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8 Saamen kieli saamelaisen oppilaitoksen 
kielimaisemassa  

Inker-Anni Linkola-Aikio 

Tiivistelmä 

Luku käsittelee koulun kielimaisemaa ja pohjautuu vuonna 2014 valmistuneeseen 
väitöstutkimukseen. Etnofgrafisessa tutkimuksessa on kuvattu saamelaisen oppi-
laitoksen arkitodellisuutta, käytänteitä ja saamen kielen asemaa siinä. Saamelais-
lasten kielellisen tasa-arvon toteutuminen edellyttää sitä, että institutionaalisen kas-
vatuksen piirissä sitoudutaan monikielisyyden periaatteeseen. Päiväkotien ja kou-
lujen kielikäytänteet ja kielimaiseman suunnittelu tulee nähdä osana pedagogisia 
suunnitelmia. Kielimaiseman tiedostava luominen ja käyttö opetuksessa kuuluu 
mukaan toimintasuunnitelmiin ja käytänteisiin. 

Čoahkkáigeassu 

Lohku gieđahallá skuvlla gielladuovdaga ja vuođđuduvvá jagis 2014 gárv-
vásmuvvan nákkosdutkamuššii. Etnográfalaš dutkamušas lea govviduvvon sápme-
laš oahppolágádusa árgaduođalašvuohta, geavadagat ja sámegiela sajádat das. 
Sámemánáid gielalaš dásseárvvu ollašuvvan gáibida dan, ahte institušuvnnalaš 
bajásgeassimis čatnašuvvat máŋggagielalašvuođa prinsihppii. Beaiveruovttuid ja 
skuvllaid giellageavadagaid ja gielladuovdaga plánema galgá oaidnit oassin peda-
gogalaš plánaid. Gielladuovdaga diđolaš hábmen ja geavaheapmi oahppamis gullet 
mielde doaibmaplánaide ja geavadagaide.  

Johdanto 

Tässä artikkelissa käsittelen saamen kielen käyttöä ja merkitystä kirjallisena kie-
lenä oppilaitoksessa kielimaisema-käsitteen (eng. linguistic landscape) avulla. Kie-
limaisema-käsitteellä tarkoitetaan julkisessa tilassa näkyvää kirjallista kieltä, kuten 
seinillä, kylteissä, ilmoitustauluilla, ovissa ja esineissä näkyviä tekstejä (Ben-Ra-
fael ym., 2006: s. 14; Cenoz & Gorter, 2008; Gorter, 2006; Landry & Bourhis, 1997, 
s. 25; Linkola, 2014a). Kielimaisema on luo käsitystä kielen käyttöarvosta ja sen 
avulla voidaan tuoda esiin kielen käyttöareenoita (Gorter, 2006). Koulussa ja päi-
väkodissa se toimii myös yhtenä kirjoitetun kielen mallina, mutta sitä voidaan hyö-
dyntää myös muuten pedagogisesti (Cenoz & Gorter, 2008, s. 272–277; Shohamy 
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& Waksman, 2009). Kielimaisema voi muodostua yhdellä tai useammalla kielellä 
tuotetuista teksteistä. Kielimaisemaa tarkastelemalla saadaan tietoa kielellisistä 
käytänteistä ja eri kielten käyttöfunktioista (Linkola, 2014a).  

Artikkelissa käsitelty etnografinen tutkimusmateriaali on kerätty vuosien 
2009–2013 aikana saamelaisessa koulussa Norjassa (ks. Linkola, 2014a, s. 55–61, 
85–93). Kouluetnografiaa käytetään tutkimusmetodina, kun halutaan tuoda koulu-
arjen käytänteet ja valtahierarkioita esiin tutkimuksen avulla (vrt. Skeggs, 1997, s. 
7; Yosso, 2005). Tutkimusaineistoni muodostavat 201 digitaalikuvaa toisen asteen 
oppilaitoksen kielimaisemasta, opiskelijoiden lomakekyselyt (N=18) sekä opiske-
lijoiden (N=6) ja työntekijöiden (N=2) haastattelut. Mukana on myös 11 tuntia ob-
servointimuistiinpanoja ja tutkimuspäiväkirja. Tutkimusaineisto on kerätty eri jak-
soina lukuvuosien aikana, jolloin työntekijät ja opiskelijat ovat olleet koulussa. Tut-
kimuksen tarkoituksena on kuvata saamelaisen oppilaitoksen arkitodellisuutta, 
käytänteitä ja saamen kielen asemaa siinä. Oppilaitoksen kielikäytäntänteiden tut-
kimuksella voidaan osoittaa saamelaisten koulutuksen kehitystarpeita saamen kie-
len osalta (ks. esim. Aikio-Puoskari, 2001; Linkola, 2014b; Outakoski, 2015; Ras-
mussen, 2013). Käytänteiden kriittinen tarkastelu mahdollistaa suunnitelmallisen 
kehittämistoiminnan. Tiedostavasti suunniteltu kielimaisema tukee saamen kielen 
käyttöä ja on osa tasa-arvoista koulutusta.  

Kielimaisema oppilaitoksessa 

Kielimaisema-käsitteen (eng. linguistic landscape) ottivat käyttöön Rodrigue Lan-
dry ja Richard Bourhis (1997, s. 25), jotka määrittelivät kielimaisemaksi julkisilla 
paikoilla näkyvillä olevaksi kirjalliseksi kieleksi. Kielimaisemaan kuuluvat niin ka-
tukyltit, tienviitat ja opasteet kuin myös kaupalliset tai yksityiset ilmoitukset, jotka 
yhdessä muodostavat tietyn paikan tai alueen kielimaiseman. Kielimaisemaa on ta-
vallisimmin tutkittu kaupunkien keskustoissa, mutta sen metodia voidaan soveltaa 
myös julkisten rakennusten, kuten oppilaitosten tai kasvatusinstituutioiden tutkimi-
seen.  

Kielimaisemalla on nähty olevan sekä informatiivinen että symbolinen funktio 
(Spolsky & Cooper, 1991, s 74–94). Informatiivinen funktio muodostuu kielimai-
semassa näkyvien tekstin välittämästä tiedosta. Symbolinen funktio taas syntyy tie-
tyn kielen esiintymisestä tai esiintymättömyydestä kielimaisemassa. Tietyn kielen 
näkyvyys luo osaltaan käsitystä sen asemasta. Kielen esiintyminen kielimaise-
massa voi kertoa kyseisen kielen puhujien suhteellisesta demografisesta (asukas-
määrällisestä) tai institutionaalisesta vallasta (Jaworski & Thurlow, 2010, s. 12). 
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Kielimaiseman on nähty heijastelevan kielten välisiä valtasuhteita. Kielen näky-
vyys kielimaisemassa luo käsitystä kielen käyttöarvosta. Kielen näkyminen kieli-
maisemassa vaikuttaa käsitykseen kielen asemasta ja käyttöarvosta kyseisessä pai-
kassa (Cenoz & Gorter, 2006, s. 68; Gorter, 2006, s. 3–4; Helander, 2015). Siten se 
myös ohjaa ohjata kielellistä käyttäytymistä. Vähemmistökielen näkyminen kieli-
maisemassa vahvistaa kielenpuhujan identiteettiä ja voi edelleen lisätä kielen käyt-
töä (Cenoz & Gorter, 2006, s. 68; Gorter, 2006, s. 3–4).  

Oppilaiden visuaalista ympäristöä käytetään tietoisesti pedagogisten tavoittei-
den saavuttamiseksi. Visuaalinen ympäristö on nähty myös osana piilo-opetussuun-
nitelmaa (Laihonen & Szabò, 2017), jonka monipuolisuudesta pedagoginen henki-
lökunta ei ole aina tietoinen. Opettajan tietoisuus kielimaisemasta avaa monenlaisia 
mahdollisuuksia opetuksessa. Julisteet tukevat ja stimuloivat oppilaiden oppimis-
prosessia ja muistia monella tavoin (Stone & Anthony, 1998). Opetustilan ulkoinen 
olemus vaikuttaa oppilaiden motivaatioon (Graetz, 2006; Hubenthal & O’Brien, 
2009). Oppimisympäristön esteettisyys, visuaalisuus, ja kielellinen käsitteellistä-
minen (eŋgl. conceptualization) voi edistää oppimista. Julisteiden ja postereiden 
avulla voi tukea oppimista visuaalisesti (Herr, Larson & Tennyson-Grimm, 2004). 
Myös luokan ikkunoita, kattoa ja lattiaa voi hyödyntää kiinnittämällä niihin oppi-
lastöitä.  

Kielimaisemaa voidaan hyödyntää pedagogisena välineenä sekä äidinkielisille 
että uuden kielen oppijoille (Shohamy & Waksman, 2009). Oppimisympäristön 
kielimaisema toimii yhtenä kirjoitetun kielen mallina (Vrt. Cenoz & Gorter, 2008; 
Coelho 2012, s. 202–227). Kielimaisemaa voi käyttää oppimateriaalina saamen 
kielen lukemisen ja kirjoittamisen sekä kirjainten opettelussa (Helander, 2011). 
Kielimaiseman teksteistä jää mieleen sanojen kirjoitusasuja, jotka edustavat myös 
kielen erilaisia tehtäviä ja tyylejä kuin oppikirjoissa. Kielimaiseman tekstit ovat 
usein lyhyitä ohjeita, mainoksia tai ilmoituksia. Kielimaisema toimii mallina kir-
jallisen kielen erilaisista käyttömahdollisuuksista (Coelho, 2012, s. 202–227). Kie-
limaiseman käyttö tukee kielitietoisuuden kehittymisestä ja motivoi kielen opintoja. 
Kielimaiseman käyttö opetuksessa voi edistää kommunikatiivisia taitoja (Hewitt-
Bradshaw, 2014, s. 157–173). Lisäksi kielimaisemasta voi löytää esimerkkejä kak-
sikielisyyden ja kielen statuksen käsittelyyn opetuksessa (vrt. Cenoz & Gorter, 
2008; Coelho, 2012, s. 202–227; Hewitt-Bradshaw, 2014 s. 157–173).  
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Saamen kielen asema koulutuksessa  

Saamelaislasten koulutuksen erityisenä haasteena on saamen kielen sosiohistorial-
linen asema sekä saamen kieleen kohdistuvat kieliasenteet. Vähemmistökielenä 
saamen kieli joutuu jatkuvasti kilpailemaan tilastaan sekä oppilaitoksessa ja sen 
ulkopuolella. Saamen kielen käyttö on kärsinyt saamelaisten assimilaatiohistoriasta, 
mikä on johtanut kielihäpeään ja kielestä luopumiseen (esim. Balto, 2008; Pasanen, 
2015, s. 86–96; Rasmus, 2008, 2014). Myös saamen kielen vahvalla puhuma-alu-
eella, enemmistökieli valtaa tilaa kotona, koulussa ja muissa kielenkäyttötilanteissa 
(Linkola, 2014a; Rasmussen, 2013). Samalla kun saamen kieli on uhatussa ase-
massa, sitä pidetään yhä yhtenä saamelaisen kulttuurin keskeisenä arvona (Nystad, 
2016; Pääkkönen, 1995, s. 87–89; myös Lehtola, 1997), mistä kertoo myös voima-
kas halu saamen kielen elvyttämiseen (esim. Pasanen, 2015; Sarivaara, 2012; Todal, 
2002). Tilanne haastaa oppilaitosten kielikäytäntöjä vastaamaan saamelaislasten ja 
ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin.  

Saamen kielen historiallisella asemalla koulutuksessa on yhä vaikutusta nyky-
päivän käytänteisiin. Assimilaatioaikana saamen kieli nähtiin koulussa ongelmana, 
kun vallalla oli enemmistökielinen opetus ja tavoitteena yksikielisyys. Kaksikieli-
syyttä pidettiin saamelaislasten oppimista ja kehittymistä haittaavana taakkana. 
Saamen kieltä käytettiin koulussa vain väliaikaisena apukielenä siirryttäessä koko-
naan enemmistökieliseen yksikielisyyteen. Nykyään saamen kieli ymmärretään 
saamelaislasten oikeutena, johon liittyy viranomaisten velvollisuuksia järjestää 
saamenkielistä opetusta tai päivähoitoa. (Aikio-Puoskari, 2001.) Ongelmana voi 
kuitenkin olla, että viranomaiset ja oppilaitoksen johto järjestävät saamenkielistä 
opetusta tavoitteenaan ainoastaan kielilaissa ja asetuksissa määritellyt minimivaa-
timukset, vaikka laki antaisi laajempia mahdollisuuksia (Magga, 2004). Saamen-
kielistä opetusta järjestetään usein erillisessä tilassa, mikä voi rajoittaa saamen kie-
len käyttömahdollisuuksia koko oppilaitosta ajatellen (vrt. Rasmussen, 2015). Sa-
malla kun saamen kielelle turvataan oma vahva käyttöympäristö, monikielisyys tu-
lisi nähdä resurssina koko oppilaitokselle. Pyrkimyksenä tulisi olla monikielisten 
käytänteiden ottamisen tiedostetuksi osaksi koko oppilaitoksen arkipäivän toimin-
toja ja siten laajentaa saamen kielen käyttömahdollisuuksia (Baker, 2011/1993, s. 
382–387; Linkola 2014b).  

Lasten ja nuorten saamen kielen käytön lisääminen ja saamelaisidentiteetin 
vahvistaminen ovat saamelaisen koulutuksen tavoitteita. Saamen kielen näkyminen 
oppilaitoksen kielimaisemassa onkin yksi tapa vahvistaa saamen kielen asemaa 
(Linkola, 2014a, s.10). Tutkimukseni on osoittanut, että enemmistökieli hallitsee 
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saamelaisen oppilaitoksen kielimaisemaa. Enemmistökieliset teksti dominoivat 
saamelaiskoulun ilmoitustauluja ja seinien kielimaisemassa. Vaikka saamen kieltä 
käytettäisiin pääasiallisea puhekielenä, enemmistökieli voittaa kirjoitettuna kielenä. 
(Linkola, 2014a). Enemmistökielen hallitsevan aseman taustalla on nationalistinen 
kieli-ideologian perinne, mihin liittyy saamen kielen jääminen lähinnä puhutun kie-
len asemaan. (vrt. Brown, 2012). Kun saamen kieltä ei käytetä oppilaitoksessa tie-
dotuksen pääkielenä, sillä ei ole informatiivista funktiota kielimaisemassa. Saamen 
kielen käyttöfunktio on lähinnä symbolinen eli oppilaitoksen tai sen oppilaiden ja 
työntekijöiden saamelaista identiteettiä korostava. Silloin kun saamen kieli ei ole 
systemaattisena tiedotuksen kielenä, sen käyttö voidaan kokea ylimääräiseksi 
työksi (Työntekijä- ja opiskelijahaastattelut, 2010–2013). Tutkimuksissa on ha-
vaittu, että kielimaiseman kielen valintaa määrittelevät erityisesti kielellinen iden-
titeetti, kirjoitustaito, kirjoituskokemus sekä saavutettu hyöty (Jaworski & Thurlow, 
2010; Salo, 2012). Vähemmistökielisille kielen valintaan vaikuttavat seikat voivat 
olla ristiriidassa. Kielen puhuja ei välttämättä osaa kirjoittaa omaa äidinkieltään tai 
lukijat eivät osaa lukea sitä.  

Oppilaitosten käyttämän kirjallisen kielen valinnalla on merkitystä sekä opis-
kelijoiden kielikäytänteisiin että kokemukseen kielen merkityksestä tietyssä ympä-
ristössä (Opiskelijoiden lomakevastaukset ja haastattelut). Saamen kielen kirjalli-
sen käytön tietoinen lisääminen tukee kieltä monipuolisesti (Outakoski, 2015). Op-
pilaitoksessa opiskelijoiden kirjallisen kielen valintaan vaikuttavat oppitunnin 
työskentelytavat, opetuksessa käytetyt oppimateriaalit sekä oppiaine. Saamenkieli-
sen oppimateriaalin puuttuessa saamenkielinen termistö voi jäädä oppilaille vie-
raaksi, jolloin niitä ei osata käyttää. Erilaisten postereiden ja kirjallisten töiden 
avulla, sanastoa voidaan vahvistaa. Myös suullinen saamen kielen käyttö edistää 
kielen kirjallista näkymistä, kun kirjoitettua tekstiä käytetään suullisten esitysten 
pohjana. Kuitenkin epävarmuus saamen kielen oikeinkirjoituksesta saattaa myös 
lisätä enemmistökielen käyttöä kirjallisissa töissä, vaikka saamen kieli olisi pääasi-
allinen puhekieli. (Tutkimuspäiväkirja Linkola, 20.4.2010.) Kun kirjallisen kielen 
valintaa määrittävät vain totutut ulkoiset mallit, tämä johtaa enemmistökielen hal-
litsevan aseman kokemiseksi luonnolliseksi. Enemmistökielen käytön kokeminen 
vähemmistökieltä luonnollisemmaksi johtaa vähemmistökielelle negatiivisten käy-
tänteiden vahvistumiseen (vrt. Shohamy, 2006).  
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Saamen kielen esiintyminen kielimaisemassa  

Tutkimukseni (Linkola, 2014a) mukaan erilaiset seikat oppilaitoksessa ja sitä ym-
päröivässä yhteiskunnassa vahvistavat tai heikentävät saamen kielen asemaa kieli-
maisemassa (Taulukko 1). Kun nämä tekijät tiedostetaan, käytänteitä voidaan pyr-
kiä muuttamaan saamen kielen käyttöä vahvistaviksi. Oppilaitoksen on työsken-
neltävä tietoisesti saamen kielen suullisen ja kirjallisen käytön lisäämiseksi ja mo-
nipuolistamiseksi.  

Taulukko 1. Saamen kielen asema koulun kielimaisemassa (ks. Linkola 2014a, s. 207). 

Saamen kielen näkyvyyttä edistää Saamen kielen näkyvyyttä heikentää 

Myönteiset asenteet saamen kieltä kohtaan Kielimaiseman suunnittelun puute ja kielimaiseman 

merkityksen ymmärtämättömyys 

Saamen kieli päivittäisenä kommunikaation kielenä Kaikkien norjan kielen taito 

Saamen kielen symboliarvo Tottumattomuus saamen kielen kirjoittamiseen ja 

kirjallisten mallien puute 

Saamen kielen luku- ja kirjoitustaito Saamenkielisen oppimateriaalin puute 

Saamenkielinen opetus Valtakunnallisten järjestöjen ja organisaatioiden 

norjan kielen käyttö 

Paikalliset kaksikieliset käytänteet, jotka perustuvat 

kielilakiin 

 

Saamen kielen näkyvyyden edistämisen pohjana ovat positiiviset kieliasenteet. 
Saamen kielen tulkitseminen saamelaisuuden keskeiseksi arvoksi lisää kielen nä-
kyvyyttä kielimaisemassa, kun saamen kielen käytöllä halutaan tuoda esiin oppi-
laitoksen, oppilaiden tai työntekijöiden saamelaisidentiteettiä. Saamen kielen nä-
kyvyyttä kielimaisemassa edistävät saamen kielen käyttö tavallisena suullisen 
kommunikaation kielenä, jolloin se on luonteva siirtää kirjallisiin kielikäytäntöihin. 
Saamen kielen luku- ja kirjoitustaito on edellytys saamen kielen näkymiselle kieli-
maisemassa. Saamenkielinen opetus lisää saamen kielen näkyvyyttä, jos oppitun-
neilla tehdään saamenkielistä materiaalia kielimaisemaan (esim. postereita, seinä-
lehtiä, ilmoituksia, mainoksia ja muita kirjallisia harjoituksia). Saamenkielisessä 
opetuksessa tuotetuilla teksteillä on merkitystä saamen kielen näkyvyydelle koko 
oppilaitoksen kannalta. 

Saamen kielen asema ympäröivässä yhteiskunnassa vaikuttaa kielen näkyvyy-
teen myös oppilaitoksessa. Oppilaitoksen kielimaisemassa näkyy myös sen ulko-
puolelta tulleita tiedotteita ja muita tekstejä. Kielipoliittiset päätökset, kuten kieli-
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laki, asettavat vaatimuksia julkisten laitosten kielivalinnoille. Valtakunnallisten or-
ganisaatioiden käyttämällä kielellä on merkitystä kielimaisemassa. Kun suurin 
osan oppilaitoksen ulkopuolelta tulevista värikkäistä julisteista ja tiedotteista on 
enemmistökielellä, se osaltaan pienentää saamen kielen osuutta kielimaisemassa. 
Kielilain mukaan tiettyjen julkisten laitosten (esimerkiksi kunnan) tiedotteiden tu-
lee olla myös saameksi. Tällä on merkitystä saamen kielen näkyvyydelle oppilai-
toksen kielimaisemassa. Samoin saamelaisten järjestöjen saamenkielinen tiedotus 
lisää saamen osuutta kielimaisemassa. 

Saamen kielen näkyvyyttä sen sijaan heikentää se, että saamen kielen asemaa 
kielimaisemassa ei ole kirjattu osaksi koulun tai päiväkodin suunnitelmia. Tästä 
seuraa, että yhteinen ymmärrys ja vakiintuneet käytännöt kielen näkyvyyden edis-
tämiseksi jäävät puuttumaan. Tutkimushaastattelut osoittavat, että yksittäiset työn-
tekijät tai oppilaat valitsevat käyttämänsä kielen itsenäisesti ilman koulun ohjeis-
tuksia ja linjauksia. Tämä johtaa vaihteleviin käytänteisiin ja mahdollisesti harkit-
semattomiin ratkaisuihin. Jos saamen kielen käyttö ei ole välttämätöntä kommuni-
kaation takia, sen käyttäminen saatetaan kokea ylimääräiseksi työksi. Saamen kie-
len näkyvyyttä heikentää myös erityisesti vanhempien sukupolvien tottumattomuus 
saamen kielen kirjalliseen käyttöön, sillä heillä ei ollut ole kouluaikanaan mahdol-
lisuutta opiskella kirjoittamaan saamen kieltä. Myös kirjoitetun saamenkielen mal-
lien vähäisyys vähentää saamen kielen käyttöä, koska vakiintuneita tapoja käyttää 
saamea kielimaisemassa on vähän. Enemmistökieliset oppimateriaalit vaikuttavat 
myös omien kirjoitusten kielen valintaan. Epävarmuus saamen kielen oikeinkirjoi-
tuksesta voi vaikuttaa enemmistökieltä suosivasti kirjoituksessa. Vähemmistökie-
lellä kirjoittamiseen tarvitaan tukea ja mallia kielen kirjallisesta käytöstä. Tässä voi 
kielimaisemasta olla apua. 

Monikielisissä teksteissä kielten järjestyksellä, muodolla, väreillä ja kirjaisin-
koolla on merkitystä tekstin lukemisessa. Monikielisissä teksteissä kielten keski-
näinen järjestys voi vaikuttaa oppilaiden lukukielen valintaan tai lukustrategiaan. 
Haastattelemani opiskelijat kertoivat lukevansa ensiksi ylemmän tai vasemman-
puoleisen tekstin, eli sen, mikä on luontevasti ensimmäisenä. He saattavat lukea 
toisen kieliversion tekstiä varmistaakseen, että ovat ymmärtäneet oikein. (Opiske-
lijahaastattelut nr 4 ja 5, 4.5.2011.) Monikieliset henkilöt käyttävät eri kieliä lukies-
saan ja voivat yhdistää informaatiota erikielisistä teksteistä kokonaiskuvan saa-
miseksi (Cenoz & Gorter, 2006, s. 74–77). Mikäli tekstistä on erikielisiä versioita, 
lukija tavallisesti valitsee itselleen helpomman kielen, mikä yleensä on lukijan äi-
dinkieli (Reh, 2004, s. 6). Luettavaksi valitaan enemmistökielinen teksti silloin, 
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kun ei ole totuttu lukemaan vähemmistökielellä. Siksi saamen kielen vahva näky-
minen kielimaisemassa totuttaa lukemaan saamea ja nostaa saamen arvoa kirjalli-
senkin informaation kielenä. Oppilaitoksen toimintasuunnitelmissa täytyy erityi-
sesti kiinnittää huomiota vähemmistökielen aseman vahvistamiseen ja monikieli-
syyden edistämiseen. Kun vähemmistökielen näkyvyyden merkitys kielimaise-
massa on kirjattu yhteiseksi tavoitteeksi, se ei jää vain yksittäisten toimijoiden vas-
tuulle. 

Suunnitelmallinen kielimaisema osaksi koulun ja päiväkodin 
käytänteitä  

Pluralistisen kielinäkemyksen mukaan monikielisyyden edistäminen on kaikissa 
oppilaitoksen käytänteissä koko henkilökunnan yhteinen tavoite (Baker, 2011/1993, 
s. 382–387; ks. Garcia, 2009; Shohamy, 2006). Kielen näkyvyys kielimaisemassa 
on yhteydessä kielen statukseen ja vakiintuneisiin kielikäytänteisiin samalla kun se 
luo käsitystä kielen arvosta (Cenoz & Gorter, 2006, s. 68). Saamen kielen näkymi-
nen kielimaisemassa vahvistaa saamen kielen käyttöarvoa ja tukee kielen käyttöä. 
Siten myös kielellinen tasa-arvo paranee. Saamen kielen näkyminen ja kuuluminen 
yhteisessä tilassa motivoi eritasoisia oppilaita hyödyntämään ja käyttämään saamen 
kielen taitoaan. Saamen kielen näkyminen oppilaitoksen kielimaisemassa on osa 
kaksikielisen opetuksen toteutumista (vrt. myös Baker, 2011/1993, s. 222–227).  

Koska yhteiskunta oppilaitoksen ulkopuolella tarjoaa saamelle vähän käyttöti-
lanteita, oppilaitosten pitäisi tukea saamen kielen laajaa ja monipuolista käyttöä 
oppimisympäristössä (ks. Linkola, 2014a; Øzerk & Juuso, 1999). Saamelaislasten 
kielellisen tasa-arvon toteutuminen edellyttää oppilaitosten sitoutumista monikie-
lisyyden periaatteeseen. Päiväkotien ja koulujen kielikäytänteet tulee tiedostaa 
osana koulun pedagogisia suunnitelmia, joihin kuuluu myös kielimaiseman suun-
nittelu. Kielimaiseman tiedostava luominen ja käyttö opetuksessa kuuluu mukaan 
toimintasuunnitelmiin ja käytänteisiin. Saamen kielen aseman kehittämiseksi tar-
vitaan kokonaisvaltaista arjen kielellisten käytäntöjen arviointia koulussa ja päivä-
kodissa. Arvioinnin pohjalta laaditaan oppilaitokseen oma suunnitelma, jossa 
kaikki käytänteet suunnitellaan vähemmistökieltä tukevasti. Tavoitteena on vähem-
mistökielen käytön edistämisen osana kaikkea oppilaitoksen toimintaa. 
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