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Vanhempainillan sisältö

• Hankkeen työntekijät

• Hankkeesta yleisesti

• Hankkeen palaute lukuvuodelta 2018-2019

• Oppimateriaalit

• Nettisivut

• Perusopetusta täydentävä saamen kielen opetussuunnitelma

• Tulossa ja meneillään hankkeessa

• Muut esille nousevat asiat



Hankkeen parissa 
työskentelevät
• Projektipäällikkö Eila Tapiola

• Hankekoordinaattori Arla Magga

• Saamelaiskäräjien koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari

• Utsjoen kunnan sivistysjohtaja Laura Arola

• Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Virtuaalikoulu

• Opettajat lukuvuonna 2019-2020

• Pohjoissaame: Ellen Pautamo, Joni Saijets, Juulienna Näkkäläjärvi ja Eila Tapiola

• Inarinsaame: Neeta Jääskö ja Henna Aikio

• Koltansaame: Tuomas Kiprianoff

• Opettajista ja hankkeen työntekijöistä tarkemmin nettisivuilla: 
www.saamenetaopetus.com

http://www.saamenetaopetus.com/


Saamen kielten etäyhteyksiä
hyödyntävän opetuksen pilottihanke

• Pilottihankkeen tarkoituksena on parantaa saamelaisopetuksen
saavutettavuutta ja saattaa yhä useampi saamelaisoppilas saamen kielen
opetuksen piiriin.

• Hanketta hallinnoi Utsjoen kunta, koordinoinnistavastaa
Saamelaiskäräjät. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

• Tällä hetkellä yhteensä 63 oppilasta ja opiskelijaa, 27 koulutuksen järjestäjää
ja 48 koulua

• 22 pohjoissaamen

• 23 inarinsaamen

• 18 koltansaamen

• Opetusryhmiä 19



Hankkeen tavoitteet
• Antaa perusopetuksen ja lukion oppilaille/opiskelijoille 

saamen kielen opetusta kaksi viikkotuntia/ryhmä koko 
kouluvuoden ajan,

• Kartoittaa saamen kielten opetuksen tarve ja tilanne 
kotiseutualueen kuntien ulkopuolella,

• Kehittää saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän 
opetuksen pedagogisia ja teknisiä ratkaisuja,

• Laatia saamen kielten etäopetukseen soveltuva 
opetussuunnitelma,

• Hyvien käytäntöjen laadinta ja niiden raportointi,

• Vakinaistaa toiminta.



Hankkeen opetus

• Hankkeen syyslukukausi 19.8.-19.12.2019 
ja kevätlukukausi 7.1.-22.5.2020

• Oppilailla omien koulujensa työaikojen
mukaan syys- ja kevätloma

• Syksyllä 2019 alkoi uutena

• pohjoissaamen lukiolaisryhmä

• esiopetuksen oppilaiden opetus jokaisessa
saamenkielessä

• Hankkeen kautta opetus jatkunee
syyslukukauden 2020.



Hankkeen opetus

• Käytössä Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmä
• Lisäksi hyödynnetään aktiivisesti Googlen palvelua

• Hankkeessa ei ole mahdollista ottaa käyttöön Wilmaa tai 
muuta vastaavaa palvelua

• Arviointi toteutetaan osallistumistodistuksella, joka on 
lukuvuositodistuksen liitteenä
• Poikkeuksena Oulun kaupungin ja Inarin kunnan oppilaat ja 

lukion kurssitodistukset

• Jos osallistumistodistus ei ole kevään lukuvuositodistuksen 
matkassa, voi arviointia kysyä Eilalta



Palaute lukuvuodelta 2018-2019

•Kysyimme toukokuussa 2019 palautetta sekä viranomaisilta, huoltajilta ja oppilailta Google Forms –
kyselyn kautta.

•Kysely lähetettiin viranomaisille ja huoltajille sähköpostitse, oppilaat vastasivat kyselyyn 
oppitunnilla.

•Kyselyyn vastattiin nimettömästi.

•Vastauksia saimme

• 26 oppilaalta

• 17 huoltajalta

• 23 viranomaiselta.

Etäopetuksen mukavista puolista oppilailla oli monenlaisia mietteitä.



Palaute lukuvuodelta 
2018-2019

•Virkamiehille osoitetussa kyselyssä hanke sai yleisarvosanaksi 
8.

•Kiitosta tuli mm. viestinnän ja yhteydenpidon 
selkeydestä, opetuksen haastavuudesta ja 
yleensä mahdollisuudesta opiskella saamen kieliä.

•Kritiikkiä tuli mm. rahoitusmallista, teknisistä ongelmista 
erityisesti syksyllä sekä tiedonkulusta.

•Palauteyhteenvedon voi lukea hankkeen 
nettisivuilta: https://docs.wixstatic.com/ugd/fa617b_ba96060
166d94526918ebcb95bd47fc1.pdf

https://docs.wixstatic.com/ugd/fa617b_ba96060166d94526918ebcb95bd47fc1.pdf


Mitä hankkeen jälkeen?

• Hankkeen tärkein tavoite on saada etävälitteinen saamen
kielen opetus saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolelle
turvattua

• Hanke on aloittanut keskustelun ministeriön kanssa
etävälitteisen opetuksen vakinaistamiseksi

• Sekä opetusta vastaanottavat kunnat että opetuksen järjestäjä
Utsjoen kunta kokevat nykyisen mallin raskaana

• Koulutuksen järjestäjillä ei ole velvoitetta järjestää saamen
kielen opetusta – kuinka saada opetus järjestettyä?



Oppimateriaalit

• Etäopettaja valitsee opetuksessa käytettävän
oppimateriaalin ja hoitaa tilauksen

• Oppimateriaalit lähetetään
oppilaan kotiosoitteeseen

• Saamelaiskäräjien koulutus- ja 
oppimateriaalitoimisto tuottaa ja lahjoittaa
oppimateriaalit

• https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-
oppimateriaali/

https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/


Hankkeen 
nettisivut

• Hankkeen nettisivut löytyvät osoitteesta:

• https://www.saamenetaopetus.com/

• Nettisivuja päivitetään jatkuvasti

• Nettisivujen kautta voi:

• Ilmoittautua opetukseen

• Tutustua hankkeen työntekijöihin ja 
opettajiin tarkemmin

• Katsoa oppituntien tuotoksia (tulossa!)

• Seurata saamen etäopetuksen
ajankohtaisia asioita

• Seurata uutisointia saamen kieliin ja 
opetukseen liittyen

https://www.saamenetaopetus.com/


Perusopetusta täydentävän 
saamen kielen 
opetussuunnitelma

• Hankkeessa on valmisteltu
perusopetuksen
opetussuunnitelma:

• Oppilaat saavat vuosittain
kulttuurivierailijan oppitunneille

• Osallistumistodistus annetaan
oppilaalle, joka on osallistunut
vähintään 70 % oppitunneista



Tulossa ja meneillään

• Kartoitus saamen kielten opetuksen tilanteesta
saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella

• Neuvottelut opetuksen vakiinnuttamiseksi

• Esiopetuksen kielirikasteisen opetuksen opetussuunnitelma

• Lukiokoulutusta täydentävän saamen kielen
opetussuunnitelma

• Saamen etäopetushankkeen avoimien ovien päivä
helmikuussa 2020, mahdollisesti Rovaniemellä



Späʹsseb! Takkâ! Giitu! Kiitos!


