
Hui	 oli	 giitu!	 Dat	 lea	 stuorra	 gudni	 min	 fidnui!	 Oikein	 paljon	 kiitoksia!	 Tämä	 on	 suuri	 kunnia	

hankkeellemme!	

Saamen	 kielten	 etävälitteisen	 opetuksen	 pilottihanke	 on	 Utsjoen	 kunnan	 ja	 Saamelaiskäräjien	

yhteistyöhanke.	 Hankkeen	 tavoitteena	 on	 tarjota	 saamenopetusta	 mahdollisimman	 monelle	
saamelaisoppilaalle	 saamelaisten	 kotiseutualueen	 kuntien	 ulkopuolelle	 –	 kaikille	 sitä	 haluaville.	 Hanke	
käynnistyi	 syksyllä	 2018	 ja	 nyt	 on	meneillään	 hankkeen	 kolmas	 lukuvuosi.	 Opetusta	 annetaan	 Suomessa	

puhutuissa	saamen	kielissä:	inarin-,	koltan	ja	pohjoissaamen	kielissä.	Oppilasmäärä	on	kasvanut	vuosittain	
sitä	mukaan,	kun	tieto	opetusmahdollisuudesta	on	levinnyt.	Hankkeen	merkitys	on	ollut	valtava	erityisesti	
pienille	 saamen	 kielille,	 inarin-	 ja	 koltansaamelle.	 Ennen	 etäopetushanketta	 niiden	 opetusta	 järjestettiin	

saamelaisten	kotiseutualueen	ulkopuolella	vain	satunnaisesti.	Tänä	syksynä	hankkeessa	opiskelee	yhteensä	
90	esiopetuksen,	perusopetuksen	 ja	 lukiokoulutuksen	oppilasta	 tai	opiskelijaa	yhteensä	67	koulusta	 ja	36	
kunnasta.	 Oppilasmäärä	 on	 lähes	 kaksinkertaistunut	 hankkeen	 alusta.	 Pidemmällä	 tähtäimellä	 hankkeen	

tavoitteena	on	luoda	edellytykset	saamen	kielten	opetuksen	vakinaistamiselle	koko	maassa.		
	
Hankkeen	 käynnistyminen	 oli	 pitkän	 työ	 tulos.	 Vuosi	 toisensa	 jälkeen	 Saamelaiskäräjien	 koulutus-	 ja	

oppimateriaalitoimisto	 sai	 yhteydenottoja	 vanhemmilta,	 jotka	 toivoivat	 saamenopetusta	 lapsilleen.		
Saamen	kielten	etäopetusta	järjestettiin	kerhotoimintana	yhteistyössä	Saamelaisalueen	koulutuskeskuksen	
Virtuaalikoulun	 kanssa,	 mutta	 toiminnasta	 ei	 muodostunut	 pysyvää,	 koska	 kummallakaan	 toimijoista	 ei	

ollut	 perusopetus-	 tai	 lukiokoulutuslupaa.	 Etäyhteyksien	 hyödyntäminen	 saamelaisten	 kotiseutualueen	
ulkopuolisessa	 saamenopetuksessa	 on	 kuitenkin	 monelle	 oppilaalle	 ainoa	 mahdollisuus	 oman	 kielen	
oppimiseen:	Noin	70	%	alle	18-vuotiaista	saamelaislapsista	ja	-nuorista	asuu	saamelaisten	kotiseutualueen	

kuntien	ulkopuolella,	opetuksenjärjestäjillä	ei	kuitenkaan	ole	velvoitetta	saamen	opetuksen	järjestämiseen	
eikä	rahoitus	tähän	kannusta.	Saamelaisia	asuu	Suomessa	noin	230	kunnan	alueella,	minkä	takia	useimmilla	
kouluilla	 ei	 ole	 halutessaankaan	 mahdollisuutta	 saamen	 kielen	 lähiopetuksen	 järjestämiseen,	 sillä	

lähialueen	kouluissa	ei	ole	riittävästi	oppilaita	opetusryhmän	muodostamiseen	eikä	opettajia	ole	saatavilla.		
	
Siksi	 saamen	 kielten	 etäopetuksen	 käynnistyminen	 syksyllä	 2018	 Utsjoen	 kunnan	 ja	 Saamelaiskäräjien	

järjestämänä	 oli	 merkittävä	 parannus	 aiempaan	 tilanteeseen.	 Opetuksen	 järjestäjät,	 yleensä	 kunnat,	
ostavat	 saamen	 kielen	 etäopetuksen	 Utsjoen	 kunnalta.	 He	 voivat	 hakea	 Opetushallitukselta	 valtion	
avustusta,	 joka	 kattaa	 osan	 etäopetuksen	 kustannuksista.	 Etäopetusta	 vastaanottavat	 koulut	 puolestaan	

järjestävät	 opetukseen	 tarvittavat	 välineet	 ja	 aikuisen	 ohjaajan	 etäoppitunnille.	 Saamelaiskäräjät	 tarjoaa	
oppimateriaalit.	Etäopetuksen	maksullisuuden	vuoksi	jotkut	opetuksenjärjestäjät	ovat	päättäneet	jättäytyä	
hankkeessa	järjestetyn	opetuksen	ulkopuolelle.	Ensi	keväänä	pysymme	tarjoamaan	etäopetuksen	50	euron	

sitouttamismaksua	vastaan,	sillä	saimme	Opetus-	ja	kulttuuriministeriöltä	jatkorahoituksen,	jolla	pystymme	
kattamaan	 myös	 opettajien	 palkkakuluja.	 Tämä	 on	 lisännyt	 oppilasmäärää	 merkittävästi	 ja	
opetuksenjärjestäjät	säästyvät	valtionavustuksen	hakemiselta.		

	
Saamen	kielten	opetus	on	uusi	asia	saamelaisten	kotiseutualueen	ulkopuolella.	Pohjoissaamen	opetusta	on	

ollut	 tarjolla	 1980-luvun	 lopusta	 lähtien	 suurimmissa	 saamelaiskeskittymissä	 Helsingissä,	 Oulussa	 ja	
Rovaniemellä	 ja	 Sodankylän	 kirkonkylässä.	 Inarin-	 ja	 koltansaamen	 opetusta	 ei	 ole	 juuri	 ollut.	
Kotiseutualueen	 ulkopuolella	 saamen	opetus	 on	 täydentävää	 opetusta,	mikä	 tarkoittaa,	 etteivät	 oppilaat	

saa	opetuksesta	arvosanaa	tai	merkintää	todistukseen.	Opetuksen	järjestäjät	usein	ajattelevat,	että	saamen	
kielen	opetus	on	äidinkielen	opetusta.	Kotiseutualueen	ulkopuolella	saame	on	harvoin	oppilaan	äidinkieli.	
Sitä	 voisi	 kuvata	 perheen	 kieleksi,	 sillä	 se	 on	 vanhempien	 tai	 isovanhempien	 äidinkieli.	 Saamen	 kielen	



opetuksessa	 onkin	 kyse	 kielen	 elvyttämisestä,	 menetetyn	 kielen	 palauttamisesta	 oppilaille,	 joiden	

vanhemmilla	 ei	 ole	 ollut	 mahdollisuutta	 oppia	 perheensä	 kieltä.	 Hankkeen	 yksi	 tärkeä	 tehtävä	 onkin	
valistaa	opetuksenjärjestäjiä	saamen	kielten	tilanteesta	ja	siitä,	kenelle	saamen	opetus	on	suunnattu.	
	

Koska	 saamen	 kielen	 opetus	 on	 ylimääräistä	 opetusta	 ja	 oppitunnit	 ovat	 koulupäivien	 jälkeen,	 saamen	
kielen	 etäopetukseen	osallistuminen	 vaatii	 oppilaalta	 erityistä	motivaatioita.	 Keskusteluissa	 etäopettajien	
kanssa	 he	 ovat	 painottaneet,	 että	 opetuksen	 tulisi	 perustua	 lasten	 kiinnostusten	 kohteisiin.	 Kieli	 toimii	

porttina	 kulttuuriin,	 mutta	 ennen	 kaikkea	 lapset	 haluavat	 oppia	 kieltä,	 jota	 he	 voivat	 käyttää	
jokapäiväisessä	 elämässään.	 Kielen	 oppiminen	 lisää	 kuitenkin	 kiinnostusta	 kulttuuriin	 ja	 perinteiseen	
tietoon.	 Siksi	 saamen	 kielen	 opiskelu	 ei	 ole	 vain	 kielen	 oppimista,	 vaan	myös	 omiin	 juuriin	 tutustumista.	

Yksi	 syy	 saamen	 kielen	 opiskeluun	 on	 mahdollisuus	 puhua	 serkkujen	 ja	 isovanhempien	 kanssa	 omalla	
kielellä.	Tämä	on	tullut	esiin	keskusteluissa	sekä	lasten	että	vanhempien	kanssa.		
	

Etäopetus	vaatii	myös	opettajalta	erityisiä	pedagogisia	taitoja.	Hankkeessa	etäopettajien	taitoja	on	pyritty	
vahvistamaan	 verkostoitumalla.	 Saamelaisalueen	 koulutuskeskuksen	 Virtuaalikoulu,	 Etäkoulu	 Kulkuri	 ja	
Arktista	 pedagogiikkaa	 -hanke	 ovat	 tarjonneet	 tukeaan	 hankkeelle.	 Keväällä	 aloitettiin	 yhteistyö	 Lapin	

yliopiston	 Lasten	 sananvalta	 ja	 toimijuus	 -tutkimushankkeen	 kanssa,	 jossa	 pyritään	 kehittämään	
etäopetuksesta	 lapsilähtöistä	 yhdessä	 etäopettajien	 kanssa.	 Syksyn	 aikana	 etäopettajat	 ovat	 kokeilleet,	
miten	leikkiä,	tarinankerrontaa	ja	 luontopedagogiikkaa	voi	hyödyntää	etäopetuksessa.	On	ollut	 ilo	seurata	

opettajien	innovatiivisuutta	ja	lasten	intoa	saamen	tunneilla.	
	
Saamen	kielten	etäopetushanke	onkin	pystynyt	ottamaan	 saamen	kielen	opettajien	 resurssin	 tehokkaasti	

käyttöön.	Viime	lukuvuonna	yksi	opettaja	asui	Kolumbiassa.	Ilman	etäopetushanketta	hän	ei	olisi	pystynyt	
työskentelemään	saamen	opettajana.	Ainoa	haaste	oli	aikaero,	opettaja	joutui	heräämään	paikallista	aikaa	
viideltä	pitämään	saamen	tunteja	Suomeen.	Toimivien	nettiyhteyksien	aikana	toisella	mantereella	muutto	

ei	olekaan	este	saamenopettajana	toimimiselle.	
	
Mitkä	 sitten	 ovat	 laadukkaan	 etäopetuksen	 edellytykset?	 Olemme	 huomanneet	 hankkeen	 aikana,	 että	

pätevät	 ja	 sitoutuneet	 opettajat,	 toimiva	 tekniikkaa	 ja	 tekninen	 tuki	 erityisesti	 opettajille	 johtavat	
menestykseen.	 Koulut	 ovat	 motivoituneita	 osallistumaan	 etäopetukseen,	 kun	 opetus	 on	 korkeatasoista.	
Lisäksi	 etäopetuksen	 tulisi	 olla	 mahdollisimman	 edullista,	 jotta	 kaikilla	 halukkailla	 saamelaistaustaisilla	

oppilailla	 olisi	 mahdollisuus	 osallistua	 opetukseen	 opetuksenjärjestäjän	 taloudellisesta	 tilanteesta	
huolimatta.	 Loppujen	 lopuksi	 kyse	 on	 oman	 kulttuurin	 harjoittamisesta,	 johon	 perustuslaki	 antaa	
saamelaisille	oikeuden	koko	maassa.	

	
Millaisena	 näemme	 saamen	 kielten	 opetuksen	 tulevaisuuden	 Suomessa?	 Toivomme,	 että	 saamen	 kielet	
ovat	entistä	näkyvämpiä	koulujen	arjessa.	Saamelaisten	kansallispäivän	vietto	on	osa	koulujen	perinnettä	

eikä	 pyyntö	 saada	 saamenopetusta	 herätä	 ihmetystä.	 Ehkäpä	 mahdollisuutta	 saamen	 opetukseen	 jopa	
tarjotaan	aktiivisesti	ja	saamen	kielten	opiskelu	nähdään	satsauksena	sekä	oppilaan	että	saamelaisyhteisön	

tulevaisuuteen.	
	
Haluan	kiittää	kaikkia	hankkeessa	 toimineita	 sitoutuneita	opettajia,	motivoituneita	oppilaita	 ja	 sinnikkäitä	

vanhempia,	jotka	kannustavat	oppilaita	jäämään	saamen	tunnille	koulupäivän	jälkeen.	Kiitos	etäoppituntien	
ohjaajille	 ja	muulle	 henkilökunnalle	 opetusta	 vastaanottavissa	 kouluissa,	 jotka	mahdollistavat	 oppilaiden	
osallistumisen	 etäopetukseen.	 Kiitos	 myös	 Saamelaisalueen	 koulutuskeskuksen	 virtuaalikoululle,	 joka	



perehdytti	 opettajamme	 etäopetukseen	 ja	 tarjosi	 teknistä	 tukea	 hankkeemme	 alkutaipaleella.	 Erityinen	

kiitos	 työparilleni	Arla	Maggalle	 ja	hanketta	kaksi	ensimmäistä	vuotta	 johtaneelle	Eila	Tapiolalle.	Erityisen	
kiitoksen	ansaitsee	myös	 Saamelaiskäräjien	 koulutussihteeri	Ulla	Aikio-Puoskari,	 joka	on	 sitkeästi	 vuosien	
ajan	 tehnyt	 töitä	 sen	 eteen,	 että	 saamen	 kielten	 etäopetus	 saadaan	 käynnistettyä.	 Kiitos	 Opetus-	 ja	

kulttuuriministeriölle,	joka	on	rahoituksellaan	mahdollistanut	hankkeen	toteuttamisen.	
	


