venettä



Ei vain uutta ja digitaalista
● Vaikka monilukutaidon käsite laajentaa traditionaalisen lukutaidon 

määritelmää, ei aakkosellisiin järjestelmiin perustuvaa lukutaitoa tule pitää 
tiensä päähän tulleena. Lapsille ääneen lukeminen on vähintään yhtä 
tärkeää kuin ennenkin. Riippumatta siitä, operoiko lapsi kynän, 
näppäimistön tai kosketusnäytön parissa, tarvitsee hän laaja, rikkaan ja 
monipuolisen sanavaraston voidakseen ilmaista itseään haluamallaan 
tavalla ja voidakseen ymmärtää erilaisia kirjoituksia. Konsonantteihin ja 
vokaaleihin perustuva kirjoitusjärjestelmä on niin monipuolinen ja vahva 
kommunikaatiomerkistö ja -muoto, että ei ole perusteltua olettaa sen 
häviävän mihinkään.


