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1 Johdatus saamelaiseen varhaiskasvatukseen 
– Arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa 

Pigga Keskitalo, Rauni Äärelä-Vihriälä & Maria Peltola 

Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet painottavat lasten tasa-arvoa ja yh-
denvertaisuutta ja syrjäytymisen ehkäisemistä. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on 
kasvattaa lapsia tasa-arvoisesti ja arvostaa kulttuurien moninaisuutta. Saamelais-
lasten varhaiskasvatuksen erityisenä tavoitteena on vahvistaa lasten saamelaista 
identiteettiä ja tietoisuutta omasta kulttuuristaan (Saamelaiskäräjät, 2009). Miten 
saamelaista varhaiskasvatusta toteutetaan? Millaisia näkemyksiä varhaiskasvatuk-
sen opettajilla on saamelaisen varhaiskasvatuksen toteuttamisesta? Mitä ajankoh-
taiset tutkimukset tuovat toiminnasta esille? Entä toteutuvatko saamelaisen kasva-
tuksen arvot käytännön työssä? Tässä kokoomateoksessa tuodaan vastauksia näihin 
kysymyksiin sekä tutkimuksellisesta että käytännönläheisestä näkökulmasta. Teok-
sessa kootaan yhteen saamelaisen varhaiskasvatuksen ajankohtainen keskustelu ja 
viimeaikainen tutkimus. Kirjan tavoitteena on avata saamelaisen varhaiskasvatuk-
sen arkea ja peilata sitä teoriaan. Artikkelikokoelma tukee uuden varhaiskasvatus-
suunnitelman tavoitteiden toteuttamista saamelaisen varhaiskasvatuksen ja saame-
laislasten näkökulmasta. Teokselle on tilausta, sillä vastaavaa ei ole saamelaisesta 
varhaiskasvatuksesta aiemmin julkaistu.  

Kirjan nimi on Saamelainen varhaiskasvatus nyt – Arvot, käytänteet ja osalli-
suus arjessa. Arvot (árvvut, values) viittaavat tässä saamelaisen kasvatuksen arvoi-
hin, kuten suvun ja yhteisön merkitykseen, luontoyhteyteen, vapauteen ja pärjää-
miseen (ks. esim. Aikio, 2010; Balto, 1997). Arvot ovat keskeisessä asemassa ja 
näkyvät monin tavoin saamelaisen varhaiskasvatuksen suunnitelmissa ja arjessa. 
Käytänteet (praksis, practice) puolestaan ovat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 
muotoutuvia tapoja toimia ja olla vuorovaikutuksessa. Käytänteillä on oma histo-
riansa ja niihin sisältyy ja liittyy tavoitteita, ihanteita ja edellä kuvattuja arvoja. 
Kasvatuksen arjessa onkin tärkeää luoda jaettua ymmärrystä eri toimijoiden välille 
sekä käytänteistä että arvoista ja tavoitteista niiden taustalla (Suorsa, 2014). Osal-
lisuus (oassálastin, participation) taas nähdään siten, että kaikki ovat jo valmiiksi 
osallisia niistä käytänteistä, joissa toimivat ja osallistuvat yhteisten olosuhteiden 
ylläpitämiseen ja muuttamiseen (Dreier, 1999). Olennainen kysymys on, millä ta-
valla osallisuus toteutuu. Mitä on lapsen osallisuus varhaiskasvatuksen käytän-
teissä, entä aikuisen? Sekä laajemmin yhteisön ja yhteiskunnan tasolla; millaiset 
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ovat kunkin toimijan mahdollisuudet vaikuttaa niihin olosuhteisiin, joissa saame-
laista varhaiskasvatusta toteutetaan?  

Lasten oikeudesta saamelaiseen varhaiskasvatukseen 

Saamelainen varhaiskasvatus tarkoittaa varhaiskasvatuslaissa (540/2018) kuvattua 
kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen palveluntuottajan järjestämää tai tuottamaa 
saamenkielistä päiväkotitoimintaa, perhepäivähoitoa tai avointa varhaiskasvatus-
toimintaa. Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan varhaiskasvatusta voivat saada 
lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet 
sitä vaativat, myös sitä vanhemmat lapset. Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) var-
haiskasvatus määritellään seuraavalla tavalla: “Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan 
lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muo-
dostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka”. Varhaiskasva-
tukselle on varhaiskasvatuslaissa asetetut tavoitteet. Saamen kielen osalta pätee 
varhaiskasvatuslain (540/2018) 8 § varhaiskasvatuksen kielestä: “Kunnan on huo-
lehdittava siitä, että lapsi voi saada varhaiskasvatusta lapsen äidinkielenä olevalla 
suomen tai ruotsin kielellä tai saamen kielilain (1086/2003) 3 §:n 1 kohdassa tar-
koitetulla saamen kielellä. Saamen kielilaki (1086/2003) 3 § määrittelee 1 koh-
dassa saamen kielilain koskettavan inarinsaamea, koltansaamea tai pohjoissaa-
mea”.  

Vuonna 2009 laaditun samelaisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaan valta-
kunnallisen tavoitteiden lisäksi saamelaisen varhaiskasvatuksen tehtäväksi on ase-
tettu säilyttää ja elvyttää saamen kieliä ja siirtää saamelaiskulttuuri seuraaville su-
kupolville yhteistyössä kodin kanssa. Saamelaisessa varhaiskasvatuksessa lapset 
pääsevät omaksumaan saamen kieltä ja saamelaiskulttuuria ja näin saavat koke-
muksia, jotka tukevat heidän kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa kehitystä. (Saame-
laiskäräjät, 2009, s. 7.) Tavoitteet ovat samankaltaiset alkuperäiskansoilla ympäri 
maailman. Saamelainen varhaiskasvatus on osa laajempaa alkuperäiskansojen var-
haiskasvatuksen sateenvarjoa käytännöllisenä ja tutkimuksellisena toimintana. 
Saamelaista varhaiskasvatusta toteutetaan äidinkielisten yksiköiden lisäksi kielipe-
sissä. Päivähoitopaikoissa annetaan kokoaikaista ja osa-aikaista päivähoitoa saa-
meksi. Kielipesissä toteutetaan täydellistä varhaista kielikylpyä, jolloin tavoitteena 
on lasten toiminnallinen kaksikielisyys. (ks. Laiti, 2018; Äärelä, 2016.) 

Suomi on ratifioinut joitakin kansainvälisiä sopimuksia, jotka koskevat lasten 
kielellisiä oikeuksia sekä saamelaisen kulttuurin säilyttämistä ja ylläpitämistä. Alu-
eellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan (SopS 

Peltola, Maria; Keskitalo, Pigga; Äärelä-Vihriälä, Rauni (toim.) (2019) 
Saamelainen varhaiskasvatus nyt : arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa

Acta Universitatis Ouluensis F 13 
http://urn.fi/urn:isbn:9789526222752



 

23 

23/1998) yhtenä tavoitteena on alueellisten kielten tai vähemmistökielten asianmu-
kaisen opetuksen järjestäminen. Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan 
puiteyleissopimuksen (SopS 2/1998) artiklan 14 mukaan jokaisella kansalliseen vä-
hemmistöön kuuluvalla henkilöllä on oikeus oppia vähemmistökieltään. Lapsen oi-
keuksien sopimuksen (SopS 60/1991) mukaan lapselta ei saa kieltää oikeutta naut-
tia yhdessä ryhmän muiden jäsenten kanssa omasta kulttuuristaan tai käyttää omaa 
kieltään. Yk:n alkuperäiskansajulistuksen (2007) mukaan alkuperäiskansoilla on 
oikeus omanlaisen koulutuksen aloittamiseen ja sen kehittämiseen. 

Suomalaisessa lainsäädännössä saamen kieltä ja kulttuuria koskettaa ensisijai-
sesti Suomen perustuslaki, jonka 6 pykälässä säädetään kansalaisten yhdenvertai-
suudesta. Sen mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee 
saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti (11.6.1999/731). 
Lisäksi perustuslaissa on taattu saamelaisille oikeudet toteuttaa omaa kulttuuriaan. 
Sen 17. pykälässä todetaan, että saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpi-
tää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan (11.6.1999/731). Yhdenvertaisuus-
laissa (1325/2014) säädetään viranomaisen velvollisuudesta edistää yhdenvertai-
suutta. Lain mukaan viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista ja 
ryhdyttävä toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Varhais-
kasvatuslain (8§ 540/2018) mukaan äidinkielisille saamelaislapsille kuntien tulee 
järjestää varhaiskasvatusta heidän omalla äidinkielellään. 

Saamelainen varhaiskasvatus suunnitelmien tasolla 

Saamelaisessa varhaiskasvatuksessa sovelletaan saamelaista pedagogiikkaa, jota 
on kehitetty saamelaisen opettajankoulutuksen, korkeakoulu- ja yliopisto-opintojen, 
kouluopetuksen ja varhaiskasvatuksen ohessa. Käynnissä on parhaillaan lukuisia 
hankkeita eri saamelaisten asuttamissa maissa, joissa kiinnitetään huomiota saame-
laisten koulutusoloihin. Toisaalta halutaan jakaa tietoja saamelaisista myös valta-
väestölle. Saamelainen pedagogiikka ottaa huomioon perinteisen tiedon ja kasva-
tuksen, ja soveltaa niitä institutionaaliseen kasvatukseen. (Keskitalo, Määttä & Uu-
siautti, 2013.) Saamelaislapset osallistuvat saamenkieliseen ja suomenkieliseen 
varhaiskasvatukseen, joten tarpeet ovat varsin moninaisia. Tärkeää saamelaisten 
kotiseutualueella olisi, että kaikki opettajat hallitsevat saamelaispedagogiikan pe-
rusteet. Jokaisen opettajaopiskelijan tulisi tuntea Suomen monikulttuurinen käy-
täntö ja alkuperäiskansamme tilanne. Pallo siirtyy koko Suomen opettajankoulu-
tukselle.  
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Saamenkieliset päivähoitoyksiköt toimivat liminaalitilassa, jolloin toiminnan 
toteuttamiseen vaikuttavat ensisijaisesti työntekijöiden pienet resurssit, rahoituksen 
järjestäminen ja perheiden saavutettavuus. Näiden seikkojen johdosta joitakin yk-
siköitä on jouduttu sulkemaan, ihan viimeisimpänä yksityisen järjestön ylläpitämä 
saamenkielinen kielipesä Helsingissä rahoitusvaikeuksien vuoksi. Joskus saamen-
kielinen yksikkö saadaan toimintaan, jos esimerkiksi saamenkielinen päivähoidon 
johto on sitoutunut työskentelemään saamenkielisessä yksikössä. Kaikenlaisia so-
velluksia ja joustoja on nähty. Kuitenkin useat, jo 2000-luvun alussa perustetut yk-
siköt ovat selviytyneet ja toimivat edelleen, vaikka nekin kärsivät jopa kroonisesta 
työntekijäpulasta. Saamelaisen varhaiskasvatuksen järjestämisen haasteena ovat 
muun muassa maantieteellinen hajanaisuus ja toiminnan pienimuotoisuus. Saame-
laiseen varhaiskasvatukseen osallistuu vähän lapsia ja he asuvat eri puolilla Suo-
mea. Lapset kuuluvat kolmeen kieliryhmään, joille kaikille järjestetään varhaiskas-
vatusta omalla äidinkielellä tai kielipesätoimintana. (Laiti, 2018; Lehtola & Ruot-
sala, 2017.) 

Vuonna 2018 saamenkielisiä päivähoitoryhmiä (äidinkielisiä yksiköitä ja kie-
lipesiä) oli aina Helsingistä Nuorgamiin. Pohjoissaamenkielisiä päivähoitoryhmiä 
oli Utsjoella, Inarissa, Enontekiöllä, Rovaniemellä, Oulussa ja Helsingissä ja poh-
joissaamenkielisiä kielipesäryhmiä oli Utsjoella, Vuotsossa, Sodankylässä, Enon-
tekiöllä, Rovaniemellä ja Oulussa. Inarissa järjestettiin koltansaamenkielistä päivä-
hoitoa kielipesissä, ja inarinsaamenkielistä varhaiskasvatusta järjestettiin äidinkie-
lisenä ja kielipesätoimintana. Saamelaisten varhaiskasvatuspalveluiden piirissä oli 
vuonna 2016 noin 190 lasta. (Laiti, 2018, s. 62; Lehtola & Ruotsala 2017, s. 17.)  

Saamelaisen varhaiskasvatuksen tutkimus 

Saamelaiskasvatusta ja opetusta on tutkittu jonkin verran Norjassa, Ruotsissa ja 
Suomessa. Vuosituhannen vaihteen jälkeen tutkimukset keskittyivät kuvaamaan 
saamelaiskasvatuksen ja saamenkielisen opetuksen toteutusta käytännössä ja suun-
nitelmien tasolla (Balto, 1997, 2008; Hirvonen, 2003; Keskitalo, 2010). Tutkimuk-
set esittelivät laajasti saamelaiskoulujen toteutusta ja osoittivat, että saamelaiskou-
lut ovat erilaisia ja niiden toimintaan vaikuttaa laajasti se, millä alueella ne toimivat 
ja millainen on saamen kielen ja kulttuurin asema koulun ulkopuolella. Tutkimus-
ten mukaan erityistä huomiota tulisi kiinnittää saamelaisen kasvatusfilosofian tasa-
arvoiseen asemaan arjen koulutyössä sekä opetussuunnitelmien laatimisessa.  

Uusimmissa tutkimuksissa on keskitytty pedagogisten käytänteiden kehittämi-
seen, saamen kielen tilanteen ja saamelaisen varhaiskasvatuksen kuvaamiseen 
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(Keskitalo, 2010; Laiti, 2018; Linkola, 2014; Rahko-Ravantti, 2016; Sarivaara, 
2012; Äärelä, 2016). Saamelaispedagogiikan viitekehyksessä saamelaispedago-
giikka on erityinen pedagogiikan muoto, jossa on kyse oppimisympäristön ja oppi-
jan roolien sovittamisesta saamelaiskulttuurin ja saamelaisfilosofian mukaisesti 
(Keskitalo 2010, 2018; Keskitalo, Määttä & Uusiautti 2013). Tämä edellyttää tie-
dostamista, suunnitelmallisuutta ja laajaa yhteistyötä. Kehitystä hidastavat kolo-
nialistispsykologiset vaikutukset, jotka aiheuttavat erilaista organisatorista hidas-
tetta edellä mainittujen asioiden kehittymiseen (Battiste, 2000). 

Suomessa yleisesti kansallisessa varhaiskasvatuksessa on tutkittu pedagogii-
kan kysymyksiä tai lapsiin ja lapsiryhmään liittyviä seikkoja mikrotason kasvatuk-
sellisena erittelynä. Varhaiskasvattajien ammatillisuus ja johtamisen kysymykset 
ovat myös kiinnostaneet tutkijoita. Sen sijaan lapsen kehityksen ja oppimisen tut-
kiminen on ollut vähäisempää. Varhaiskasvatuksen tutkimus yhteiskunnan järjes-
telmänä ja palveluna on myös saanut vähemmän huomiota. Ei myöskään tunneta 
riittävästi perheiden tilanteita ja tarpeita. (Alasuutari, 2015.) Saamelaisen varhais-
kasvatuksen tutkimista tulisi jatkaa edelleen pedagogiikan tutkimisella sekä kielen 
omaksumisen käytänteiden tutkimuksella, jotta nostettaisiin keskiöön ne parhaat 
saamelaispedagogiikan ja kielipesäpedagogiikan metodit, joilla saavutetaan paras 
mahdollinen kielitaito.  

Kirjan luvut 

Tämän teoksen artikkelit jakautuvat kahteen osaan, joista ensimmäisen muodosta-
vat varhaiskasvatuksen tilaa ja teoriaa esittelevät luvut, tutkijoiden kirjoittamat ar-
tikkelit. Toisessa osassa saamelaisen varhaiskasvatuksen koulutusohjelman työnte-
kijät, opettajat ja opiskelijat saavat äänen. 

Kirjan aloittaa Marikaisa Laitin varhaiskasvatuksen arkea käsittelevä luku. 
Laiti on toiminut pitkään Inarissa päiväkodin johtajana. Väitöskirjaansa Laiti haas-
tatteli 20 saamelaisen varhaiskasvatuksen työntekijää ympäri Suomea (Laiti, 2018). 
Väitöstutkimukseen perustuva luku tuo esiin saamelaisen varhaiskasvatuksen arkea 
sekä käsitteiden että käytännön toteutusten kautta. Varhaiskasvatuksessa työsken-
televät lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat ovat avainasemassa arjen toteutuk-
sessa. Artikkelissa avataan saamelaisessa varhaiskasvatuksessa työskentelevien ko-
kemuksia arjen käytänteistä. Luku on tärkeä avaus saamelaista varhaiskasvatusta 
kuvaavassa kokoomateoksessamme. Taustalla on laaja tutkimusperusteinen tieto. 
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Toisessa luvussa vuosia Koutokeinossa Sámi allaskuvlassa saamelaisessa opet-
tajankoulutuksessa vaikuttanut Aimo Aikio kirjoittaa saamelaisista arvoista ja tun-
nekasvatuksesta. Hän painottaa kasvatuksen kokonaisvaltaisuutta ihmisen kehityk-
sen tukemisessa. Kasvatus rakentuu tilanteista, joissa aikuisella on monia mahdol-
lisuuksia omalla toiminnallaan edistää lapsen kasvua ja kehitystä. Näissä tilanteissa 
tulisi huomioida myös tunteet. Aikio esittelee artikkelissaan tapoja, joiden avulla 
tunteet ja tunnekasvatus voivat olla mukana opetuksessa ja identiteetin kehityksen 
tukemisessa. Artikkeli vahvistaa ajatusta positiivisen tunnekasvatuksen merkityk-
sestä ihmisen kasvussa ja kehityksessä (ks. myös Uusiautti, 2019). Aikio on tutki-
nut saamelaisten menestystekijöitä (Aikio, 2007, 2010). Selviytymiskykyisyydestä 
eli resilienssistä on paljon ammennettavaa saamelaiseen varhaiskasvatukseen.  

Rauni Äärelä-Vihriälä käsittelee artikkelissaan saamenkielisten kielipesien to-
teutusta ja kielipesäpedagogiikkaa. Kielipesien pedagogiset järjestelyt ovat ainut-
laatuinen kokonaisuus, joita toteutetaan saamen kielen elvytyksen, kielen omaksu-
misen, saamelaiskulttuurin ja saamelaiskasvatuksen viitekehyksessä. Artikkeli pe-
rustuu Äärelä-Vihriälän vuonna 2016 julkaistun väitöskirjan tuloksiin saamenkie-
lisen kielipesäpedagogiikan toteutuksesta saamelaisessa varhaiskasvatuksessa (Ää-
relä, 2016). Äärelä-Vihriälä on luokanopettaja, saamen kielen opettaja ja varareh-
tori Sompion koululla, Sodankylässä. 

Oulun yliopiston professori emerita Eila Estolan ja Oulun opettajakorkeakou-
lussa työskentelevän ja Oulun yliopistosta väitelleen Raija Erkkilän artikkeli kuvaa 
saamelaisen opettajan, Annan, koulutietä lapsuudesta aikuisuuteen saakka. Kerto-
muksen kautta avataan paikkaan ja luontoon sitoutuvan kasvatuksen merkitystä 
sekä sitä, miten paikkaperusteisuutta käytännössä voidaan toteuttaa. Paikkaperus-
teisella kasvatuksella vahvistetaan lasten yhteyksiä ympärillä oleviin ihmisiin, su-
kuun ja yhteisöön ja siihen paikkaan, jossa he elävät. Artikkeli on aiemmin julkaistu 
teoksessa Ihmisen näköinen opettaja: Juhlakirja professori Leena Syrjälän 60-vuo-
tispäivänä (Estola, Heikkinen & Räsänen, 2007). Artikkelissa matkataan ajassa 
taaksepäin saamelaiseen kouluhistoriaan. Aikaikkuna tuo historian lähelle. Muutos 
nykykouluun ja -yhteiskuntaan on suuri. 

Seuraavassa luvussa Maria Peltola ja Teemu Suorsa kuvaavat sosiaalisen ja 
materiaalisen avoimen tilan toteutumista saamelaisessa kasvatuksessa. Avoimen ti-
lan tarkastelussa on kyse siitä, kuinka aikuisen toiminta luo lapsen kehitykselle, 
oppimiselle ja toimijuudelle optimaalista vapautta ja sen rajoja. Saman pohdinnan 
avulla voidaan myös kysyä, millaiset rakenteet ja struktuurit, sosiaalinen ja mate-
riaalinen ympäristö, luovat optimaalisen tilan ammattilaisen omalle osallisuudelle 
ja toiminnalle – hänen toteuttaessaan saamelaista varhaiskasvatusta. Maria Peltola 
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on tohtorikoulutettava ja suunnittelija saamelaisessa lastentarhanopettajakoulutuk-
sessa ja Teemu Suorsa kasvatuspsykologian tutkijatohtori Oulun yliopistossa. 

Sámi allaskuvlassa 20 vuotta opettajankouluttajana toiminut Pigga Keskitalo 
esittelee artikkelissaan saamelaisen varhaiskasvatuksen erityispiirteitä. Saamelai-
nen kasvatustodellisuus on muovautunut pitkän institutionaalisen kouluhistorian 
tuloksena. Kolonialistispsykologiset käytännöt ovat vaikuttaneet ihmisten tapaan 
toimia ja käsitellä asioita. Tätä tilannetta kuvatakseen Keskitalo esittelee kasvatuk-
sen sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, joita on ymmärrettävä asiantilan kehittämiseksi. 
Nämä käsitteelliset välineet tarjoavat konkreettisen systemaattisen mallin, joiden 
varassa myös saamelaista varhaiskasvatusta voi kehittää ja tarkastella kriittisesti 
saamen kielen tilanteen viitekehyksessä. 

Sámi allaskuvlan apulaisprofessori, Inker-Anni Linkola-Aikio, on tutkinut 
koulun kielimaisemaa. Artikkeli pohjautuu vuonna 2014 julkaistuun väitöstutki-
mukseen saamenkielisen kielimaiseman merkityksestä oppilaitoksen arjessa (Lin-
kola, 2014). Luvussa korostetaan saamen kielen visualisoinnin ja näkyvyyden mer-
kitystä vähemmistökielisen lapsen kielen oppimisessa. Saamelaislasten kielellisen 
tasa-arvon toteutuminen edellyttää sitä, että perusopetuksessa ja varhaiskasvatuk-
sessa sitoudutaan monikielisyyden periaatteeseen. Artikkeli herättää ajattelemaan 
kirjoitetun kielen merkitystä oppijan kieltä stimuloivana tekijänä. Kasvatuksen ja 
opetuksen kentällä tavoitteena tulisi olla, että päiväkotien ja koulujen kielikäytän-
teet ja kielimaiseman suunnittelu ovat osa pedagogisia suunnitelmia ja niiden to-
teutumista. 

Utsjoen koululla luokanopettajana työskentelevä Aura Mari Pieski konkretisoi 
artikkelissaan saamelaista pedagogiikkaa. Tekstissä käsitellään opettajan ja pienten 
koululaisten yhteistä valokuvakirjaprojektia osana ensimmäistä kouluvuotta ja 
koulusiirtymän tukena. Luku tarjoaa pedagogisen mallin, jossa opetuksen sovittelu 
kunkin ihmisen tarpeisiin voitaisiin varmistaa. Teksti on tärkeä, koska saamelais-
pedagogiikan parhaita käytänteitä tarjoavia esimerkkejä on toistaiseksi vähän. 

Kirjan toisessa osassa saamelaisen lastentarhanopettajakoulutuksen suunnitte-
lijat Maria Peltola ja Unni Länsman kuvaavat koulutuksen monimuotototeutusta 
sekä sitä, millä tavoin opinnot jäsentyvät osaksi opiskelijan arkielämää. Opintojen 
toteuttaminen harvaanasutulla arktisella saamelaisalueella vaatii monimuotoisuutta, 
joustavuutta sekä etäyhteyksien ja -toteutusten hyödyntämistä monipuolisesti. Kun 
joustavuus ja monimuotoisuus lisääntyvät, kasvavat samalla myös itseohjautuvuu-
den, arjen hallinnan ja oppimisen itsesäätelyn ja kiinnittymisen vaatimukset. Mo-
nimuotoisuus ja joustavuus siirtävät helposti lisää vastuuta opiskelijalle ja haasta-
vat myös ohjauksen. Samanaikaisesti koulutuksen merkitys ja yhteiset tavoitteet 
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lisäävät sekä opiskelun paineita että samalla myös intoa ja motivaatiota sekä raken-
tavat yhteishenkeä ja identiteettiä. 

Oulun yliopiston opettajat Jaana Juutinen ja Riikka Kess ovat matkustaneet 
koulutushankkeen aikana monet kerrat Oulun ja Inarin väliä – sekä opetuksen että 
päiväkotiharjoitteluiden ohjauksen vuoksi. He kuvaavat luvussaan kokemuksiaan 
suomalaisina yliopisto-opettajina saamelaisalueella. Näiden kokemuksen kautta on 
ollut mahdollista ymmärtää, kuinka merkittävä saamelainen lastentarhanopettaja-
koulutus on alueellisesti. Tärkeää on ollut myös etäopiskelun mahdollisuus pitkien 
välimatkojen alueella sekä lähiopetuksen järjestäminen paikallisesti saamelaisalu-
eella, Inarissa, yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa.  

Varhaiskasvatuksen opettajat Onneli Sieppi ja Nina Hirvonen kuvaavat artik-
kelissaan saamelaisen kasvatuksen erityispiirteitä. He käsittelevät arvoja ja niiden 
heijastumista kasvatukseen ja kokoavat yhteen kandidaatintöidensä tutkimustulok-
sia. Opinnäytetyöt (Hirvonen, 2018; Sieppi, 2018) ovat valmistuneet lastentarhan-
opettajakoulutuksen lopputöinä. Tutkimuksissa saamelaisen kasvatuksen tavoit-
teina ja keskeisinä arvoina näyttäytyivät itsenäisen pärjäämisen ihanne, vapauden 
ja vastuun vuoropuhelu, itseohjautuvuus, vierellä oppiminen ja epäsuorat ohjausta-
vat sekä laaja-alainen osaaminen ja tarinoiden merkitys. 
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