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SAAMEN KIELTEN ETÄYHTEYKSIÄ HYÖDYNTÄVÄN OPETUKSEN PILOTTIHANKE 

 

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan johtama ja 

Saamelaiskäräjien koordinoima hanke, jolla tarjotaan saamen kielten (inarin-, koltan- ja 

pohjoissaamen) etävälitteistä opetusta saamelaisalueen kuntien ulkopuolelle 2 viikkotuntia. Hanke 

kestää vuoden 2020 loppuun ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.  

Hankkeen tavoitteina on mm. kartoittaa saamen kielten opetuksen tarve, kehittää ja kirjata 

pedagogisia ja teknisiä ratkaisuja sekä saattaa yhä useampi saamelaistaustainen oppilas saamen 

opetuksen piiriin ja lopulta vakinaistaa  saamen kielten etäopetus. Hankkeessa työskentelevät 

Utsjoen kunnasta projektipäällikkö Eila Tapiola ja Saamelaiskäräjien koulutus- ja 

oppimateriaalitomistosta hankekoordinaattori Arla Magga. Lisäksi Utsjoen sivistysjohtaja Laura 

Arola ja Saamelaiskäräjien koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari antavat osan työpanoksestaan 

hankkeelle. Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien lisäksi kolmantena hankekumppanina toimii 

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Virtuaalikoulun tukipalvelu.  

Hankkeessa annettava opetus on perusopetusta ja lukiokoulutusta täydentävää saamen kielen 

opetusta, mutta käytännössä suurin osa saamen kielen oppilaista opiskelee sitä vieraana/toisena 

kielenä. Esiopetus päätettiin jättää ensimmäisenä toimintavuotena pois. Muutama lukio-opiskelija 

on opetuksesta kiinnostunut, mutta opiskelijoita haetaan edelleen, jotta minimiryhmäkooksi 

asetetun kahden opiskelijan opetusryhmät saataisiin käynnistettyä. Tällä hetkellä yhteensä noin 60 

opiskelijaa ja oppilasta 21 kunnasta ja 37 koulusta osallistuvat hankkeeseen. Opetusryhmiä on 14. 

Opetusta varten on palkattu kuusi sivutoimista tuntiopettajaa: pohjoissaamen opettajina toimivat 

Ellen Pautamo, Áslat Holmberg, Solja Magga ja Máret-Inga Länsman, inarinsaamea opettaa Teija 

Linnanmäki ja koltansaamea Hanna-Maaria Kiprianoff. Opetus on käynnistetty viikoilla 38 ja 39 

Virtuaalikoulun ensin perehdytettyä oppitunteja valvovat ohjaajat. 

Kuluvana lukuvuonna seuraamme valtakunnallista täydentävän saamen opetuksen 

opetussuunnitelmaa soveltuvin osin. Vuoden aikana on kuitenkin tarkoitus laatia paikallinen 

opetussuunnitelma pohjoissaameen, inarinsaameen ja koltansaameen. 

Hanke on järjestänyt tähän mennessä mm. kuntaneuvottelun ja vanhempainillan etäyhteyksin, 

hankkeen kehittämistä koskevan työpajan Virtuaalikoulun kanssa sekä osallistunut muun muassa 

Poiju-verkoston seminaariin Inarissa syyskuussa.  
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