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7 Kulttuurisensitiivinen saamelainen 
varhaiskasvatus – Pedagogisia työkaluja 

Pigga Keskitalo 

Tiivistelmä 

Luku perustuu saamelaisessa lastentarhaopettajakoulutuksessa pidettyyn opetuk-
seen, jonka aiheena oli kulttuurisesti relevantin ja saamelaispedagogiikan mukai-
nen toiminta saamelaisessa varhaiskasvatuksessa. Tässä tekstissä käsitellään saa-
melaisen varhaiskasvatuksen kasvatustilanteita eri näkökulmista ja tähän perustuen 
kuvaillaan saamelaispedagogiikan sisältöjä. Teksti perustuu tutkijan omaan tutki-
mustoimintaan, joka on käsitellyt kulttuurisensitiivisiä oppimistilanteita ja saame-
laispedagogiikkaa. Tekstistä saa tukea ja inspiraatiota saamelaisen varhaiskasva-
tuksen kehittämiseen sekä pedagogisia työkaluja tähän haasteelliseen ja moninai-
seen työhön.  

Čoahkkáigeassu 

Artihkal vuođđuduvvá sápmelaš mánáidgárdeoahpaheaddjeskuvlejumis dollo-
juvvon oahpahussii, man fáddán lei kultuvrralaččat relevánta ja sámepedagogihka 
mieldásaš doaibma sápmelaš árrabajásgeassimis. Dán teavsttas rahppojuvvo kul-
tuvrralaččat mearkkašahtti bajásgeassindilli iešguđege geahččanguovlluin ja 
seammás govviduvvojit sámepedagogihka sisdoalut. Teaksta vuođđuduvvá dutki 
iežas dutkamušdoibmii, mii lea gieđahallan kultursensitiiva oahppandilálašvuođaid 
ja sámepedagogihka iešguđege geahččanguovlluin. Teavsttas oažžu doarjaga ja in-
spirašuvnna sápmelaš árrabajásgeassima ovddideapmái sihke pedagogalaš bar-
goneavvuid dan gáibideaddji ja máŋggabealat bargui. 

Johdanto 

Tässä luvussa tuon esiin, mitä kulttuurisensitiivinen opetus- ja oppimistapahtuma 
tarkoittaa ja kuvailen saamelaisen pedagogiikan sisältöjä erityisesti saamelaisen 
varhaiskasvatuksen kontekstissa. Luku perustuu saamelaisen lastentarhaopettaja-
koulutuksen opiskelijoille pitämiini opetussisältöihin. Keskityin ensimmäisessä 
opetusosuudessani kulttuurisesti merkittävään pedagogiikkaan ja toisella kerralla 
käsittelimme saamelaispedagogiikan merkitystä. Opiskelijat esittelivät kokemuksi-
aan opetuksen lomassa. 
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Saamelaisen varhaiskasvatuksen ja ylipäätään koulutuksen yhteydessä kulttuu-
risesti merkityksellinen oppimisjärjestely on avainasemassa. Tässä luvussa esitte-
len kulttuurisesti merkittävää oppimista ja peilaan aihealueetta saamelaispedago-
giikkaan. Kirjoitukseni perustuu saamelaispedagogiikkaa käsittelevään tutkimus-
työhöni (esim. Keskitalo, 2010, 2017; Keskitalo, Määttä & Uusiautti, 2013) ja pit-
kään opetuskokemukseeni saamelaisessa opettajainkoulutuksessa. Vastaan seuraa-
viin kysymyksiin: 1. Mitä kulttuurisesti merkittävä pedagogiikka ja kulttuurisensi-
tiivisyys tarkoittavat saamelaisessa varhaiskasvatuksessa? 2. Mitä saamelaispeda-
gogiikka tarkoittaa saamelaisessa varhaiskasvatuksessa? 

Olen toiminut vuodesta 1999 saamelaisessa opettajainkoulutuksessa Norjan 
Koutokeinossa Sámi allaskuvlassa. Sámi allaskuvlassa on järjestetty saamenkie-
listä opettajainkoulutusta jo vuodesta 1989 lähtien. Väittelin kasvatustieteestä 
vuonna 2010 Norjan saamelaisen koulun kulttuurisensitiivisistä opetusjärjeste-
lyistä ja sen ongelmista (Keskitalo, 2010). Myöhemmin olen käsitellyt saamenkie-
listä ja saamelaiskontekstissa tapahtuvaa opetusta yleisemmässä viitekehyksessä 
vertaillen esimerkiksi Suomessa ja Norjassa järjestettyä opetusta. Olen myös toi-
minut saamelaisen kasvatus- ja kouluhistorian projekteissa (esim. Keskitalo, Leh-
tola & Paksuniemi, 2014). Taustalla vaikuttaa myös laaja toiminta erilaisissa kou-
lutuksen kehittämisprojekteissa, joista haluan mainita saamelaisen opettajainkou-
lutuksen digitalisaatioprojektin Norjassa ja arktisen pedagogiikan ja digitalisaation 
kehittelyn Suomessa eri kouluasteilla. Teimme vuonna 2016 Milja Guttormin 
kanssa opetushenkilöstön työkalupakin erityisesti Suomen saamelaisten kotiseutu-
alueen kouluja silmälläpitäen (Guttorm & Keskitalo, 2016). Sovellan myös näitä 
ajatuksia tässä luvussa. 

Kulttuurisesti merkittävä pedagogiikka 

Nykytieteilijät pyrkivät eroon kuvailevasta ja objektiivisesta tavasta määritellä 
kulttuuri. Kulttuureja yritetään käsitteellistää sosiaalisten, poliittisten ja kommuni-
katiivisten seikkojen avulla. Kulttuuriksi voi laskea lähes kaiken ihmiselämään liit-
tyvän. Kulttuurin symbolinen vertaaminen jäävuoreen on osuvaa. 9/10 jäävuoresta 
jää piiloon. Kulttuurin näkyvät ilmentyvät ovat osa pukeutumiseen ja käyttäytymi-
seen liittyviä sääntöjä. Samoin tavat, ruoka, musiikki ja kieli ovat havainnollisia 
esimerkkejä helposti näkyvästä kulttuurista. Kulttuurin näkyvän osan perusteella 
ihmiset päättelevät kuuluvatko toiset “meihin” vai “heihin”. Kulttuuri on kuitenkin 
paljon enemmän kuin silmällä voi nähdä. Se on Benjaminin mukaan arvojen, us-
komusten ja käsitteiden monimutkainen järjestelmä. (Benjamin, 2014.) (Kuvio 1.) 
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Kuvio 1. Kulttuurinen jäävuori. 

Banks (2006) identifioi kuusi kulttuurin osatekijää: 1) arvot ja käyttäytyminen, 2) 
kieli ja murteet, 3) sanaton viestintä, 4) kulttuurinen tietoisuus, 5) näkökulma, vii-
tekehys ja maailmankuva ja 6) samastuminen. Arvot ovat kunkin kulttuurin tär-
keimpiä elementtejä. Ne vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen ja siihen, miten he 
aistivat ja tarkkailevat ympäristöään. Kielessä heijastuvat tavat, joilla ihmiset ha-
vainnoivat ja ymmärtävät maailmaa. Murteissa ja vähemmistökielissä säilyvät sekä 
kuvastuvat ryhmien väliset kulttuurierot. Ihmiset kommunikoivat myös sanatto-
masti. Sanattomassa viestinnässä ilmennetään tärkeitä, näkymättömiä osia kulttuu-
rista. Kulttuurinen tietoisuus tarkoittaa tietoisuutta omasta ryhmästä ja sen erottu-
vuudesta muista ryhmistä. Tietyt näkökannat voivat olla ohjeellisempia ja tyypilli-
sempiä joissain ryhmissä kuin toisissa. Samastuminen tiettyyn ryhmään voi olla 
kuuluvuuden tunnetta ja ryhmän arvojen, kiinnostuksenkohteiden ja tavoitteiden 
jakamista ja sisäistämistä. (Banks, 2006.) Samastuminen vaihtelee yksilöstä riip-
puen. Tältä pohjalta voidaan ajatella, että koulussa tulee tukea yksilöiden monen-
laisista lähtökohdista ponnistavia identiteettejä Banksin (2006) identiteettitypolo-
gian havainnollistamana. 
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Jokaisella lapsella on omanlaisensa kehityskaari ja kulttuuri-identiteetti. Var-
haiskasvatuksessa voidaan tukea jokaista lasta tiedostumalla erilaisista identiteetin 
kehitystasoista ja auttamalla lapsia sietämään erilaisuutta. Kulttuurien välisiä tai-
toja on tärkeä opetella läpi elämän. (Kuvio 2.) (Banks, 2006.) Tasolla yksi (psyko-
loginen vankeus omassa kulttuurissa) lapset tuntevat kielteisiä tunteita omaa kult-
tuuria kohtaan ja voisivat hyötyä sellaisista kokemuksista, jotka auttavat tuntemaan 
omaa kulttuuria paremmin. Tasolla kaksi (kulttuurinen jähmettyminen) oletetaan 
oman kulttuurin olevan parempi kuin muiden. Tällä tasolla sellaisista harjoitteista 
voisi hyötyä, joissa tarkastellaan omia etnosentrisia tunteita muita kohtaan ja ym-
märretään, mistä tunteet kumpuavat. Kolmannella ja neljännellä tasolla kulttuuri-
identiteetti selkiytyy, jolloin lapsille kehittyy pikkuhiljaa todenmukainen kuva kult-
tuureista. Viidennellä, monikulttuurisuuden ja maltillisen kansallismielisyyden ta-
solla, ihmisellä on kulttuurista osaamista toimia muiden kanssa yhteistyössä. Kuu-
dennella tasolla ollaan löydetty tasapaino kulttuurisen, kansallisen ja globaalin 
identiteetin välillä.  

Kuvio 2. Banksin identiteettitypologia (Banks 2006). 

Vaikka Banksin (2006) identiteettitypologia on käyttökelpoinen varsinkin kou-
luissa, jo varhaiskasvatuksessa työskentelevien on hyvä tiedostaa tämä koko-
naisuus, jotta monikulttuurisuudelle luodaan parhaat lähtökohdat jo varhaiskasva-
tuksessa. Kulttuurisesti merkittävä pedagogiikka ottaa huomioon kontekstin kult-
tuuriset moninaisuudet ja toteuttaa sisällöt paikallisesti siten, että pyritään harmo-
niaan kulttuurisen moninaisuuden kanssa. Saamelaisessa kontektissa tämä tarkoit-
taa sitä, että saamelaissisältöjä tarjotaan kaikille lähtökohdasta huolimatta. Saame-
laisen varhaiskasvatuksen saavutettavuuden ongelma pyritään ratkaisemaan.  

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



 

115 

Kulttuurisensitiivisyys 

Maailma on entistä moninaisempi, joten varhaiskasvatuksen täytyy suhtautua tähän 
ilmiöön kulttuurisensitiivisesti. Varhaiskasvatukseen vaikuttaa enenevässä määrin 
muutos yhtenäiskulttuurista kohti kulttuurien välistä kommunikointia, jolloin pai-
notetaan laajaa yhteistyötä erilaisissa yhteyksissä. Saamelaisessa kouluhistoriassa 
jopa 1970-luvun loppuun painotettiin suomalaisuutta ja suomen kieltä opetuksessa 
(Keskitalo, Lehtola & Paksuniemi, 2014). Maailman ei ajatella enää olevan yhden 
(valta)kulttuurisen skeeman varaan rakentunut. Tällöin kulttuurirelatiivinen eli 
kulttuurisesti merkityksellinen koulu ja opetus sekä oppiminen ja varhaiskasvatus 
korostuvat. 

Kulttuurirelatiivisyys tarkoittaa sitä, että tapahtumat tai toimenpiteet voidaan 
selittää tietyn kulttuurisen raamin kautta. Jokainen kulttuuri on sidoksissa tiettyyn 
kulttuuriseen karttaan. Kun ihminen elää omassa kulttuurisessa raamissaan, se nä-
kyy jokaisen ihmisen maailmankuvassa ja käsitteissä. Kulttuurisesti merkityksek-
kään ajattelun korostamisen tarkoituksena on auttaa avaamaan silmät maailman 
moninaisuudelle ja tunnustamaan se, jota ei muutoin pidettäisi merkityksellisenä 
vaan itsestäänselvyytenä. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti auta ymmärtämään 
toisen ajatuksia. Tilanteen tiedostaminen kasvatusinstituutioissa on kuitenkin hyvin 
tärkeää, jotta voidaan rakentaa ja kehittää kulttuurisesti merkityksellistä oppimis-
kontekstia. (ks. Benjamin, 2014.) 

Saamelaisalueella ja saamelaisopetuksen ja saamelaisen varhaiskasvatuksen 
vaikutusalueilla tulisi toimia moninaisen kulttuurisen kartan perusteella. Sil-
loin ”perinteinen” suomalainen ja länsimainen kasvatusinstituutio saavat uusia 
merkityksiä ja vaatimuksia. Lapset voivat identifioitua hyvin monenlaisten tausto-
jensa takia moniin ja monenlaisiin kulttuureihin. Heille pitää syntyä tunne, että 
nämä kaikki kulttuuriset moninaisuudet ovat yhtä arvokkaita ja merkityksellisiä. 
Tämä on selvin muutos kansakoulusta kohti nykyistä koulutuskontekstia.  

Kulttuurisensitiivisyys (cultural sensitivity) kasvatuksen alan ja kasvatusinsti-
tuutioiden yhteydessä tarkoittaa kulttuurisesti herkkää oppimista ja opetusta. Läh-
tökohtana on tietoisuus kulttuurisista eroista ja samanlaisuuksista sekä siitä, että ne 
vaikuttavat arvoihin, oppimiseen ja käyttäytymiseen. Koulutuksen ja kasvatusins-
tituutioiden toiminnoissa kulttuurisensitiivisyys on huomioitava, ja sillä on vaiku-
tusta yhteistyöhön ja sen onnistumiseen. Kun otetaan huomioon lasten ja perheiden 
erilaiset taustat, se lisää heidän osallisuuden tunnetta ja turvallisuuden kokemusta. 
Osallisuus on oppimisen kannalta tärkeää, sillä se auttaa uusien taitojen oppimi-
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sessa ja lisää viihtyvyyttä. Kulttuurisensitiivisyys merkitsee toinen toisensa kult-
tuurin ja moninaisuuden arvostamista. On tärkeää muistaa, että kulttuurinen moni-
naisuus vaikuttaa ihmisten väliseen kommunikointiin ja osallistumiseen monella 
tavalla opetuksessa ja kohtaamisessa. (Saukkonen, 2013.) Kulttuurisensitiivisyys 
täytyy huomioida jo suunnitteluvaiheessa. 

Kulttuurisensitiivisyys toteutuu, kun halutaan sovittaa kommunikointi ja käy-
tös niin, että se huomioi toisen ihmisen kulttuuriset normit. Silloin halutaan oppia 
toisen kulttuurin perinteistä ja ominaispiirteistä. Toisten kulttuureihin ja moninai-
siin identiteetteihin suhtaudutaan ihmisoikeudellisten periaatteiden mukaan kunni-
oittaen ja arvostaen. Monikielisten ja monikulttuuristen ihmisten identiteetti on 
joustava ja moninainen. (Schubert, 2007.) 

Kulttuurisensitiivisyys merkitsee sitä, ettei tuomitse ketään. Kasvatusalan am-
mattilaiset pitävät huolen siitä, että kulttuurieroista huolimatta kommunikointi 
voisi jatkua. Mitä enemmän tietyn kulttuurin ominaispiirteitä tunnetaan, sen pa-
rempi mahdollisuus on joustavaan kommunikointiin. Avoimuus, välittäminen ja ih-
misen erityisyyden kunnioittaminen ovat joustavan kommunikoinnin erityispiir-
teitä kulttuurisista eroista huolimatta. Kehotuksena on kiinnittää huomio kasvatus-
tilanteen mahdollisuuksiin, ei esteisiin. (Guttorm & Keskitalo, 2016.) 

Kulttuurisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa 

Kulttuurisensitiivinen varhaiskasvatus ottaa huomioon paikalliskulttuurin ja lasten 
taustan sekä heidän kokemuksensa. Nämä ainekset rakentuvat suunnittelun ja toi-
minnan lähtökohdiksi. Paikallisuus on varhaiskasvatuksen järjestämisen tärkeä 
arvo, jossa lisäksi huomioidaan sukupuolet, yksilöt, ryhmät, perheet, kielet ja etni-
set taustat. Varhaiskasvatuksen toiminta, sisällöt ja oppimateriaalit tukevat jokaisen 
lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että saamelaisuus ja 
kulttuurienvälisyys/monikulttuurisuus olisivat normeja pohjoisilla alueilla ja tilan-
teissa, joissa saamelaiskulttuuri ja saamen kieli ovat kosketuksissa jollakin tavalla. 
Silloin täytyy ottaa myös kantaa monikielisyyteen. Tärkeä kysymys on, että voi-
vatko kaikki oppia saamea etnisyydestä huolimatta. Kysymys koskee paitsi lapsia, 
niin myös koko yhteisöä. Kun puhutaan radikaalista inklusiivisesta monikulttuuri-
suudesta, niin silloin saamea voivat oppia kaikki taustastaan huolimatta. Tavoit-
teeksi silloin muodostuu kielellisen käyttöympäristön laajentaminen. Koulutuksen 
järjestäjät mahdollistavat saamen kielen oppimisen päivähoidosta aikuiskoulutuk-
seen. Ketään ei jätetä paikallisessa inklusiivisessa mallissa kulttuurisen raamin ul-
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kopuolelle. Tällainen ajattelu toteutuu vielä vajavaisesti saamelaisessa varhaiskas-
vatuksessa. Saamenkieliset kielipesät ovat lähteneet onnistuneesti purkamaan kui-
tenkin käytäntöä siten, että saamenkielinen käyttöympäristö laajenee. Myös aikuis-
koulutuksessa nykyään laajennetaan käyttäjäkuntia. Eri alojen ammattilaiset voivat 
oppia saamea siinä missä myös aikuisväestö voi ottaa käyttöön saamen kielen saa-
men kielen kursseilla.  

Kulttuurisensitiivisyys näkyy oppimateriaaleissa siten, että se ottaa huomioon 
paikalliskulttuurin. Esimerkiksi saamenkieliset oppimateriaalit eivät ole vain kään-
nöksiä valtakulttuurin materiaaleista. Myös suomenkielisessä oppimateriaalissa on 
oltava paikallisia elementtejä mukana. Saamelaisalueen erityispiirteet asettavat si-
ten haasteita kummankin kieliseen oppimiskontekstiin, ei vain saamenkieliseen toi-
mintaan. Myös oppimistilanteiden organisointiin kiinnitetään huomiota. Täytyy 
pohtia, miten ilmiöpohjaisuuteen tartutaan. Silloin esimerkiksi aikataulutus, tilojen 
käyttö, opettajajohtoisuus ja pirstalemaisuus joutuvat uudelleentarkastelun koh-
teeksi. Oppimistilanne ei ole erityisen kulttuurisensitiivistä, jos se järjestetään tiu-
kan länsimaisen organisaatiokulttuurin mukaisesti. Uudet ajatukset ovat jo tuoneet 
muutoksen suomalaiseen koulutusjärjestelmään, joka tuo positiivisia mahdolli-
suuksia myös saamelaisalueelle.  

Saamelaispedagogiikan määritelmä 

Saamelaispedagogiikka nojautuu kokemusperäiseen tietoon ja sen painottamiseen, 
jota voidaan pitää tärkeänä opetuksellisena taustafilosofiana saamelaisessa varhais-
kasvatuksessa. Saamelaispedagogiikka keskittyy lapsen tukemiseen siitä lähtökoh-
dasta, että lapset ja sitä myötä varhaiskasvatus ovat moninaistuneet viime vuosi-
kymmeninä. Siksi painotetaan monenlaisten lasten tarpeiden huomioimista. Saa-
melaisen varhaiskasvatuksen konteksti on muuttunut moninaisemmaksi kielen-
vaihdon, kielenelvytyksen ja muuttoliikkeen sekä muun yhteiskunnallisen muutok-
sen takia. Taustalla on käänne, joka on tapahtunut sen jälkeen, kun saamenkielinen 
opetus ja varhaiskasvatus lähtivät kehittymään 1970-luvun lopulla. Saamelaislap-
sia on sijoittunut saamenkielisen varhaiskasvatuksen lisäksi suomenkieliseen var-
haiskasvatukseen esimerkiksi vanhempien valinnan, kielitaidon tai muun syyn ta-
kia. Saamenkieliseen varhaiskasvatukseen osallistuu joskus muitakin kuin saame-
laislapsia. Kielikylpyyn perustuvaa varhaiskasvatusta on perustettu eri puolille 
Suomea joko kunnallisesti tai järjestötoiminnan avulla. Tarve siihen on ollut suuri 
eri puolilla saamelaisaluetta ja luonnollisesti sen ulkopuolella esimerkiksi muutto-
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liikkeen seurauksena. Kielikylvyn tukemiseksi ja aloittamiseksi tarvitaan yhteis-
kunnallista, poliittista ja taloudellista tukea. Inarinsaamen opetuksessa kielikylpy-
menetelmiä on sovellettu jo pitkään (Olthuis, Kivelä & Skutnabb-Kangas, 2013). 
Onnistuneita malleja voi ammentaa näistä toteutuksista.  

Tarve saamelaispedagogiikan kehittämiseen on ilmeinen saamelaisen varhais-
kasvatuksen erityispiirteiden takia. Saamelaispedagogiikka sijoittuu alkuperäis-
kansojen koulutus- ja kasvatustutkimusten alaan. Tässä painotetaan perinteisen tie-
don roolia ja merkitystä sekä kasvatusfilosofiaa kasvatuksessa paradigman, episte-
mologian ja ontologian tarkastelun kautta. (ks. Keskitalo, 2010; Keskitalo, Määttä 
& Uusiautti, 2013.) Yhteisön tarpeiden pohjalta yhdessä koulutuksen toimijoiden 
kanssa voidaan lähteä muuttamaan haasteellisia käytänteitä. Balto (2008) toteutti 
Ruotsissa toimintatutkimuksen, jossa kehitettiin opettajien ja tutkijoiden kanssa yh-
dessä perinteisen saamelaisen kasvatuksen roolia kouluissa ja esiopetuksessa. Saa-
melaispedagogiikan erityisyys juuri nykykoulutuksen- ja kasvatuksen kannalta on 
se, että pohditaan ja kehitetään nonformaalin kasvatuksen ja perinteisen tiedon roo-
lia formaaleissa kasvatusinstituutioissa. Toisaalta syvennytään myös tutkimaan pe-
rinteistä kasvatusta ja sen ilmentymiä. Yhteisöjen ja yliopiston yhteistyö on tärkeää 
tässä yhteydessä.  

Saamelaispedagogiikka koskettaa laajasti varhaiskasvatuksen, koulun ja sen 
jälkeisen kasvatuksen tilanteita ja konteksteja. Saamelaispedagogiikka on myös 
kiinnostunut lapsista ja perheistä ja niiden hyvinvoinnista moninaisissa komplek-
seissa yhteyksissä. Erityisen tärkeäksi on tullut pohtia, kuinka saamelaiskulttuuria 
ja saamen kieliä voidaan vahvistaa ja elvyttää institutionaalisessa kasvatuksessa 
yhteistyössä yhteisöjen kanssa. Perinteisen tiedon rooli koulutuksessa on tärkeä nä-
kökohta ja kehittämisala.  

Saamelaispedagogiikka tarkoittaa kaikkea sitä kasvatus- ja koulutustoimintaa, 
joka on kosketuksissa saamelaisuuden kanssa. Näin esimerkiksi Suomen saame-
laisalueen kouluissa ja varhaiskasvatuksessa olisi tarpeen kehittää saamelaispeda-
gogiikkaa, joka ottaa huomioon koulujen ja varhaiskasvatuksen erityistarpeet pai-
kallisista lähtökohdista. Laajasti ymmärrettynä saamelaispedagogiikka koskettaa 
koko koulun ja varhaiskasvatuksen toimintaa. Näin myös muut kuin saamenkieli-
seen luokkaopetukseen tai varhaiskasvatukseen osallistuvat hyötyvät saamelaispe-
dagogiikan tarjoamista ratkaisuista. Käytännön kehittämistyötä on syytä jatkaa. 
(Keskitalo, Määttä & Uusiautti, 2013.) 
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Perinteinen saamelainen kasvatus 

Balton (1997) mukaan institutionaalisessa kasvatuksessa perinteinen saamelainen 
kasvatus perustuu kodin ja vanhempien kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Saamelainen 
elämäntapa, aikuisen osallisuus, epäsuora kasvatus, vakiintuneet sosiaaliset käy-
tännöt, perhe ja suku ovat tärkeässä asemassa tässä toiminnassa. Kasvatus perustuu 
esimerkiksi tarinankerrontaan, luontoyhteyteen ja lapsen itsenäisyyden kehittämi-
seen. Nämä seikat ovat hyvän oppimisen tunnusmerkkejä monien klassisten peda-
gogien mukaan (esim. Bruner, Dewey, Vygotsky, Montessori, Freinet). Tällöin yh-
teistoiminnallisuus, käsitteellistäminen, toiminnallisuus, lasten oma aktiivisuus 
sekä konstruointi ovat tärkeitä tekijöitä opetuksessa ja kasvatuksessa. (Keskitalo, 
2010.) 

Saamelainen perinteisen lastenkasvatus tarkoittaa työn ja leikin kautta oppi-
mista. Balton mukaan saamelaista perinteistä kasvatusta kuvaa epäsuoran kasva-
tuksen mukaan toiminen. Tätä soveltaen myös kasvatusinstituutiossa lapset oppivat 
huomaamattaan ottamaan vastuuta tekemisistään ja olemisestaan yhdessä perheen 
ja ympäröivän verkoston kanssa. Erilaisten lähestymistapojen, kuten kiusoittelun, 
nárrideapmi, tarkoituksena on lisätä lasten kestävyyttä ja sensitiivisyyttä ihmisten 
välisessä kommunikaatiossa. Samalla lapsille opetetaan tiettyjä kulttuurisesti mer-
kityksellisiä sosiaalisia rooleja. Muita epäsuoria kasvatustapoja ovat esimerkiksi 
kiinnittää lapsen huomio epämieluisissa tilanteissa joihinkin muihin asioihin ja kol-
mannessa persoonassa puhuttelu. (Balto, 1997.) Tarinankerronnan avulla lapsille 
siirretään kulttuurista tietoa ja tarinoissa voi olla myös opetuksellinen sisältö. Yksi 
keino on äänenkäyttö: lapselle puhutaan empaattisella ja ystävällisellä äänensävyllä. 

Javon (2010) vertailevan tutkimuksen mukaan saamelaisvanhemmat ovat val-
taväestön vanhempia sallivampia lasten kasvatuksessa. Tällä voi olla vaikutusta 
saamelaisessa kontekstissa operoivan kasvatuksellisen tilanteen sosiaaliseen ilma-
piiriin ja lasten toimintaan. Kodeissa tutut käyttäytymismallit voivat joutua institu-
tionaalisessa kontekstissa törmäyskurssille. Javon mukaan läheisempi suhde aikui-
siin sekä oma-aloitteisuus ruokailussa ja nukkumisessa ovat tavallisempia saame-
laisperheissä kuin valtaväestöön kuuluvissa perheissä. Tutkimus osoittaa, että saa-
melaislapsia kannustetaan perheissä vapauteen ja itsenäisyyten verrattuna valtavä-
estön perheisiin. Javon tutkimuksessa saamelaisvanhemmat kertoivat käyttävänsä 
epäsuoraa kontrollointia runsaasti, mutta eivät suvainneet lapsen aggression ilmen-
tymiä, kuten kiukuttelua ja pahantuulisuutta. Kateutta ja sen osoittamista ei sallittu 
saamelaisperheissä. (Javo, 2010.) Aikion (2007) mukaan saamelaisen perinteisen 
kasvatuksen tarkoituksena on ollut valmentaa lapsia pärjäämään vaihtelevissa ja 
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vaativissa puitteissa ja luonnonoloissa. Voi ajatella myös niin, että lasten tulee 
saada kulttuurisia taitoja pärjätäkseen moninaisissa kulttuurisissa tilanteissa. Ystä-
vyys- ja neuvottelutaidot ovat tärkeitä, kun halutaan tulla toimeen erilaisten ihmis-
ten kanssa.  

Saamelainen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa 

Saamelaispedagogiikan kehittämisessä keskeinen kysymys on, miten hyödyntää 
saamelaista kulttuuriperintöä sekä filosofiaa ja löytää niistä ratkaisuja ja malleja 
pohjoisen alueen saamelaisopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Myös muiden alku-
peräiskansojen koulu- ja opetuskokeiluista voidaan oppia. On myös syytä pohtia, 
mitä reformipedagogien innovaatioista voisi ammentaa saamelaisalueen kouluihin 
ja varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi oppimateriaalipulaan montessoripedagogiikan 
mallin mukaan auttaisi sellainen ratkaisu, jossa oppilaat valmistavat oppimateriaa-
lin itse. Steinerpedagogiikka hyödyntää oppilaan herkkyyskausia toteuttaen ope-
tuksen ilman oppikirjoja. Freinetpedagogiikassa luovutaan perinteisistä tila-, aine- 
ja tuntijaoista, jolloin oppimista määrittävät ongelmanratkaisu ja ilmiöpohjaisuus. 
(Keskitalo, 2010.) 

Saamelaispedagogiikan kehittymiseksi olennaista on luoda sellainen opetus- ja 
kasvatusparadigma, joka on nykyistä lähempänä paikallisen yhteisön tarpeita. Kou-
lutuksen sisällöissä paikallisen yhteisön oma kulttuuri ja perinne, sen arvot, kerto-
mukset, odotukset, normit, roolit, seremoniat ja rituaalit vahvistavat kulttuurista 
moninaisuutta oppimisessa. Saamelaispedagogiikan kehittämisessä ei riitä pelk-
kien yksittäisten asioiden korjaaminen, vaan joudutaan etsimään laajempien koko-
naisuuksien ratkaisuja pieniä paloja kokoamalla vähä vähältä. Saamelaiseen ope-
tukseen ja varhaiskasvatukseen vaikuttavat makrotason kysymykset, jotka vaikut-
tavat myös mikrotason onnistumiseen. Erilaiset kulttuuriset logiikat sijoitettuina 
epäsymmetrisiin voimasuhteisiin haastavat ottamaan koulun ja varhaiskasvatuksen 
pedagogiikan vakavasti. (Keskitalo, Määttä & Uusiautti, 2013.) 

Saamelaispedagogiikan mukaisesti järjestetyssä varhaiskasvatuksessa lähtö-
kohtana on lapsen aktiivisuus. Tällöin opettaja ei ole auktoriteetti, vaan ohjaaja, 
neuvoja ja oppimisen mahdollistaja. Varhaiskasvatussuunnitelmassa korostuvat 
paikalliset ja saamelaiskulttuuria arvostavat ja vahvistavat tekijät. Tavoitteet ovat 
kulttuurisensitiiviset, jotka huomioivat perinteisen tiedon ja perustuvat yhteistyölle 
ympäröivät yhteisön kanssa. Aikakäsitys on syklinen ja joustava. Paikkakäsitys on 
varhaiskasvatuksen tiloja laajempi ja jossa on mukana luontoyhteys. Tietokäsitys 
perustuu kokonaisvaltaisuudelle. Opetusjärjestelyt ovat sosiaalikonstruktivismin 
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perusteita noudattavia. Vuorovaikutus ympäröivän yhteisön kanssa perustuu laa-
jaan yhteistyöhön. (Keskitalo, 2010.) Taulukossa 1 sovelletaan Keskitalon ja Mää-
tän (2011, s. 60) kuviota saamelaisopetuksen painopisteistä saamelaisen varhais-
kasvatuksen. 

Taulukko 1. Saamelaiskulttuurin mukainen varhaiskasvatus (ks. Keskitalo & Määttä 
2011, s. 60). 

Lapsen rooli Aktiivinen, itsenäinen, joustava 

Opettajan rooli Neuvova, ohjaava, luottava 

Varhaiskasvatussuunnitelma Paikallinen, saamelaiskulttuuria arvostava ja vahvistava 

Tavoitteet Kultuurisensitiiviset ja perinteisen tiedon huomioiva, perustuen 

yhteistyölle ympäröivän yhteisön kanssa 

Aikakäsitys Syklinen, joustava 

Paikkakäsitys Luokkahuonetta laajempi, luontoyhteys 

Tietokäsitys Kokonaisvaltaisuus, sosiaalikonstruktiivisuus 

Vuorovaikutus Yhteisöllisyys ja yhteistyö 

Opettajat tarvitsevat tukea moninaisessa tilanteessa toimimiseen. Moninainen ti-
lanne voi tuoda epävarmuutta ja monikielisestä pedagogisesta työstä johtuvia on-
gelmia, joita olisi voitava käsitellä ja purkaa pedagogisissa tiimeissä. Tällainen tuki 
on kuitenkin toistaiseksi vähäistä. Varhaiskasvatuksen tilanteeseen vaikuttaa ym-
päristössä käyty keskustelu ja minkä sävyistä se on. Opettajien tulee voida osata 
vastata ja tarttua negatiiviseen keskusteluun. Näin voidaan tarttua ajoissa mahdol-
lisiin konflikteihin ja niiden syntymisen ehkäisemiseen. Konfliktit ovat usein väis-
tämättömiä moninaisissa kasvatusinstitutionaalisissa tilanteissa. Niiden käsittely 
pedagogisella asiantuntemuksella on tärkeää. Hallinnon ja johdon tuki on myös 
merkityksellistä. Taloudellinen panostus ja oppimateriaalitilanteen käsitteleminen 
sekä ymmärrys olemassa olevia ongelmia kohtaan on erittäin tärkeää, jotta niihin 
voidaan löytää pedagogisesti kestäviä ratkaisuja. Oppilastekijöihin vaikuttaa mo-
nikielisyys ja mahdolliset erityispedagogiset tekijät. Opettajat joutuvat vastaamaan 
myös vanhempien odotuksiin. (Keskitalo & Määttä, 2011.) 

Saamelaisen arvoperustan mukainen varhaiskasvatus 

Seuraavaksi hahmottelen sitä, mitä saamelainen arvoperustainen varhaiskasvatus 
tarkoittaa soveltaen tutkimustyötäni (Guttorm & Keskitalo, 2016; Keskitalo 2010, 
2017; Keskitalo & Määttä, 2011; Keskitalo, Määttä & Uusiautti, 2013). Ensinnäkin 
saamelainen varhaiskasvatus koskettaa laajasti eri yhteyksiä. Saamelaisalueella 
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kaikki varhaiskasvatuksen ammattilaiset ja poliitikot joutuvat asian kanssa tekemi-
siin. Vanhemmat ovat välillisesti tekemisissä sen valinnan kanssa, kumman kieli-
seen varhaiskasvatukseen lapsi osallistuu: saamenkieliseen vai suomenkieliseen 
varhaiskasvatukseen vai vaikkapa saamen kielen kielikylpyyn. Saamelaisalueen ul-
kopuolella voidaan järjestää myös saamenkielistä varhaiskasvatusta, sillä kuntien 
on huolehdittava, että tämä ehto täyttyy: “Kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi 
voi saada varhaiskasvatusta lapsen äidinkielenä olevalla suomen tai ruotsin kielellä 
tai saamen kielilain (1086/2003) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla saamen kielellä.” 
(Varhaiskasvatuslaki 540/2018). Tämä tarkoittaa sitä, että ne lapset, joilla äidinkie-
leksi on merkitty suomi voivat hakeutua saamenkieliseen kielikylpyyn. Sitä ei ole 
määritelty laissa, joten tämä osa-alue on kehitettävä kokonaisuus Suomessa. 

Saamelaisalueen arvoperustan mukainen opetustyö tarkoittaa, että varhaiskas-
vatuksessa opetus toteutuu voimassa olevan lain mukaisesti. Saamelaisen yhteis-
kunnan tarpeet ja saamelaiset sisällöt ovat toiminnan lähtökohtana. Ensimmäinen 
sanonta on abstrakti ja tarkoittaa lähinnä sitä yhteiskunnallista keskustelua ja po-
liittisia tavoitteita, joita on käynnissä saamelaisen varhaiskasvatuksen kontekstissa. 
Ajattelen myös, että keskiössä ovat paikalliset sisällöt. Jälkimmäinen on myös abst-
rakti asia, sillä ei ole olemassa välttämättä kaikille alueille sopivia saamelaisia si-
sältöjä, vaan nämä on etsittävä ja kehitettävä paikallisen keskustelun, suunnittelun 
ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kautta. Saamelainen yhteiskunta pitää 
sisällään saamelaisen väestön kaikissa saamelaisten asuttamissa maissa, joten ky-
symys kattaa erittäin laajan kokonaisuuden. 

Saamelainen kulttuuriperintö elämäntapoineen muodostaa saamelaisessa var-
haiskasvatuksessa tärkeän kasvatuksellisen arvoperustan, johon lasten kasvatus, 
hoito ja opetus voi nojautua. Kulttuuri pitää myös sisällään erittäin laajan kokonai-
suuden. Tässäkin paikallinen keskustelu ja suunnittelu on tärkeää. On myös merki-
tyksellistä, että varhaiskasvatuksen koulutusohjelmissa ja täydennyskoulutuksessa 
opitaan saamelaisesta kulttuuriperinnöstä ja sen merkityksestä kasvatuksessa. Var-
haiskasvatuksen yhteydessä voidaan pitää koko yhteisölle tarkoitettuja arvokeskus-
teluita ja vanhempien kanssa voidaan aktiivisesti työstää varhaiskasvatuksessa to-
teutettavaa toimintaa. (ks. Keskitalo, Määttä & Uusiautti, 2013.) 

On tärkeää, että lapsille tarjotaan työvälineet pärjätä moninaisissa tilanteissa. 
Tämä tarkoittaa sitä, että lapsia sosiaalistetaan monikulttuurisiin ja kulttuurien vä-
lisiin käytänteisiin. Tähän varmasti lapset ovat jo tottuneet, mutta heidän taitojaan 
voidaan vielä aktiivisin pedagogisin toimenpitein vahvistaa. Tähän kuuluu solidaa-
risuus ja tolerenssi muita kohtaan. Samalla työssä tuetaan kaikkien lasten identi-
teettejä ja elämismaailmoja. Saamelaiseen varhaiskasvatukseen osallistuu lapsia 
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erilaisista taustoista ja erilaisista kielellisistä lähtökohdista. Tämä työ on saamelai-
sen varhaiskasvatuksen käytäntöä ja arkea. Työntekijät tarvitsevat taitoja, jotta voi-
vat toimia haastavassa monikielisessä tilanteessa. Lapset voivat tulla joko vahvasta 
kielellisestä ympäristöstä tai sitten heillä on passiivisempi saamen kielen taito var-
haiskasvatukseen tullessaan. Kielelliset strategiat tukea kaikkia lapsia on hyvä hal-
lita. Kielen tukeminen tarkoittaa moninaisten menetelmien käyttöä ja saamen kie-
len visualisointia ja kuuluville tekemistä niin, että lapset saavat mahdollisimman 
monenlaista virikettä kielen oppimisensa tueksi.  

Paikallisuus, luonto ja saamelaiskulttuuri ohjaavat oppisisältöjä. Kun varhais-
kasvatusta suunnitellaan ja toteutetaan, on tärkeää, että paikalliset sisällöt, ympä-
röivä yhteisö, luonto ja saamelaiskulttuuri ovat toiminnan keskiössä, jotta varhais-
kasvatus toteutetaan saamelaiskulttuuria kunnioittaen. Saamen kielen kehittämis-
rummun (Keskitalo, Määttä & Uusiautti, 2013, s. 87) sisältöjä soveltaen, saamelai-
sessa varhaiskasvatuksessa tulisi painottaa ja kehittää saamelaista varhaiskasvatus-
suunnitelmaa sekä huomioida tilat ja opetusmenetelmät, painottaa kulttuurisia si-
sältöjä (esim. musiikki ja duodji eli saamelainen käsityö), varmistaa toimintaresurs-
sit (talous, henkilöstö ja tuki). Kulttuurisensitiivisyys ja positiivinen asenne moni-
kulttuurisuuteen on toiminnan lähtökohta.  

Opettajainkoulutuksen tehtävänä on varmistaa tarvittavat henkilöresurssit ja 
toisaalta tarjota valmistuville opettajille sellaisia sisältöjä, että he voivat toteuttaa 
saamelaista varhaiskasvatusta. Tässä täydennyskoulutus on avainasemassa. Yhteis-
työ ympäröivän yhteisön kanssa on tärkeää. Saamelainen aika-, paikka- ja tietokä-
sitys ovat suunnittelun ja toteutuksen keskiössä. Tällä tarkoitan sitä, että siirrytään 
lineaarisesta aikakäsityksestä sykliseen aikakäsitykseen, joka on saamelaisen aika-
käsityksen mukaista. (Keskitalo, 2010.) Tietoinen kehittämistoiminta paikallista-
solla on tärkeää. Ollaan myös joustavia perheiden tarpeiden kanssa. Esimerkiksi 
moni perheistä on luontaiselinkeinoissa, joten heidän tarpeensa hoitoaikojen suh-
teen vaihtelevat. (Kuvio 3.)  

Paikkakäsitys ei ole neljän seinän sisään ja sisätiloihin suunnattu, vaan paikka 
pitää sisällään ympäröivän yhteisön ja laajat sukulaisverkostot. Luonto on keskei-
sessä roolissa varhaiskasvatuksen toiminnassa. Tietokäsitys tarkoittaa sitä, miten 
toiminta käytännössä toteutetaan. Siirrytään kohti lapsilähtöistä menettelytapaa ja 
pannaan lapset aktiiviseen rooliin ja oppimistoiminnan keskiöön. Tehdään saame-
laisuuteen merkityksellisiä asioita ja niillä perinteisillä kasvatusmenetelmillä, jotka 
voidaan varhaiskasvatukseen soveltaa ja ottaa käyttöön. Saamenkielisiä oppimate-
riaaleja tulisi olla esillä ja saatavilla ja niitä kehiteltäisiin yhteistyössä muiden 
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kanssa. Tässä digitalisaation uudet mahdollisuudet on tärkeää. On tärkeää kannus-
taa interaktiiviseen toimintaan, jossa kielen kehitys on keskiössä. Henkilökunnan 
tulisi hallita sellaiset menetelmät, joilla lasten kielellistä kehitystä eri tilanteissa ja 
eri yksilöiden tarpeet huomioiden kehitetään. Perinteiset elinkeinot, perinteinen 
tieto ja luonto ovat tärkeässä roolissa. Samalla halutaan tukea lasten itsenäisyyden 
kehittymistä. Kestävän kehityksen periaatteet ovat saamelaiskulttuurin ydintä ja 
näiden ajatuksen soveltaminen saamelaisessa varhaiskasvatuksessa on ajankoh-
taista. Kehitystä hidastaa resurssipula. Kuviossa 3 sovelletaan Keskitalon, Määtän 
ja Uusiauttin (2013, s. 87) julkaisemaa saamen kielen kehittämisrumpua saamelai-
sen varhaiskasvatuksen käyttöön. 
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Kuvio 3. Saamen kielen kehittämisrumpu varhaiskasvatuksessa (ks. myös Keskitalo, 
Määttä & Uusiautti, 2013, s. 87). 

Lapsiryhmissä yhteistyön ja oppilaiden välisen toveruuden korostaminen on tär-
keää. Lapset tulee kohdata tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina sekä lapsiryhmiin on 
pyrittävä luomaan solidaarinen ja toisia kannustava yhteishenki. Varhaiskasvatuk-
sessa toiminnan on perustuttava lapsien tarpeisiin, huomioiden saamelaisten asema 
alkuperäiskansana ja kunnioittaen saamelaiskulttuuria. Varhaiskasvatuksessa halu-
taan edistää saamen kielten elinvoimaisuutta ja tukea kielenelvytyksen toimenpi-
teitä. Saamelaisen varhaiskasvatuksen toimintaperiaate voisi perustua kulttuuriseen 
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inkluusioon Norjan mallin mukaan. Se tarkoittaa sitä, että ei käytetä erotteluperi-
aatteita siinä, kuka lähtökohtaisesti saa osallistua saamelaiseen varhaiskasvatuk-
seen. Ajatellaan, että jokainen saamen kieltä oppiva on resurssi saamen kielen ti-
lanteen kehittämisessä. Varhaiskasvatuksessa pohditaan ratkaisuja saamenkieliseen 
toimintaan ja saamen kieleen liittyviin ongelmiin ja haasteisiin sekä tuetaan var-
haiskasvatusyhteisöä näiden ongelmien ratkaisemisessa. Alueella toimivat varhais-
kasvatuksen tekijöiden on tärkeä osoittaa kiinnostusta saamen kielen oppimiseen 
voidakseen toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Saamenkielisen varhaiskava-
tuksen toimijat tarvitsevat rohkeutta ja tietoa voidakseen toimia tämän työn uraa-
uurtavina kehittäjinä. 

Lopuksi 

Tässä luvussa olen pohtinut kulttuurisensitiivisen varhaiskasvatuksen ja saamelais-
pedagogiikan sisältöjä. Moninaistuvassa tilanteessa näihin paneutuminen on tär-
keää yhä edelleen. Saamelainen varhaiskasvatus on uusien haasteiden edessä. Jo 75 
prosenttia saamenkielisistä lapsista asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. 
Perinteisesti saamelaisten kotiseutualueella on kehitetty ja vahvistettu saamenkie-
listä varhaiskasvatusta. Viime vuosina enenevissä määrin on perustettu saamenkie-
lisiä varhaiskasvatusyksiköitä myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolelle. 
Saamelaisten vanhuksista valtaosa asuu saamelaisten kotiseutualueella. Nämä de-
mografiset piirteet haastavat myös saamelaisen varhaiskasvatuksen. (Keskitalo, 
2019.) 

Tulevaisuudessa saamelaisten demografinen kehitys ja saamen kielten asema 
vaativat suuria ponnisteluita, jotta saamen kielet saadaan säilymään. Tarvitaan yhä 
enemmän koulutettua väkeä, jotka osaavat ja pystyvät vastaamaan haasteellisiin 
kieli- ja kasvatustilanteisiin. Saamelaisen varhaiskasvatus, opettajainkoulutus ja 
täydennyskoulutus ovat tässä avainasemassa ja toivottavasti voivat tulevaisuudessa 
kehittyä ja vahvistua sekä tuoda tietoa, miten voitaisiin ratkaista esimerkiksi resurs-
sikysymykset tai saamelaisen varhaiskasvatuksen saavutettavuus kestävällä tavalla. 
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