
Mitä, miksi, missä ja milloin? 

Uudet lukutaidot –
kehittämisohjelma



Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma
• Vahvistetaan lasten ja nuorten tieto- ja viestintäteknologista 

osaamista, medialukutaitoa ja ohjelmointiosaamista 
varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa.

• Osa laajempaa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia 
-kehittämisohjelmaa (2020–2022), jolla vahvistetaan 
kasvatuksen ja opetuksen laatua ja tasa-arvoa 
hallitusohjelmaan sisältyvien linjausten mukaisesti.

• Opetushallitus vastaa TVT-osaamisen kokonaisuudesta. 

• Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) vastaa 
medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen kokonaisuuksista.



Tausta ja tarve kehittämisohjelmalle

• Tutkimukset ja selvitykset, mm. Digiajan peruskoulu, ICILS

• Tarve selkiyttää laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia

• Varhaiskasvatussuunnitelman sekä esiopetuksen ja 
perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden laaja-alaisen 
osaamisen edistäminen on usein opettajan osaamisen ja 
paikallisten suunnitelmien toteutuksen varassa

• Oppilaiden TVT- ja ohjelmointiosaamisen laaja skaala sekä 
puutteet taidoissa



Kehittämisessä mukana

Eri-ikäiset oppijat

Opettajat ja muu kasvatushenkilöstö

Paikalliset kehittämishankkeet, 
verkostot ja opetuksen järjestäjät

Projektiryhmät: Medialukutaito 
(KAVI), TVT-osaaminen (OPH)

Koordinaatiotiimit:
KAVI ja OPH

Ohjausryhmä

OKM



Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen, 
medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen 
kuvaukset

Julkaistu 16.2.2021



TIETO- JA VIESTINTÄ-
TEKNOLOGINEN OSAAMINEN



• Digitaaliset ympäristöt

• Tekstit

• Paikallinen soveltaminen ja 
ratkaisut

• Moninaiset teknologiat

• Kumuloituvuus

Tarkastelu Mirossa

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Käytännön 
taidot ja oma 
tuottaminen

Vastuullisuus ja 
turvallisuus

Tiedonhallinta 
sekä tutkiva ja 
luova 
työskentely

Vuorovaikutus

Tekniset 
perustaidot

Vastuullisuus Tiedonhallinta Yhteisöllisyys

Toiminta eri 
ympäristöissä

Turvallisuus Tutkiva 
työskentely

Osallisuus

Tuottaminen Ergonomia Luova 
työskentely

18.2.2021

https://miro.com/app/board/o9J_lVNiRFg=/


Kevään 2021 toiminta

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

• Kuvauksiin perustuvien esimerkkisisältöjen tuotanto ja koonti

• Kuvauksiin perustuvan koulutuskokonaisuuden valmistelu



OHJELMOINTIOSAAMINEN



Ohjelmointiosaamisen alueet

Ohjelmoinnillinen 
ajattelu

Looginen ajattelu ja 
tiedon käsittely

Ongelmien 
ratkaiseminen ja 
mallintaminen

Ohjelmoinnin käsitteet ja 
perusrakenteet

Käytännön taidot

Tutkiva työskentely 
ja tuottaminen

Yhteiskehittelyn 
prosessit

Luova tuottaminen

Ohjelmointi oppimisen 
välineenä

Ohjelmoidut 
ympäristöt ja niissä 

toimiminen

Ohjelmoitu teknologia 
elämän eri osa-alueilla

Ohjelmoidun 
teknologian vaikutukset 
arjessa



Kehittyvä osaaminen

Pelataan erilaisia pelejä ja 
tutkitaan yhdessä niiden 
ominaisuuksia. Muokataan 
lasten kanssa tuttuja 
leikkejä ja valmiita pelejä 
keksimällä niihin uusia 
sääntöjä, tehtäviä tai 
etenemistapoja.

Suunnitellaan ja 
toteutetaan lasten kanssa 
toiminnallisia ja tarinallisia 
ympäristöjä, joissa 
käytetään pelillisiä 
elementtejä, kuten 
sääntöjä, pisteiden laskua 
tai aikarajoituksia. 
Ideoidaan omia 
pelihahmoja.

Oppilas työstää ohjatusti 
tai yhteistyössä muiden 
kanssa tarinallisuutta tai 
pelillisiä elementtejä 
sisältävän digitaalisen 
tuotoksen animointia tai 
yksinkertaista ohjelmointia 
käyttäen.

Oppilas tunnistaa 
animaatioiden ja pelien 
ohjelmoinnillisia piirteitä 
sekä kokeilee pelien 
tekemistä erilaisilla 
animointi- tai 
ohjelmointialustoilla.

Oppilas suunnittelee ja 
toteuttaa pelin, 
simulaation tai sovelluksen, 
joka ratkaisee jonkin 
oppiaineisiin tai oikeaan 
elämään liittyvän 
ongelman.

Tutkiva työskentely ja tuottaminen : 
Luova tuottaminen

VAKA

EO

7-9 lk.

3-6 lk.

1-2 lk.



MEDIALUKUTAITO



Pääalueet ja osa-alueet

Median tulkinta ja 
arviointi

Mediasisältöjen 
tulkinta

Median vaikutusten 
ymmärtäminen

Media tietolähteenä

Minä median 
käyttäjänä

Median tuottaminen

Luova ilmaisu

Vaikuttaminen

Tiedon välittäminen

Minä median 
tuottajana

Toiminta 
mediaympäristöissä

Turvallisuus

Vastuullisuus

Hyvinvointi

Hyvä vuorovaikutus



Osaamisen kumuloituva rakenne

Leikitään yhdessä median 
tuottamiseen liittyviä 
leikkejä. Tehdään esimerkiksi 
reportaasi arjen 
tapahtumista.

Tuetaan lapsia luovaan 
sanalliseen ja kuvalliseen 
ilmaisuun median keinoin.

Oppilas laatii ohjattuna 
jonkin yksinkertaisen luovan 
mediasisällön, kuten 
digitarinan tai videon.

Oppilas hyödyntää 
mediasisältöjen tekemisessä 
sanallisen, visuaalisen ja 
auditiivisen ilmaisun ja 
kerronnan keinoja, kuten 
juonirakennetta,  kuvakulmia 
ja äänimaailmaa.

Oppilas syventää teknisiä 
tuottamisen taitojaan 
visuaalisten, 
audiovisuaalisten ja 
auditiivisten sisältöjen 
parissa ja harjaantuu 
esimerkiksi erilaisten 
ohjelmien käytössä.

Median tuottaminen: 
Luova ilmaisu

VAKA

EO

7-9 lk.

3-6 lk.

1-2 lk.

Yhdessä tekeminen, kokeilu

Ilmaisun taidot

Tekniset taidot



Kevään 2021 toiminta

Medialukutaito & ohjelmointiosaaminen

• Maksuttomien tukimateriaalien tuottaminen
– Materiaalikartoitus ja linkitys kuvauksiin

– Esimerkkisisällöt kuvauksiin

– Sanastot kuvausten käyttöönoton tueksi

• Avoimien koulutusten suunnittelu ja toteutus

– Uudet lukutaidot -sparraustuokiot verkossa: webinaarit, tietoiskut, keskustelut

– Ammattilaisten verkkokoulutuspaketti (mikrovideot)



Paikallisen kehittämisen tuki

• Tietoisuuden lisääminen kuvauksista ja 
niiden soveltamisesta paikallisesti ja 
verkostoyhteistyössä - toiveita ja tarpeita?

• Kuntien omat kehittämishankkeet 
kuvausten käyttöönottoon

– OKM:n avustushaku lukuvuodelle 2021-2022



Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus 
digitaalisten taitojen kehittämiseen

Lähtökohtana tieto- ja viestintäteknologisen, medialukutaidon ja ohjelmoinnin osaamiskokonaisuuksien kehittäminen 
ja huomioiminen

Avustusten tavoitteena on

• lisätä digitaalisten taitojen opettamista tai taitoihin liittyviä kasvatuksellisia tilanteita esi- ja perusopetuksessa sekä 
varhaiskasvatuksessa

• varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tukea lasten yhdenvertaisten edellytyksien, ymmärryksen ja valmiuksien 
kehittymistä Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman hyvän pedagogisen toiminnan kuvausten mukaisesti

• perusopetuksessa tukea lasten ja nuorten taitojen, osaamisen, ymmärryksen ja valmiuksien kehittymistä Uudet 
lukutaidot -kehittämisohjelman osaamisen osoittamisen kuvausten mukaisesti

(Teksti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Liisi Hakalisto 16.2.2021)



Erityisavustus digitaalisten taitojen kehittämiseen

Tutustu hakuehtoihin

Erityisavustus varhaiskasvatus ja Erityisavustus esi- ja perusopetus

Lisätietoja varhaiskasvatuksen avustuksesta:
Li i si Hakalisto ja Aili Tervonen

Lisätietoja esi- ja perusopetuksen avustuksesta:
Tero Huttunen ja Aili Tervonen
etunimi.sukunimi@minedu.fi

Hakuaika: 02.02. 12.3.2021 (haku päättyy klo 16.15)

Päätökset huhtikuun 2021 aikana

Myönnetään varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjäkohtaisesti
käytettäväksi vuosina 2021 2022, 31.7.2022 mennessä

https://minedu.fi/-/valtion-erityisavustus-digitaalisiin-taitoihin-ja-osaamiseen-liittyvan-hyvan-pedagogisen-toiminnan-kehittamiseen-varhaiskasvatuksessa-osana-uudet-lukutaidot-kehittamisohjelmaa-vuosille-2021-2022
https://minedu.fi/-/valtion-erityisavustus-esi-ja-perusopetuksen-oppilaiden-digitaalisten-taitojen-ja-osaamisen-kehittamiseen-osana-uudet-lukutaidot-kehittamisohjelmaa-vuosille-2021-2022
mailto:etunimi.sukunimi@minedu.fi


Kiitokset!
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