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Hankkeen työntekijät
• Projektipäällikkö Eila Tapiola

• Hankekoordinaattori Arla Magga

• Saamelaiskäräjien koulutussihteeri Ulla Aikio-
Puoskari

• Utsjoen kunnan sivistysjohtaja Laura Arola

• 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


Hankkeen opetus

• Hanke kestää 31.12.2020 asti
• Opetus hankkeen kautta jatkunee syyslukukauden 2020.

• Hanke tarjoaa 2 viikkotuntia perusopetusta / 
lukiokoulutusta täydentävää saamen kielen opetusta
• Tänä lukuvuonna testaamme pääsääntöisesti 2*45 

minuutin oppitunteja

• Lukuvuonna 2019-2020 hankkeessa on 63 
oppilasta/opiskelijaa
• Syksyllä 2019 alkoi pohjoisaamen lukiolaisryhmä ja 

esiopetuksen oppilaiden saamen kielen opetus 
jokaisessa saamen kielessä

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

• Oppilailla omien koulujensa työaikojen mukaan syys-
ja kevätloma



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/u
gd/fa617b_ba96060166d94526918ebcb9
5bd47fc1.pdf

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


Vastuut ja roolinjako 
hankkeessa
• Oppilaan oma koulu (tai 

huoltaja oppilaan opiskellessa kotona) 
vastaa perusopetuslain 29 § takaamasta 
turvallisesta opiskeluympäristöstä

• Etäopettaja vastaa laadukkaasta 
opetuksesta ja arvioinnista

• Hanketyöntekijät vastaavat 
lukujärjestyksen laadinnasta ja 
tiedottamisesta

• SAKK:n Virtuaalikoulu vastaa 
opetusympäristön teknisestä tuennasta



Mitä hankeajan jälkeen?

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

• Hanke on aloittanut keskustelun ministeriön 
kanssa etävälitteisen opetuksen turvaamiseksi

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

• Opetuksen tulee olla ilmaista vastaanottaville 
kunnille ja kaupungeille



Hankkeen budjetti

Opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoitus

• Hanketyöntekijöiden palkkakulut

• Tekninen tuki

• Opetussuunnitelmatyö

• Etävälitteisen opetuksen 
kehittämistyö

• Opettajien kouluttaminen

• Utsjoen kunta ja Saamelaiskäräjät 
jakavat hankkeen 
omarahoitusosuuden (10 %)

Kuntien ja kaupunkien maksut

• Hankkeessa opettavien opettajien 
palkkakulut



Opetuksen maksullisuus

• Opetuksen hinta on 1000 € / oppilas
lukuvuodelle 2019-2020

• Jos koulutuksen järjestäjällä on yli 5 
oppilasta, hinta on 5000 €.

• Jos koulutuksen järjestäjällä on yli
10 oppilasta, hinta on 8000 €.



Valtionavustus (Opetus-
ja kulttuuriministeriön asetus

1777/2009)
• Valtionavustusta myönnetään enintään 86 % kustannuksista 

ensimmäistä kahta oppilasta kohden.

• Opetustunnin laskennallinen kustannus on 25 €.

• Avustusta voidaan myöntää esi- ja perusopetuksen 
sekä lukiokoulutuksen järjestämisluvan omaavalle taholle.

• Jos koulutuksen järjestäjällä on vain yksi saamen kielen 
opetusta saava oppilas/opiskelija, voivat koulutuksen järjestäjät 
hakea valtionavustusta kootusti.

• Hanke auttaa hakijakumppanin löytämisessä

• Hakuaika vuoden 2019 opetusta varten päättyy 19.12.2019 klo 
16.21:

https://www.oph.fi/fi/palvelut/valtionavustus-vieraskielisten-
seka-saamen-ja-romanikielisten-oppilaiden-ja-opiskelijoiden

https://www.oph.fi/fi/palvelut/valtionavustus-vieraskielisten-seka-saamen-ja-romanikielisten-oppilaiden-ja-opiskelijoiden


Opetussuunnitelmatyö

• Hankkeessa on tehty perusopetuksen 
opetussuunnitelma:

• Lukuvuonna 2019-2020 tehdään esiopetuksen ja 
lukiokoulutuksen opetussuunnitelma

• Arviointi suoritetaan opetussuunnitelman 
mukaisesti

• Huomioimme koulutuksen järjestäjien 
päätökset



Meneillään ja 
tuloillaan hankkeessa

• Kartoitus saamen kielten opetuksen tilanteesta
saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella

• Neuvottelut opetuksen vakiinnuttamiseksi

• Esiopetuksen kielirikasteisen
opetuksen opetussuunnitelma

• Lukiokoulutusta täydentävän saamen
kielen opetuksen opetussuunnitelma

• Avoimien ovien päivä kansallispäiväviikolla 
helmikuussa 2020, mahdollisesti Rovaniemellä



Späʹsseb! Takkâ! Giitu! Kiitos!


