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1 JOHDANTO 

 

1.1 Taustaa ja tutkimuksen tavoite 

 

Pro  gradu -työssäni selvitän saamelaisnuorten  kokemuksia peruskoulun 

saamelaisopetuksen  oppimisympäristöistä. Saamelaisopetusta  pyritään koko  ajan 

kehittämään  enemmän saamelaisen  kulttuurin lähtökohdista  käsin muotoutuvaksi 

(Keskitalo  &  Määttä  2011:  44). Aihetta käsiteltäessä  oppilaiden  kokemukset  ovat 

kuitenkin  jääneet  vähälle  huomiolle,  jonka  vuoksi  aiheen  nostaminen  tutkimuksen 

keskiöön  on  tärkeää.  Saamelaisopetuksella  tarkoitan  tässä Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteisiin (2014: 86) kirjattua Suomen saamelaisalueen toteutettua 

saamen kielistä opetusta.  

 

Tutkielmani  tavoitteena  on  nostaa  esiin  niitä  kokemuksia,  joita  saamelaisopetuksessa 

olleille nykyisille yliopisto-opiskelijoille on muodostunut omasta kouluajastaan 1990 ja 

2000 -luvuilla. Tavoitteenani on myös tuoda näiden kokemusten kautta uusi näkökulma 

osaksi sitä keskustelua, jota saamelaisopetuksen ympärillä on käyty ja käydään edelleen 

aktiivisesti. Toivonkin, että tätä kautta asioita voidaan nähdä paremmin myös oppilaiden 

perspektiivistä, sillä he elävät arkeaan niiden päätösten keskellä, joita opetusratkaisujen 

suhteen kansallisella ja paikallisella tasolla tehdään.  

 

Vaikka  assimilaatiopolitiikan  aika  on  ohi,  koulun  nähdään  kuitenkin  toistavan  yhä 

saamen  kielen  ja  kulttuurin  opetusta  huomiotta  jättäviä  rakenteita ja  ohjaavan 

sulauttamispolitiikkaa  (Balto  &  Johansson  2015:  109,110;	Keskitalo  2010:  27–28). 

Esimerkiksi vuonna 2016 saamelaisopetus nousi otsikkoihin, kun Inarin kunnan nähtiin 

laiminlyövän  sen  velvollisuuksiaan  saamelaisopetuksen  järjestämisen  suhteen. 

Vanhemmat  olivat  huolestuneet  lasten  ja  nuorten  koulumenestyksestä  ja 

mahdollisuuksista saada saamelaisopetusta edes niiden vähimmäiskriteerien mukaisesti, 

jotka nykyiseen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ovat kirjattu. He ottivat 

yhteyttä  sekä  Inarin  kuntaan  että  Saamelaiskäräjiin  muutoksen  toivossa.  (Yle  2016.) 

Saamelaiskäräjät  tarttui  vanhempien  pyynnöstä  asiaan  lähettäen  kirjelmän  Inarin 

kunnalle vaatien koulua toimenpiteisiin saamelaisopetuksen järjestelyjen parantamiseksi 

sekä saamen kielen aseman korjaamiseksi (Saamelaiskäräjät 2016). Tämän kaltaiset aika-
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ajoin toistuvat tapahtumat osoittavat kuinka tarpeellista saamelaisopetuksen kehittäminen 

on yhä. 

 

Eräs  alkuperäiskansaparadigman  keskeisiä  tavoitteita tuottaa  dekolonisoivaa  tietoa  ja 

palauttaa  tämä  kerätty  tieto  hyödyksi  alkuperäiskansayhteisölle  (Smith  1999:  15–16). 

Asemoin itseni alkuperäiskansatutkimuksen kentälle ja yhdyn sen tavoitteenasetteluihin, 

joissa  vuorovaikutus  tieteen  ja  yhteisöjen  välillä  on  aktiivinen. Tutkielmassani  haluan 

avata koulukysymyksiä vähemmälle huomiolle jääneestä oppilaiden näkökulmasta, ja sitä 

kautta tarjota uudenlaisen näkökulman saamelaisopetukseen. 

 

 

1.2 Aiempi tutkimus  

 

Saamelaisopetuksen  historiaa,  nykytilaa  ja  käytänteitä  on  tutkittu  useasta  eri 

näkökulmasta. Vaikka  saamelaisopetusta  on  kartoitettu laajalti,  ovat  oppilaiden  omat 

kokemukset  vielä  vähemmälle  huomiolle  jäänyt alue. Muut  koulua  koskevat 

tutkimusaiheet  ovat keskittyneet  lähinnä  saamelaisten  koulunkäynnin  historian, 

lainsäädännön, opetussuunnitelman sekä koulun sisäisten järjestelyjen ympärille.  

 

Saamelaisten  koulunkäynnin  historiaa  ovat  selvittäneet  muun  muassa  Pigga  Keskitalo, 

Veli-Pekka  Lehtola  ja  Merja  Paksuniemi  (2014)  Saamelaisten  kouluhistoriaa  kaikissa 

saamelaisten asuttamissa valtioissa leimaavat assimilaation kokemukset. Assimilaatio on 

toteutunut  erilaisista  lähtökohdista  käsin  valtiosta  riippuen.  Suomessa  saamelaisten 

assimilaatio  on  ollut  seurausta  kansallisvaltion  ja  kansallisidentiteetin  rakentamisen 

tarpeista,  jolloin  vähemmistöjen  kulttuurilliset  erityispiirteet  on  jätetty  huomiotta  ja 

heidät on yritetty sulauttaa osaksi valtaväestöä. 1800 -luvulta aina 1970–1980 -luvuille 

kestäneen koulutuksen assimilaatiopolitiikan ja asuntolamuotoisen koulun seurauksena 

saamelaiset ovat menettäneet osan äidinkielestään ja kulttuuristaan. (Keskitalo ym. 2014: 

14–19; Rasmus 2014: 252.) 

 

Ulla  Aikio-Puoskari  on  tutkinut  pitkään  saamelaisopetuksen  toteutumista  ja juridista 

asemaa.  Aikio-Puoskari painottaa, että saamelaisopetuksella on vasta lyhyet perinteet, 

joten kehittymisen varaa löytyy kaikista pohjoismaista. Kaikille maille yhteistä on kirjattu 

tavoite  oppilaan  kaksikielisyydestä.  Ongelmallista  kaksikielisyyden  tavoitteiden 
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toteutumisen  kannalta  on  kuitenkin  saamen  kielten  vähäinen  opetusmäärä  erityisesti 

vieraana  kielenä  saamea  opiskeltaessa.  Kulttuurisisällöt  eroavat  toisistaan 

maakohtaisesti.  Norjan  saamelaisopetussuunnitelma  painottaa  kulttuuriperinnön 

merkitystä,  kun  taas  Suomen  ja  Ruotsin  kohdalla  kulttuurin  huomioonottamisen 

periaatteet  ovat  hajanaisemmat.  Oppimateriaalitilanne  on  paras  Norjassa,  jossa 

oppimateriaalirahoitus  on  kolmesta  pohjoismaasta  selkeästi  korkein.  (Aikio-Puoskari 

2006: 20–25, 79.) 

 

Pigga  Keskitalo  ja  Kaarina  Määttä  (2011)  sekä Pigga Keskitalo, Satu Uusiautti, Erika 

Sarivaara  ja Kaarina  Määttä (2014)  ovat  hahmotelleet  saamelaispedagogiikan  ja 

saamelaisopetussuunnitelman  periaatteita.  Saamelaispedagogiikalla  he  tarkoittavat 

erityistä opetuksen mallia, joka ottaisi paremmin huomioon kulttuuriset lähtökohdat ja 

yhdistäisi  ne  institutionaaliseen  kasvatukseen.  Heidän  mukaansa  opetussuunnitelman 

keskiössä  tulisi  olla  alkuperäiskansojen  oma  kieli  ja  kulttuuri,  sekä  yhteisön  omat 

perinteiset lastenkasvatuksen tavat. Tämänhetkinen opetustilanne ei heidän mukaansa tue 

kielenvaihdoksen  estämistä  eikä  kulttuurin  elpymistä,  vaan  päinvastoin  vahvistaa 

negatiivista suuntaa.  (Keskitalo & Määttä 2011: 46–53; Keskitalo, Uusiautti, Sarivaara 

& Määttä 2014: 5–9.) 

 

Norjalaisten  saamelaiskoulujen  tilannetta  ovat  selvittäneet  muun  muassa Vuokko 

Hirvonen (2004), Pigga Keskitalo (2010) ja Inker-Anni Linkola (2014). Hirvonen (2004) 

on  selvittänyt  Norjan  saamelaisen  opetussuunnitelman  (O97S)  vaikutuksia  koulun 

opetukseen,  erityisesti  identiteetin  ja  kulttuurin  lähtökohdista.  Hirvosen  mukaan 

saamelaisopetuksen  laatu  vaihtelee  huomattavasti  koulujen  välillä,  ja  erityisesti 

saamelaisalueen  reunamille  sijoittuvat  koulut  toimivat  yhä  norjalaistamisen  välineinä. 

Koulujen  saamelaistamiseksi  tulisikin  hänen  mukaansa  kehittää  opetusmateriaaleja  ja 

uusia  opettamisen  keinoja  sekä  kiinnittää  huomiota  koulujen  rakenteellisiin  tekijöihin, 

joiden muutokseen koko koulu sitoutuu. (Hirvonen 2004: 10, 146, 156.) 

 

Keskitalon  (2010)  tutkimusaiheena  on  saamelaiskoulun  kulttuurisensitiivisyys.  Hänen 

mukaansa kulttuurisensitiivisyys ei toteudu norjalaisessa koulusysteemissä, vaan koulu 

sosiaalistaa  valtakulttuuriin  sen  sijaan,  että  se  enkulturoisi  opiskelijat  saamelaiseen 

kulttuuriin saamelaisesta  opetussuunnitelmasta  huolimatta. Opettamisen  tavat  ovat 

ristiriidassa  saamelaisten  kulttuuristen  tapojen  kanssa  ja  aiheuttaa  kulttuurien 
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yhteentörmäyksen.  Myöskään  ILO  169-sopimus  ei  ole  tuonut  ratkaisua 

saamelaisopetuksen parantamiseksi. Keskitalon mukaan opetuksen dekolonisaatio vaatii 

laajennetun  itsemääräämisoikeuden  toteutumisen,  jolloin  Norjan  saamelaisopetus  voisi 

irtautua  valtakunnallisesta  opetussuunnitelmasta  ja  todella  kehittää  opetusta 

kulttuurisensitiivisempään suuntaan. (Keskitalo 2010: 17, 234, 252–253.) 

 

Inker-Anni  Linkola  on  tutkinut  saamenkielisen  koulun  kielimaisemaa  Norjassa. 

Tutkimuskoulu Sámi  joatkka- ja  boazodoallaskuvla/  Samisk  videregåendeskole  og 

reindriftskole on  Norjan  valtion  omistama  toisen  asteen  oppilaitos.  Se  on  toinen 

norjalaisista  kaksikielisistä  toisen  asteen  oppilaitoksista  ja  sen  erityistavoitteena  on 

saamelaisnuorten  kouluttaminen.  Koulustrategian  mukaan  kaksikielisyyden  tavoitteena 

on tarjota kaikki koulun palvelut ja opetus molemmilla kielillä ja koulun tulee huomioida 

saamelaisuus  sekä  kulttuuriperinnön  siirtyminen  opetuksessa.	Tutkimuksessa  käy 

kuitenkin ilmi,  että  norjan  kieli  dominoi  koulun  kielimaisemaa. Tällä  on  nähty  olevan 

yhtäläisyyksiä kielen statukseen, mutta toisaalta oppilaille esimerkiksi itsetehdyt julisteet 

voivat  olla  merkityksellisempiä. Linkolan  mukaan  koulun  kielimaisema  tulisikin 

sisällyttää osaksi oppilaitosten pedagogista suunnitelmaa ja opetusta koskevia asetuksia. 

(Linkola 2014: 58–63, 185–211.) 

 

Asta  Mitkijá  Balto  ja  Gunilla  Johansson  ovat  tehneet  toimintatutkimusta  kahdessa 

ruotsalaisessa saamelaiskoulussa. Ruotsissa viisi saamelaiskoulua noudattavat vuodesta 

2011  erityistä  saamelaista  opetussuunnitelmaa,  joka  kattaa  opetuksen  kuudesta 

yhteentoista  ikävuoteen.  Kouluissa  keskitytään  saamelaisen  kulttuurin  aiempaa 

tehokkaampaan  mukaan  ottamiseen  opetuksessa  yhteistyössä  koulun  henkilökunnan, 

oppilaiden ja heidän perheidensä kanssa. Assimilaatio ilmenee heidän mukaansa koulussa 

yhä epäsuorasti, esimerkiksi opetuksen valtavirtaistamisessa. Tutkimuksessa tämä näkyi 

muun muassa siten, että vanhemmat olivat huolissaan tutkimuksen vaikutuksista lasten 

tulevaan  koulumenestykseen,  kun  opetuksen  painopistettä  siirretään  kohti 

saamelaiskulttuurin  painotussisältöjä.  Projektin  tulokset  olivat  kannustavia;  koulut 

onnistuivat  kehittämään  ja  lisäämään saamelaispedagogiikkaa  osaksi  perusopetusta.   

(Balto & Johansson 2015: 107–115.) 

 

Torkel  Rasmussen  (2015)  on  puolestaan  selvittänyt  Suomen  saamelaiskoulujen 

kielitilannetta.  Hänen  mukaansa  suomalainen  koulusysteemi  ei  kykene  aikaansaamaan 
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korkeatasoista  kaksikielisyyttä  saamea  äidinkielenään  puhuville  lapsille  ja  nuorille. 

Ongelmallisia  tekijöitä  Rasmussenin  mukaan  ovat  esimerkiksi  saamelaisten  ja 

suomalaisten yhteinen koulu ja oppilaitosten saamenkielentaidoton henkilökunta, jonka 

seurauksena  opetus  tapahtuu  osin  suomeksi.  Näiden  seikkojen  takia  Suomen  puolen 

saamelaisille  ei  kehity  sujuvaa  kielitaitoa,  vaan  suomen  kieli  muodostuu  hallitsevaksi 

kommunikaatiokieleksi  saamelaisnuorten  keskuudessa  koulussa  mutta  myös  koulun 

ulkopuolella. (Rasmussen 2015.) 

 

Saamelaisopettajien  toiseuden  ja  toimijuuden  kokemuksia  kolonisaation  ja 

dekolonisaation  välineinä  tutkineen  Rauna  Rahko-Ravantin  (2016)  mukaan  toiseuden 

kokemukset  ovat  tavallisia  myös  opettajien  työssä.  Toiseus  ilmenee hänen  mukaansa 

unohtamisena,  väheksymisenä, kieltämisenä ja huomioonottamisessa koulujen 

työyhteisössä. Tietoisuus saamelaisen kulttuurin piirteistä on opettajien mukaan huonoa. 

Opettajat  eivät  koe,  että  heitä  huomioitaisiin  koulussa  yhdenvertaisina  kollegoina. 

Toiseus rakentuu jo opetussuunnitelman tasolla, joka ei huomioi saamelaisten kulttuurisia 

lähtökohtia,  vaan  rakentuu  ainoastaan  valtaväestön  lähtökohdista  käsin.  Vaikka 

opetussuunnitelma  toimii rajoittavana  tekijänä  saamelaisopettajien  toimijuudessa,  he 

toimivat myös proaktiivisina  toimijoina  vastoin  perinteisiä  koulun  käytänteitä.  He 

haluavat toimia kulttuurisina välittäjinä esimerkiksi tuomalla luonto osaksi opetusta sekä 

tukea saamelaisoppilaiden etnisen identiteetin kehitystä vahvistamaalla yhteisön ja omien 

juurien tuntemista. (Rahko-Ravantti 2016: 23, 84–95, 113.) 

 

Annika Pasanen (2015) on väitöstutkimuksessaan selvittänyt inarinsaamen revitalisaation 

etenemistä  ja  onnistumiseen  vaikuttaneita  tekijöitä,  myös  inarinsaamenkielistä 

perusopetusta  ja  sen  haasteita.  Vanhemmille  lapsen  laittaminen  inarinsaamenkieliseen 

opetukseen  on  ollut  usein  pohdinnan  paikka.  Heitä on  huolestuttanut  muun  muassa 

oppimateriaalien vähyys, opettajien pätevyyskysymykset ja oman kielitaidon rajallisuus 

lasten apuna toimiessa. Inarinsaamenkielisen opetuksen ongelmana on oppimateriaalien 

puute  eteenkin  ylemmillä  luokilla  ja  osasta  aineista  kirjat  puuttuvat  kokonaan. 

Oppimateriaalipulan  ohella  inarinsaamen  kielessä  ongelmaksi  on  noussut  Suomessa 

saamelaisnuorten keskuudessa muutoinkin nähty ilmiö, kun nuoret päätyvät käyttämään 

vapaa-aikanaan  sekä  välitunneilla  suomea  kommunikaatiokielenä  saamelaiskielten 

sijaan.  Inarinsaamen  kieliyhteisö  kuten  Pasanenkin  näkevätkin  nuorten  kieli-

identiteettikysymykset yhtenä inarinsaamen revitalisaation haasteena. Hänen mukaansa 
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tärkeää olisikin kyetä luomaan kielen käytölle sellaisia domeeneja, joissa inarinsaamen 

kielen käyttö olisi nuorille mielekästä. (Pasanen 2015: 123, 231, 334–340.) 

 

Saamelaisnuorten omia kokemuksia koulusta ovat tutkineet Inker-Anni Linkola (2014) 

väitöskirjassaan Saamelaisen  koulun  kielimaisema – etnografinen  tutkimus  saamen 

kielestä toisen asteen oppilaitoksessa, Minna Rasmus selvityksessään ”Saamelaisuus on 

kuin lahja” – Saamelaislasten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomen 

saamelaisalueella vuonna  2008  sekä  Oikeusministeriö  vuonna  2015  julkaisussaan 

Syrjintä  koulutuksessa.  Erityistarkastelussa  kokemukset  yhdenvertaisuuden 

toteutumisesta opintojen ohjauksessa eri vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten osalta.  

 

Linkola  tutki  saamelaisnuorten  kieliasenteita ja  kokemuksia  saamen  kielestä  Norjan 

Koutokeinossa  sijaitsevassa saamelaisessa  toisen  asteen porotalousoppilaitoksessa 

vuosina 2009–2011. Linkolan mukaan saamelaisnuoret suhtautuvat positiivisesti saamen 

kieleen. Kielen koetaan olevan arvokas ja kielen opiskelun nähdään olevan tärkeää sekä 

yhteisöön  integroitumisen  vuoksi,  että  sen  instrumentaalisen  arvon  kannalta.  Koulussa 

opiskelijat  toimivat  monikielisesti,  tuottaen  kielimaisemaa, eli  näkyvää  kieltä usealla 

kielellä. Koulun norjankielisten tekstien ei koettu olevan suunnattu nuorille, vaan niille 

jotka  saamen  kieltä  eivät  osanneet.  Opiskelijoiden  kokemuksissa  saamenkielinen 

kielimaisema saa positiivisen symbolisen arvon, sillä se vaikuttaa heidän kokemuksiinsa 

saamelaisuudesta. (Linkola 2014: 11–58, 85, 191–206.) 

 

Vuonna  2008  lapsiasiainvaltuutetun  toimisto  julkaisi  saamelaislasten  hyvinvointia  ja 

lasten  oikeuksien  toteutumista  koskevan  selvityksen,  johon  osallistui  12  Suomen 

saamelaisalueen koulua. Minna Rasmuksen toteuttamassa selvityksessä kartoitettiin 

hyvinvointia  niin  kodin  kuin  koulunkin  osalta.    Suurin  osa  lapsista  ja  nuorista  voivat 

hyvin  ja  olivat  ylpeitä  saamelaisuudesta,  mutta  joukossa  oli  myös  niitä  nuoria,  jotka 

kokivat, ettei  saamelaisuus  merkinnyt  heille  mitään.  Selvityksen  mukaan  koulu  on 

saamelaisalueella keskeinen kielten ja saamelaisen kulttuurin ylläpidon kannalta, mutta 

lapset  ovat  toisiinsa  nähden  eriarvoisessa  asemassa  opetuksen  toteutuksessa, 

opetusjärjestelyjen  ja saamenkielisen  opetuksen määrän  vaihdellessa  koulukohtaisesti. 

Opetussuunnitelman perusteisiin kirjattu oppilaan alkuperäiskansaidentiteetin tukeminen 

ja  velvoite  saamelaisen  kielen  ja  kulttuurin  huomioimiseen  eivät  toteudu  koulujen 

opetussuunnitelmissa. (Rasmus 2008: 6–18, 26–33.) 
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Myös  Oikeusministeriö  on  kartoittanut  saamelaisopetuksen  tilannetta.  Selvitykseen 

haastateltiin kolmea yliopisto-opintoja saamen kielen ja kulttuurin parissa suorittavaa 23–

28 -vuotiasta opiskelijaa,  jotka  olivat  käyneet  peruskoulun  Suomen  saamelaisalueella. 

Opiskelijat  näkivät  huolestuttavana  saamelaisuuden  vähäisen  näkymisen  opetuksessa, 

oppikirjojen  vähyyden  sekä  ammattitaitoisen  saamenkielisen  opetushenkilökunnan 

puutteen. Opetuksen taso oli koettu vaihtelevana, he kokivat suomen kielen opetuksen 

olleen  ajoittain  heikkoa,  joka  oli  kostautunut  kirjoitusvirheinä  ja  vaikeutena  ymmärtää 

esimerkiksi suomen konsonantteja. (Jauhola & Vehviläinen 2015: 148–150.)  

 

Aiemman  tutkimuksen  valossa  saamelaisopetuksen  kehityskulku  assimilaatiosta 

nykytilaan  on  ollut  pitkä  prosessi.  Lainsäädännöstä  ja  opetussuunnitelmatyöstä 

huolimatta pohjoismainen koululaitos ei vieläkään kykene tarjoamaan saamelaislapsille 

aidosti  kulttuurisensitiivistä  opetusmallia,  joka  tukisi  tutkijoiden  mielestä  riittävästi 

lasten kielen ja kulttuurin kehitystä. Myös opettajat ovat saamelaisopetuksessa tiukoilla. 

He kokevat toiseutta ja eriarvoisuutta työssään, mutta siitä huolimatta toimivat aktiivisina 

kulttuurin  välittäjinä  saamelaislapsille. Opiskelijat  itse  kokevat  koulun  pääasiallisesti 

positiivisena tekijänä elämässään. He arvostavat saamen kielen taitoa ja ovat aktiivisia 

kielimaiseman tuottajia ja tulkitsijoita.  

 

Aiemmat  tutkimukset  luovat  pohjaa  omalle  tutkimusaiheelleni.  Niiden  kautta  lähden 

täydentämään  ja  peilaamaan  saamelaisten  opiskelijoiden  kokemuksia 

peruskouluajastaan. Aiemmat tutkimukset antavat näkökulmia sille, mitkä ovat keskeiset 

haasteet  saamelaisopetuksen  suunnittelussa  ja  toteutuksessa.  Aiempi  nuorten 

kokemuksiin  keskittyvä  koulututkimus on  vähäistä  eikä  se  vastaa  kovin  laajasti 

kysymyksiin  nuorten  kokemuksista.  Tutkielmassani  tarkastelen  saamelaisopetuksen 

oppimisympäristön  kokemuksia  laajana  kokonaisuutena  ja  siksi  se  tarjoaakin  uuden 

tulokulman saamelaisopetuksen tutkimukseen. 

 

 

1.3 Teoreettinen tausta ja keskeiset käsitteet 

 

Pro  gradutyöni  teoreettinen  viitekehys  rakentuu  kolmen  keskeisen  käsitteen, 

oppimisympäristön, toiseuden ja voimaantumisen ympärille. Oppimisympäristön käsite 
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luo  pohjan  tutkielman  ympäristölle,  koululle.  Sen  avulla  hahmotan  koulun  laajaa  ja 

monimuotoista  kokonaisuutta.  Toiseuden  teema  on  keskeinen  käsite  siihen,  millaisina 

opiskelijoiden negatiiviset kokemukset näyttäytyvät. Voimaantuminen taas kuvaa niitä 

positiivisia  kokemuksia,  joita  koulussa  koetaan. Esittelen  näitä  käsitteitä  tarkemmin 

seuraavissa alaluvuissa. 

 

Muita  tutkielman  kannalta  tärkeitä  käsitteitä  ovat saamelaisopetus, saamenluokka ja 

saamelaisopettaja. Nämä  käsitteet  eivät  ole  varsinaisia  keskeisiä  käsitteitä,  mutta  ne 

esiintyvät  tutkielmassani  merkittävässä  roolissa määrittelemässä  opetuksen  käsitteitä. 

Saamenkielisestä  opetuksesta  käytän  tutkielmassani  termiä saamelaisopetus. 

Saamelaisopetuksen  sisällöllisiin  merkityksiin  syvennyn  tarkemmin  2.  luvussa. 

Saamelaisoppilaiden  omasta  luokasta  käytän  käsitettä saamenluokka,  jota myös 

haastateltavani  omasta  opetusryhmästään  käyttivät.  Vastaavasti  suomenkielisestä 

opetuksesta  käytän  haastateltavien  käyttämää suomenluokka –käsitettä.  Saamenluokan 

opettajasta  käytän  termiä  saamelaisopettaja.  Asta  Balton  (2008:7)  mukaan 

saamelaisopettaja  tarkoittaa  kaikkia  saamelaiskoulussa  lasten  kanssa  työskenteleviä 

henkilöitä. Rahko-Ravantti (2016: 21) puolestaan sitoo saamelaisopettajuuden käsitteen 

saamen  kielen  ja –kulttuurin  välittämiseen.  Emme  erityisesti  keskustelleet  opettajien 

etnisestä  taustasta  haastatteluissa,  joten  en  rajaa  käsitettä  opettajan  etnisen  taustan 

mukaan,  vaan  tutkielmassani saamelaisopettaja tarkoittaa  saamelaisopetuksesta 

vastaavaa saamelaislapsia opettavaa henkilöä.  

 

 

1.3.1 Oppimisympäristö 

 

Opetushallitus  on  määrittänyt  oppimisympäristön  Perusopetuksen  opetussuunnitelman 

perusteissa 2014 (29) seuraavasti: 

 

Oppimisympäristöillä  tarkoitetaan  tiloja  ja  paikkoja  sekä  yhteisöjä  ja 

toimintakäytäntöjä,  joissa  opiskelu  ja  oppiminen  tapahtuvat. 

Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita 

opiskelussa käytetään. Oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön 

kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat 

toiminnallaan  oppimisympäristöihin.  Hyvin  toimivat  oppimisympäristöt 
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edistävät  vuorovaikutusta,  osallistumista  ja  yhteisöllistä  tiedon 

rakentamista.  Ne  myös mahdollistavat  aktiivisen  yhteistyön  koulun 

ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa. 

 

Opetushallituksen mukaan opetusympäristöjä kehitettäessä tulisi huomioida oppilaiden 

erityistarpeet  ja  kokonaisvaltainen  hyvinvointi.  Oppilaat  tulisikin  ottaa  mukaan 

oppimisympäristöjen  kehittämiseen,  jolloin  yksilölliset  tarpeet  tulisivat  huomioiduksi 

parhaiten. (Opetushallitus 2014: 29–30.) 

 

Pro  gradu  tutkielmassani  käytän  Kaisa  Nuikkisen  (2005)  lähestymistapaa 

oppimisympäristön käsitteeseen. Nuikkisen mukaan oppimisympäristön voidaan nähdä 

jakautuvan  fyysiseen, pedagogiseen,  sosiaaliseen  ja psyykkiseen osa-alueeseen.  Tämä 

lähestymistapa  korostaa  koulun  ja  oppimisen  kokonaisvaltaisuutta,  ottaen  huomioon 

myös koulun ympäristön ihmisineen, luontoineen ja rakennuksineen.  

 

Fyysisellä  oppimisympäristöllä  tarkoitetaan  rakennetusta  ympäristöstä,  luonnon 

ympäristöstä  ja  opetustiloista,  oppimateriaaleista  sekä -välineistä koostuvaa 

kokonaisuutta (Nuikkinen  2005: 14-16  &  Opetushallitus  2004: 18). 

Oppisympäristöajattelu  on  lisännyt  huomiota  koulua  ympäröivien  alueiden  käytössä 

osana  opetusta. Esimerkiksi  piha  ja  lähiympäristö, kuten  kirjastot  tarjoavat 

mahdollisuuksia  uudenlaiseen  oppimiseen.  (Manninen,  Burman,  Koivunen,  Kuittinen, 

Luukannel,  Passi,  Särkkä  2007: 92,103.)  Maarika  Piispanen  (2008:  71, 167–169) 

puhuukin avautuvasta oppimisympäristöstä tarkoittaen, sillä oppilaslähtöistä, koulua ja 

yhteiskuntaa lähentävää opetusympäristöä. Hänen tutkimuksessaan ilmenee, että oppilaat 

kokivat fyysisen oppimisympäristön luokkahuonetta paljon laajempana toiminnallisena 

ympäristönä.  Kilpeläisen  (2010: 162)  tutkimuksessa  kyläkouluista  2000 –luvulla 

opettajat  korostivat  koulun  ympäristön  ja  lähiluonnon  positiivista  vaikutusta,  mutta 

toisaalta mainitsivat ongelmiksi pitkät koulumatkat ja syrjäisen sijainnin.  

 

Pedagogiseen ympäristöön vaikuttavia tekijöitä ovat ihmis- ja oppimiskäsitykset ja niiden 

hyödyntäminen  erilaisten työtapojen  ja  menetelmien  kautta  (Nuikkinen  2005: 14). 

Pedagogiseen  oppimisympäristöön  vaikuttaa  vahvasti  esimerkiksi  opettajan  käyttämä 

oppimiskäsitys. Behavioristisessa käsityksessä oppiminen tapahtuu opettajajohtoisesti ja 

opetussuunnitelma  on  rakennettu  oppiainekeskeisesti.  Konstruktivistissa  mallissa  taas 
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oppiminen  on  yhteistoiminnallinen tapahtuma,  jossa  tärkeässä  asemassa  ovat 

yhteistoiminnallisuus  ja  vuorovaikutus.  Yhteistoiminnallisuus  voi  näkyä  luokkatilassa 

esimerkiksi pulpettien asettelussa, joka mahdollistaa hyvän vuorovaikutuksen oppilaiden 

välillä.  (Manninen,  ym.  2007: 21.) Yhteistoiminnallisella  oppimisella  voidaan  nähdä 

olevan  tärkeä  merkitys  yhteisön  ”legitiimiksi  osallistujaksi  tulemiseen”,  jolloin 

oppiminen  näyttäytyy  hyvin  kokonaisvaltaisena  prosessina  (Soini  2013:  62). 

Kyläkouluissa pedagogisen oppimisympäristön erityispiirteinä on usein yhdysluokat ja 

niitä varten suunnitellut opetussuunnitelmat, jotka opettajien mukaan korostavat luonnon 

ja paikallisen yhteisön sekä kulttuuriperinnön merkitystä. (Kilpeläinen 2010: 110-112.)  

 

Sosiaaliseen ympäristöön kuuluvat ihmisten väliset suhteet ja vuorovaikutus sekä koulun 

toimintakulttuuri (Nuikkinen 2005: 14). Hyvät sosiaaliset suhteet opettajien, oppilaiden 

sekä  kodin  välillä  voimistavat  positiivista  oppimiskokemusta.  Pienillä  kouluilla 

yhteisöllisyys on tärkeä elementti, joka näkyy parhaimmillaan avoimena, innostavana ja 

luottamuksellisena  ilmapiirinä  koulussa.  (Kilpeläinen  2010:  162, 163.)  Positiivisen 

vuorovaikutuksen merkitys oppimisessa on suuri. Sosiaalinen näkökulma tulisikin ottaa 

huomioon myös koulun fyysisten tilojen suunnittelussa, siten että tilat tukevat oppilaiden 

vuorovaikutusta ja ryhmäytymistä. (Manninen ym. 2007: 69, 70). 

 

Nuikkisen (2005,14) mukaan koulun psyykkinen oppimisympäristö rakentuu ilmapiiristä 

ja asennoitumisesta. Kilpeläisen (2010: 95–98) tutkimuksessa opettajat olivat kuvanneet 

koulujen ilmapiiriä muun muassa hyväksi, turvalliseksi ja viihtyisäksi. Ongelmia koulun 

ilmapiiriin  opettajien  mukaan  toivat  esimerkiksi  pienten  koulujen  lakkautusuhat, 

ristiriidat  henkilökunnan  sisällä  ja  vanhempien  kanssa,  sekä koulukiusaaminen. Myös 

koulujen  oppilaat  ovat  nostaneet  hyvän  olon  ja  turvallisuuden  tunteen  tärkeimmiksi 

hyvän  oppimisympäristön  tekijöiksi  (Piispanen  2008: 169).  Perusopetuksen 

opetussuunnitelman  perusteiden  mukaisesti  (2014: 27,79)  lapsella  on  koulussa ja 

koulumatkalla oikeus turvalliseen ja väkivallattomaan ympäristöön. Opettajilla ja koulun 

rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa kiusaamisesta kaikkien osapuolten huoltajille. 

 

 

1.3.2 Toiseus 
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Tutkielmassani  toiseus  on  yksi  niistä  teemoista,  joiden  kautta  lähestyn  kokemuksia 

oppimisympäristöistä. Toiseudella  voidaan  tarkoittaa  erilaisuutta  ja  erottamista  omasta 

ryhmästä.  Sen  avulla  määritetään  mikä  on  poikkeavaa  ja  vähempiarvoista  suhteessa 

omaan ryhmään. (Hänninen 2014: 86.) Yksilötasolla toiseuden kokemukset voivat ilmetä 

esimerkiksi  ulkopuolisuuden,  huonommuuden  tai  vähempiarvoisuuden  tunteina 

suhteessa muihin (Lemetyinen 2014:105).  

 

Kaija  Hänninen  kuitenkin  muistuttaa  toiseuden  vähemmälle  huomiolle  jääneestä 

puolesta, jossa toiseus ei ole ainoastaan negatiivinen ilmiö. Toiseus voi olla myös yksilön 

tai  yhteisön  valinta,  jossa  se  omaehtoisesti  ylläpitää  ja  uusintaa  toiseutta  halutessaan 

erottautua  ympäröivästä  valtakulttuurista.  Näin  toiseus  toimii  myös  aktiivisena 

erottautumisen tapa. (Hänninen 2014: 86.) Anna-Leena Riitaojan mukaan toiseus ei aina 

toimi alisteisena positiona, vaan se voi viitata myös erityisyyteen ja ainutlaatuisuuteen 

suhteessa  ympäröiviään.  Hänen  mukaansa  toiseuden  positiivinen  läsnäolo  kuitenkin 

omassa  tutkimuksessaan  rajoittautuu  enemmistön  käsityksiin  siitä,  millä  keinoin 

myönteinen  toiseus  tuotetaan,  eikä  ole  välttämättä  ryhmän  itsensä  tuottamaa.  (Riitaoja 

2013: 40, 220, 244.) 

 

Koulun  toiseutta  rakentavat  ja  ylläpitävät niin  koulun  käytänteet  kuin  sosiaaliset 

rakenteetkin. Nuorten välisessä kanssakäymisessä esimerkiksi yhteiskuntaluokka ja sen 

myötä ilmenevät tuloerojen vaikutukset esimerkiksi harrastusmahdollisuuksiin saattavat 

aiheuttaa  toiseuden  kokemuksia.  Myös  koulumenestykseen  liittyvät  paineet  ja 

heteronormatiivinen ympäristö ovat toiseuttavia tekijöitä. (Hyvärinen, Riitaoja & Särkelä 

2014: 61, 65-71.) 

 

Toiseuden tutkiminen on valtarakenteiden tutkimista. Toiseuden käsitteen avulla voidaan 

selvittää  ja  purkaa  niitä mekanismeja  jotka  synnyttävät  ja  ylläpitävät  toiseutta 

yhteiskunnassa (Löytty  2005:  181). Kuten  Gissler,  Kekkonen,  Känkänen,  Muranen  ja 

Wrede-Jänt toteavat  (2014:  7)  yksilön  kokemusta  purkamalla  voidaan  päästä 

tarkastelemaan  ja  purkamaan  niitä  sosiaalisia ja  yhteiskunnallisia  mekanismeja,  joissa 

eriarvoisuuden ja toiseuden kokemukset syntyvät. 

 

Toiseuttaminen puolestaan pitää sisällään ne toimet, joiden kautta määritetään ja tuodaan 

käytäntöön  ulkopuolelle  jättämisen  ja  mukaan  ottamisen  kriteerit.  Koulussa 
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toiseuttaminen  voi  ilmetä  esimerkiksi  osallistumismahdollisuuksien rajaamisena ja 

syrjään jättämisenä sekä oppilaan paikantumisessa kouluyhteisöön.  (Helakorpi, Mietola, 

Niemi 2014: 161–168.)  

 

Rakenteellisen toiseus tarkoittaa niitä toiseuden muotoja, jotka syntyvät yhteiskunnan eri 

rakenteiden ja instituutioiden toiminnan seurauksena (Gissler ym. 2014: 11). Kuokkasen 

(2007:  151–152)  mukaan  suomalainen  koululaitos  on  syrjäyttänyt  saamelaisten  oman 

historian, tiedonkäsitykset ja maailmankuvan, sekä luonut painetta yhdenmukautumiseen 

hegemonisen  kontrollin  keinoin.  Tällaista  toimintaa  voidaan  pitää  rakenteellisena 

toiseuttamisena,  jossa  hegemonisen  valtasuhteen  avulla  vähemmistökulttuurin 

ominaispiirteet  määritellään  vähempiarvoisiksi  ja  sitä  kautta  ei-toivotuiksi 

ominaisuuksiksi,  joiden  tilalle  tarjotaan  valtakultuurin  elementtejä,  kuten  koulun 

tapauksessa tietokäsitystä, maailmankuvaa ja historian tapahtumia. 

 

Alkuperäiskansojen  dekolonisaatioprosessissa,  on  tarkoitus  paljastaa  kolonialistismia 

ylläpitäviä  rakenteita  (Kuokkanen  2007:  148).  Rahko-Ravantti  (2016: 78, 79)  näkee 

saamelaisen toiseuden olevan sidoksissa etnisen alempiarvoisuuden historiaan suhteessa 

eurooppalaisiin.  Näin  toiseuden  rakentumisen  ja  paikantumisten  osoittamisen  koulun 

kulttuurissa voidaan ajatella olevan osa alkuperäiskansojen dekolonisaatioprosessia.  

 

 

1.3.3 Voimaantuminen 

 

 Toinen  näkökulmani  oppimisympäristöjen  tarkasteluun  on  voimaantuminen. 

Voimaantuminen  on  prosessi,  jossa  ihminen  ottaa  käyttöön  tai  saa  käyttöönsä 

voimavaroja, voimaa tai energiaa. Voimaantuminen on myös eteenpäin katsomista, se on 

eteenpäin vievä voima, joka hakee positiivista muutosta. Voimaantumiselle ei ole yhtä 

vakiintunutta  käännöstä,  mutta  se  on  käännös  englanninkielisestä empowerment -

termistä.  Siitä  käytetään  myös  esimerkiksi  termejä  voimautuminen,  valtaantuminen  ja 

voimavarojen  löytäminen.  Kuten  toiseus,  myös  voimaantuminen  on  valtaan  sidottu 

käsite. (Pietikäinen 2006: 214–215.)  

 

Esimerkiksi  Sanna  Valkonen  (2009:  34,35,  273-276)  lähestyy  saamelaista  valtaa 

tuottavan vallan käsitteen kautta. Tuottavassa vallankäytössä saamelaiset itse tuottavat 
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omaa  kansa- ja  alkuperäiskansa-asemaansa,  ja  sen  kautta  poliittisia 

vaikutusmahdollisuuksia itseään koskevista asioista. Näin alkuperäiskansan asema toimii 

voimaannuttavana vallan elementtinä saamelaisille. 

 

Hyvä  toimiva  oppimisympäristö  on  voimavara,  joka  tukee  oppimista.  Hyvässä 

oppimisympäristössä  huomioidaan  tilojen  käytännöllisyys  ja  viihtyisyys, 

oppimateriaalien toimivuus ja sosiaalisen kanssakäymisen puitteet. Myös opettajalla on 

suuri  merkitys.  Näiden  elementtien  kautta  rakentuu  psyykkisen  oppimisympäristön 

kokemus.  Hyvässä  oppimisympäristössä  korostuvat  myönteiset  kokemukset  ja  ilo. 

(Piisapanen 2008: 115–118, 123, 141–147.) 

 

Tutkimuskentästä riippuen voimaantumista pidetään joko yksilön tai yhteisön prosessina. 

Yksilötasolla  voimaantuminen  tarkoittaa  esimerkiksi  omien  vaikutusmahdollisuuksien 

tunnistamista,  itsearvostusta  ja  omien  kykyjen  tuntemista  sekä  niiden  käyttöönottoa. 

Yhteisötasolla  voimaantuminen  on  toimijuuden  vahvistumista  ja  emansipaatorista 

toimintamallia. Yksilön ja yhteisön voimaantuminen on myös vuorovaikutteista. Yksilön 

voimaantuminen voimaannuttaa koko ympäröivää yhteisöä. (Mahlakaarto 2010: 25–27, 

29.)  Sari  Pietikäisen  (2006:  215)  mukaan  voimaantuminen  onkin  dialogista  toimintaa, 

jossa  voimaantuminen  sijoittuu  ihmisten  väliseen  vuorovaikutukseen.  Tutkielmassani 

käsittelen voimaantumista yksilön ja yhteisön tasolla, sekä siten, että voimaantumisessa 

yhteisöllisyyden merkitys korostuu. 

 

 

1.4 Aineisto, metodi ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkielmani  aineisto  koostuu  kuudesta  vuosien  1987–1996  välisenä  aikana  syntyneen 

nuoren  saamelaisaikuisen  haastattelusta. Haastateltavat  ovat  joko osallistuneet 

saamelaisopetukseen  tai saamenkieliseen  äidinkielen  opetukseen. Yksi  haastatteluista 

toteutettiin kahteen kertaan laiterikon takia. Haastateltavien valinnassa olen kiinnittänyt 

huomiota  siihen,  että  he  edustaisivat  mahdollisimman  laajaa  joukkoa  ympäri 

saamelaisaluetta. Haastateltavat ovatkin käyneet peruskoulun joko Enontekiön, Utsjoen 

tai Inarin kunnissa, jolloin ainoastaan Saamelaisalueen eteläisin reuna, Vuotson alue jää 

puuttumaan tutkielman kokemuskartasta.  
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Haastattelut  toteutin kevään ja  syksyn  2016  aikana puolistrukturoituina 

teemahaastatteluina, sillä se sopi mielestäni aiheeseen tiedonkeruukeinoksi parhaiten. Se 

jättää liikkumatilaa kysymyksille ja niiden muokkaamiselle vielä haastattelutilanteessa, 

vaikka  haastatteluille  onkin  olemassa  valmis  ennalta  rakennettu  runko.    Nimensä 

mukaisesti  teemahaastattelu  rakentuu  tietyn  teeman  ympärille,  antaen  mahdollisuuden 

nostaa haastateltavan oma ääni vahvasti esiin antamalla tilaa keskustelun kululle ennalta 

kovin  tarkoin  määrittämättömästi.  (Hirsjärvi  &  Hurme  2015:  47,  48.) 

Haastattelututkimuksessa on kuitenkin myös omat ongelmansa. Haastateltavat saattavat 

sosiaalisista syistä tai itseä turvatakseen vastata kysyttyihin asioihin haastattelutilanteissa 

eritavoin, kuin joissain muissa tilanteissa. Haastattelut ovat siis tilanteeseen ja kontekstiin 

sidottuja, joten liiallinen yleistäminen ei ole järkevää. (Hirsjärvi, Sajavaara, Remes 2013: 

205–207.)  Uskon  kuitenkin,  että  haastattelujen  avulla  olen  pystynyt  keräämään 

syvemmälle kokemuksiin menevää aineistoa kuin esimerkiksi lomaketutkimuksella.  

 

Haastattelurunkoa  rakentaessani  jaoin  haastattelukysymykset  oppimisympäristöjen 

aihepiirien  mukaisesti,  jotta  ne  muodostaisivat  mahdollisimman  laajan  ja  eheän 

kokonaisuuden. Haastatteluista sovittaessa  tarjosin  haastateltaville  mahdollisuutta 

tutustua kysymysrunkoon etukäteen. Neljä haastateltavaa halusi kysymykset etukäteen ja 

tämä  osoittautui  hyväksi  ratkaisuksi,  sillä  näin  heillä  oli  mahdollista  valmistautua 

haastatteluun paremmin sekä miettiä kysymyksiä etukäteen. Haastattelujen kesto vaihteli 

parista kymmenestä minuutista reiluun tuntiin. Yhden haastatellun kanssa toteutin vielä 

alkuvuodesta 2017 tarkentavan sähköpostihaastattelun koulun kielikokemuksiin liittyen. 

 

Kaikki haastattelemani henkilöt ovat tai ovat olleet yliopisto-opiskelijoita, joka on tärkeää 

ottaa huomioon analyysivaiheessa. Kyse on siis hyvin menestyneistä ja motivoituneista 

opiskelijoista, joilla kokemukset koulusta ja opetuksesta epäilemättä ovat ainakin jossain 

määrin  erilaisia  verrattuna  niihin  opiskelijoihin,  joiden  kouluhistoria  on  ollut 

haasteellisempi.  Se, miten  kipeät  muistot  koulusta  ovat  saattaneet  nousta  toisilla 

vahvemmiksi voivat vaikuttaa myös jatko-opintopäätöksiin. 

 

Haastattelut  on  arkistoitu  haastateltujen luvalla  Giellagas-instituutissa  sijaitsevaan 

Saamelaiseen  kulttuuriarkistoon.  Haastattelujen  yhteydessä  sovimme  haastateltavien 

kanssa,  että  käsittelen  haastatteluaineiston  anonyymisti.  Oulun  Yliopiston 

saamelaisyhteisö  on  pieni  ja  sen  vuoksi  on  tärkeää  kiinnittää  erityistä  huomiota 
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anonymiteetin  säilyttämiseen.  Tästä  johtuen  olen  muokannut  tekstilainauksista  pois 

esimerkiksi  paikannimet  enkä  yksilöi  haastatteluista  käyttämiäni  sitaatteja  mitenkään. 

Joitain  yleisiä  tapahtumia,  kuten  Saamelaisnuorten  taidetapahtuma  sekä 

alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skabmagovat saattaa olla mainittu, sillä kyseisiin 

tapahtumiin osallistuu haastattelujen perusteella saamenluokkia ympäri Saamenmaan.  

 

Haastattelut toteutettiin suomen kielellä. Saamen kielellä toteutetut haastattelut olisivat 

voineet  tuottaa todennäköisesti syväluotaavampia  kokemuksia,  sillä  kyse  on  saamea 

äidinkielenään puhuvista  henkilöistä.  Koin  kuitenkin,  että  oma  saamekielentaitoni  on 

vielä sen verran heikko, etten olisi osannut kysyä riittävän monipuolisia kysymyksiä ja 

selventävien  kysymysten  esittäminen  olisi  voinut  tuottaa  vaikeuksia.  Kielivalintaa  siis 

ohjasi  epäilys,  että  oman  heikon  kielitaitoni  takia  haastattelut  olisivat  jääneet 

pintapuolisemmiksi.  

 

Tutkielmassani  tarkastelen saamelaisopetusta, teen  sen  kulttuurintutkijan, en 

kasvatustieteilijän  silmin. Saamelaisen  kulttuurin  tutkimuksessa  tutkija  on  nähty 

sijoittuvan  sekä  saamelaisyhteisön  että  tiedeyhteisön  tavoitteiden  kentälle  (Länsman 

2008:  93). Korkeakouluopiskelutaustani  on  Giellagas -instituutissa,  joten 

saamentutkimus on ensisijainen painotukseni aihetta tarkastellessani. Useat haastateltavat 

olivat  minulle myös ennestään  esimerkiksi  luennoilta  tuttuja tai  tiesivät  minun  olevan 

saamelaisen kulttuurin opiskelija. Vieraampien haastateltavien kanssa juttelimme usein 

siitä,  missä  yhteyksissä  olimme  saattaneet  aiemmin  tavata. Tämä  on  voinut  vaikuttaa 

siihen, miten haastateltavat ovat haastattelutilanteisiin suhtautuneet. Ennen pro gradutyön 

viimeistelyä  lähetin  työn  vielä  kaikille  haastatelluille,  jotta  heillä  olisi  mahdollisuus 

kommentoida  sitä  ennen  julkaisua. Tutkielmaa  tehdessäni  myös syventävien  opintojen 

seminaarit  muotoutuivat  tärkeiksi  reflektion  paikoiksi,  sillä  ne  avasivat  minulle 

saamelaisyhteisön  näkemyksiä  siitä, mihin  suuntaan  olin  tutkielmani  kanssa  menossa. 

Olen  itse  suomelainen,  eikä  minulla  ole  henkilökohtaista  kokemusta 

saamelaisopetuksesta. 

 

Tutkimusongelma  selkeytyi  ja  muokkautui  haastattelujen  edetessä.  Alusta  asti 

tutkimuksen  keskiössä  olivat  opiskelijoiden  omat  kokemukset  saamelaisopetuksesta. 

Saamelaisyhteisön ulkopuolisena tutkijana minulla ei ollut etukäteen selkeää näkemystä, 

millaisia  kokemuksia  haastatteluista  nousisi,  vaan  vein  tutkimustani eteenpäin  hyvin 
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aineistolähtöisesti. Haastatteluissa keskeisiksi teemoiksi nousivat toiseuden kokemukset 

mutta  toisaalta  myös  koulun  voimaannuttava  ja  saamelaisidentiteettiä  vahvistava 

vaikutus. Näistä kokemuksista rakentuikin tutkielman lopullinen teoreettinen viitekehys 

ja keskeiset teemat. 

 

Haastattelujen  analysointiin  käytin  temaattista  analyysia  eli  teemoittelua,  joka  on  yksi 

tavanomaisimmista kvalitatiivisen aineiston analysointikeinoista. Se on joustava metodi, 

jolla aineistosta voidaan tunnistaa ja analysoida sekä raportoida toistuvia malleja. (Braun 

&  Clarke  2006:  4–6.)  Eskola  &  Suonranta  (2003,  178)  suosittelevat  tematisointia 

käytännöllisten  ongelmien  ratkaisuun  soveltuvaksi  metodiksi.  Omaan  tutkielmaani  se 

sopii mielestäni hyvin, sillä kouluun liittyvät kokemukset saavat hyvin käytännönläheisiä 

merkityksiä, jotka kulkevat pitkään opiskelijoiden mukana.  

 

Tematisoinnin  avulla  on  mahdollista  löytää  tutkimusongelmaan  nähden  keskeisiä 

teemoja, niiden ilmenemistä ja toistuvuuksia (Eskola & Suonranta 2003: 174). Braun & 

Clarke (2006: 15–23) ovat muodostaneet tematisoinnille kuusiportaisen mallin aineiston 

käsittelyä varten. Ensimmäisessä vaiheessa aineistoon tutustutaan luennan kautta ja sen 

jälkeen  aletaan  muodostaa  aineistoon  alustavia  koodeja.  Kolmannessa  vaiheessa 

koodeista  aletaan  rakentaa  teemoja,  joita  kehitetään  edelleen  neljännessä  vaiheessa. 

Viidennessä  vaiheessa  teemat  nimetään  ja  kuudes  vaihe  koostuu  varsinaisesta 

kirjoitustyöstä, joka muodostaa tutkielman.   

 

Omassa  tutkielmassani  aloitin  teemojen  etsimisen  aineistolähtöisesti lukemalla 

haastattelujeni litteraatteja ja miettimällä millaiset kokemukset haastattelussa toistuvat ja 

mitä  ovat  ne  kokemukset,  joita  painotetaan  eniten.  Näistä  kokemuksista  etsin  niiden 

yhteisiä  nimittäjiä,  joista  muodostuivat  kokemusten  temaattinen  rakenne.  Seuraavaksi 

koodasin, jaoin ja järjestelin haastattelujen sisältöjä eri teemojen mukaisiin alaryhmiin, 

jotka  jaoin  taas  eteenpäin  laajemmiksi  teemakokonaisuuksiksi  tutkimusongelman 

mielessä pitäen.  

 

Toinen mahdollinen analyysikeino olisi voinut olla myös kerronnallinen eli narratiivinen 

analyysi. Narratiivisessa analyysissa aineisto koostuu kertomuksista, joita on mahdollista 

lähestyä  esimerkiksi  elämänkerrallisen  analyysin  keinoin  siten,  että  koulukokemusten 

tulkinnan  fokukseen  voisi  nostaa  esimerkiksi,  keskeisiin  teemoihin,  kielikuviin, 
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haastatellun  yleiseen  positiiviseen  tai  negatiiviseen  vireeseen  kertomuksessa  sekä 

erilaisiin  käytettyihin  kielikuviin  kertomuksissa.  Toinen  mahdollinen  narratiivinen 

lähestymistapa  on  tyyppitarinoiden  muodostus,  joissa  kertomukset  rakennetaan 

tyypillisten  piirteiden  mukaan.  (Hänninen  2015:  174,  179–180.)  Haastattelumateriaalit 

eivät  kuitenkaan  lähtökohtaisesti  muodosta  kerronnallista  kronologista  tarinaa,  vaan 

ennemminkin kokemusten kokonaisuuden, joten mielestäni temaattinen analyysi toimii 

tässä paremmin analyysimetodina, sekä nostaa esiin keskeiset yhteiset kokemukset.  

 

Tutkimuskysymykseni  olen  jakanut  kolmeen  osakysymykseen,  joiden  kautta  selvitän 

koulun kokemusmaailmaa. Ensimmäinen kysymyksistä on varsinainen pääkysymys, ja 

kaksi jälkimmäistä tarkentavia kysymyksiä. Nämä kysymykset ovat: 

 

1. Millaisena  saamelaiset  opiskelijat kuvaavat  kokemuksiaan  saamelaisopetuksesta  ja 

siihen liittyvästä oppimisympäristöstä?  

2. Ilmeneekö  oppimisympäristössä  toiseuden  kokemuksia, ja jos, miten  nämä 

kokemukset rakentuvat ja ilmenevät?  

3. Millä  tavoin mahdolliset  voimaannuttavat kokemukset  näkyvät 

oppimisympäristöissä, ja mitkä ovat keskeisimmät voimaannuttavat tekijät. 

 

Tutkielmani etenee oppimisympäristöjen toiseuden kokemuksista kohti voimaannuttavia 

tekijöitä.  Toinen  luku  pohjustaa  tutkielmaani  käsitellen saamelaisopetuksen  historiaa 

sekä  nykytilannetta  lainsäädännön,  opetussuunnitelman  ja  käytännön  toteutumisen 

kannalta. Kolmannessa luvussa tarkastelen saamelaiskoulun toiseuteen koulun fyysisen 

ja  sosiaalisen  oppimisympäristön  kokemuksia  ja kokemuksiin  koulun 

poikkeuskäytänteistä.  Neljäs  luku  keskittyy  koulun  kielimaisemaan  ja  kielivalintoihin, 

jotka  heijastuvat  kaikille  oppimisympäristöjen  alueille. Viides luku  syventyy 

oppimisympäristöjen voimaantumisen  kokemuksiin:  saamelaisopettajan  merkitykseen, 

perinteen  opetukseen  sekä  oman  saamelaisidentiteetin  kehitykseen 

saamelaisopetuksessa. Päätäntäluvussa kokoan keskeisiä havaintojani ja pohdin, millaisia 

jatkotutkimuskysymyksiä tutkielmani pohjalta nousee. 
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2 SAAMELAISOPETUS 

 

2.1 Saamenkielisen opetuksen historia Suomen saamelaisalueella 

 

Suomen saamelaisalueen opetuksen alkuajat ulottuvat 1600-luvulle, jolloin kirkko alkoi 

viedä  kristinuskoa  saamelaisalueelle.  Etelästä  saapuvat  papit  ja muut  kirkon  edustajat 

eivät  useinkaan  olleet  varautuneet  saamelaiskulttuurin  kohtaamiseen  ja  kulttuurisilta 

yhteentörmäyksiltä ei voitu välttyä. Yhteistä ymmärrystä oli vaikea löytää. Kielimuuri 

saamelaisväestön  ja  saamea  osaamattomien  pappien  välillä  oli voimakas.  Myös 

esimerkiksi  saamelaisten  pukeutuminen  herätti  paheksuntaa.  Kirkon  opetuksesta 

huolehtivat  1700-luvulta  lähtien  paikalliset  katekeetat.  Katekeettojen  antamaan 

opetukseen suhtauduttiin myönteisesti ja saamelaisen kulttuurin ja mytologian tuntemus 

loi  saamelaissyntyisille  katekeetoille  hyvän  pohjan  kristinuskon  levittämiseen 

saamelaisten keskuudessa. (Kylli 2014: 30–38.) 

 

1900-luvun  vaihteessa  valtion  järjestämä  kansakouluopetus  alkoi  hitaasti  syrjäyttää 

katekeettojen  työtä.  Koululaitos  oli  Suomessa  muiden  pohjoismaiden  tapaan 

päämääriltään  nationalistinen  ja  pyrki  kansalliseen  sivistykseen  isänmaallisessa 

hengessä.  Tämä  näkyi  esimerkiksi  opetusohjelman  suunnittelussa,  jossa  kiinnitettiin 

huomiota  isänmaallisten  asenteiden  ja  symbolien  korostamiseen  opetuksessa.  1920-

luvulle  tultaessa  asenteet  tiukentuivat  entisestään  ja  kansakoulun  tärkeimmäksi 

tavoitteeksi  määriteltiin  kansan  yhtenäistäminen.  Isänmaallisuutta  ja  kansallistunnetta 

haluttiin  korostaa  myös  vähemmistöjen,  kuten  saamelaisten  keskuudessa.  (Nyyssönen 

2014b: 157,158.) Lapin kunnissa siirtyminen kansakoulujärjestelmän piiriin oli kuitenkin 

hidasta.  Katekeettalaitoksen  asema  saamelaisalueella  oli  vielä  1920- ja  1930-luvuilla 

vahva  ja  näin  ollen  esimerkiksi  Inarissa  ja  Enontekiöllä  opetus tapahtui  katekeettojen 

toimesta  saameksi.  (Lehtola  2014:  51.) Sen  sijaan  koltansaamen  erityisasemasta  ja 

kulttuurin  suojelupyrkimyksistä  huolimatta  opetus  Suonikylän  kansakoulussa  toteutui 

pääosin suomeksi (Nyyssönen 2014: 69).  

 

Toisen  maailmansodan  jälkeinen  uudelleenrakennuksen  aika  lisäsi  kansakoulujen  ja 

asuntoloiden  määrää  Lapissa.  Uusi  suomalaistamisen  paine  levisi  saamelaisalueelle  ja 

nosti suomen kielen asemaa niin, että muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta opetuskieli 

kouluissa  oli  suomi.  Monille saamelaislapsille  tämä  tarkoitti  uuden  kielen  opiskelua 
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edellytyksenä  koulussa  pärjäämiselle  sekä  vieraaseen  kulttuuriin  sopeutumista  ja 

vanhemmista eroon joutumista asuntolaoloihin muutettaessa. (Nyyssönen 2014: 70–72.) 

Asuntolakokemuksia  tutkineen  Minna Rasmuksen  (2014:  252–255,  260)  mukaan 

saamenkielen  asema  suomalasten  kansakoulujen  asuntoloissa  oli  heikko,  ja  joissain 

kouluissa  saamen  kielen  käytöstä  rangaistiin  esimerkiksi  ryhmästä  eristämisellä. 

Asuntolakokemukset  ja  niiden  vaikutukset  ovat  alkuperäiskansoja  yhdistävä  tekijä. 

Useiden  alkuperäiskansojen  historiasta  löytyy  assimiloivia  ja  traumaattisia 

koulukokemuksia, joissa lasten oma kieli ja kulttuuri kielletään.  

 

Maakohtaisista  eroista  huolimatta  kaikkien  pohjoismaiden  saamelaisten 

koulukokemuksia  yhdistää  assimilaatio  koulutuspolitiikassa.  Tavoitteena  on  ollut 

sulauttaminen valtaväestöön niin kielellisesti kuin kulttuurillisesti vähintään 1970-luvulle 

saakka. (Keskitalo 2010: 35–36.) Erona muihin pohjoismaihin Suomen koulupolitiikka 

saamelaisia  kohtaan  on  ollut  ylikorostuneen  tasa-arvoista.  Assimilaatio  oli 

julkilausumatonta,  ja  se  toteutettiin  hiljentämällä  saamen  kieli  koulumaailmassa. 

(Nyyssönen  2014:  71.)  Assimilaatiopolitiikan  lainsäädännöllisen  näkymättömyyden 

seurauksena Suomen ei ole Norjan tavoin tarvinnut ottaa vastuuta asuntolakokemusten 

seurauksista (Rasmus: 2014: 260–261).  

 

Saamelaisopetuksen  käynnistyminen  oli  osa  1970−luvun  saamelaisliikkeen  nousua  ja 

saamelaisten  etnistä  heräämistä  (Aikio-Puoskari  2007:  75).  Veli-Pekka  Lehtola  (2005: 

76)  luonnehtii  kuitenkin  1970-luvun  taitteessa  annettua  saamen  kielistä  opetusta 

sattumanvaraiseksi;  saamen  kielistä  opetusta  oli  mahdollista  saada  kuudessa 

saamelaisalueen  koulussa.  Vuonna  1970  perustettu  Saamelaisten  Koulutuksen 

Kehittämistoimikunta alkoi selvittää saamen kielisen väestön koulutukseen kohdistuvia 

epäkohtia.  Ratkaisumalliksi  ehdotettiin  muun  muassa  mahdollisimman  laajaa 

saamenkielistä opetusta, jolla saamelaiset saavuttaisivat korkeatasoisen kaksikielisyyden 

(Nyyssönen  2014:  164). Vuonna 1973  perustettiin  Saamelaisvaltuuskunta,  joka  otti 

aktiivisesti kantaa saamelaisten koulukysymyksiin. Se muun muassa vaati saamen kielen 

taitoa edellytykseksi virkoihin, joissa opetettiin saamelaislapsia, ja ajoi saamenkielisten 

nuorten  opiskelijakiintiöitä  yliopistoihin,  sekä  saamelaisille  tarkoitetun 

ammattioppilaitoksen perustamista. (Lehtola 2005: 76–79.) Oulun yliopiston suomen ja 

saamen kielen laitoksella alettiin valmistaa saamenkielistä oppimateriaalia vuosina 1972–

1979.  Saamelaisopetuksen  ilmapiiri  alkoi  muuttua  ja  valtio  osallistua  oppimateriaalien 



	 22	

valmistuskustannuksiin.  1970-luvun  puolesta  välistä  saamelaisalueelle  alettiin  palkata 

saamelaisopettajia. Vuonna 1979 aloitti ensimmäinen saamenkielinen peruskouluryhmä, 

joka saattoi opiskella luokat 1–6 saamenkielellä. (Aikio-Puoskari 2007: 75.) 

 

Juridista  asemaa  saamelaisopetus  alkoi  saavuttaa  1980-luvulla,  kun  saamelaisopetus 

ensimmäisen kerran mainitaan suomalaisessa opetuslainsäädännössä vuosina 1983–1984 

laaditussa, vuonna 1985  voimaan  tulleessa  opetussuunnitelman  uudistuksessa. 

Lakiuudistus  mahdollisti  saamenkielisen  opetuksen  saamelaisten  kotiseutualueella. 

Kielen  asema  oli  kuitenkin  epävarma,  sillä  säännökset  eivät  varsinaisesti  velvoittaneet 

kouluja  mihinkään,  vaan  tarjosivat  mahdollisuuden  saamen  kielen  käyttöön 

opetuskielenä. Vuosikymmenen aikana saamenkielisen opetuksen määrä kuitenkin alkoi 

kasvaa ja laajentua saamelaisalueen kouluissa. Ulla Aikio-Puoskari onkin kutsunut 1980-

lukua saamenkielisen opetuksen kehittämisen vuosikymmeneksi. (Aikio-Puoskari 2007: 

75–76.) 

 

1990-luvun  merkityksellisemmät  uudistukset  olivat  saamenkielisen  opetuksen 

asettaminen  äidinkieliseksi  opetukseksi  kotiseutualueella  ja  alkuperäiskansan  oman 

kielen  turvaamiseksi  korvamerkitty  rahoitus.  Rahoitus  tarkoitti  kunnille  lähes  100% 

valtionavustusta  saamelaisopettajien  palkkakustannuksiin.  1990-luvun  alussa  saamen 

kieli  sai  äidinkielen  aseman  opetuskielenä,  joka  vahvisti  sen  statusta,  mutta  toisaalta 

kaksikielisissä perheissä aiheutti sen, että vanhempien oli valittava joko suomi tai saame 

opetuskieleksi. Vuonna 1998 perusopetuslakiin määritettiin saamen kielellä tarjottavan 

opetuksen toteutumisesta seuraavasti: ” Saamelaisten kotiseutualueella asuvien saamen 

kieltä osaavien oppilaiden opetus tulee antaa pääosin saamen kielellä.” Tämä vakiinnutti 

saamen kielisen opetuksen minimimäärän. (Aikio-Puoskari 2014: 221–230.) 

 

 

2.2 Oikeus omaan kieleen koulussa 

 

Perustuslaissa (1999, 17 § 3mom.) taataan saamelaisille alkuperäiskansana oikeus oman 

kielen  ja  kulttuurin ylläpitämiseen  ja  kehittämiseen  (Brax  2010:  18). Mainita 

alkuperäiskansoihin  kuulumisesta  on  merkityksellinen,  sillä  se  kattaa  samalla 

kansainväliset alkuperäiskansoja  koskevat  asiakirjat  ja  laajentaa  näin  lain 

merkityssisältöä (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012: 17). 
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Vuonna  2007  YK:n  yleiskokous  hyväksyi  julistuksen  alkuperäiskansojen  oikeuksista. 

Myös  Suomi  oli  mukana  julistuksen  laatimisessa  ja hyväksyi  sen  vuonna  2007. 

Julistuksen  14  artiklassa  halutaan  taata  alkuperäiskansojen  lapsille  oikeus  valtion 

koulutukseen kaikilla tasoilla ilman eriarvoistamista ja kehotetaan valtioita yhteistyöhön 

alkuperäiskansojen  kanssa,  jotta alkuperäiskansojen  lapset  saisivat  opetusta  omasta 

kulttuurista  ja -kielestä.  Vaikka  julistus  ei  ole  oikeudellisesti  sitova  se  kokoaa  yhteen 

muissa  kansainvälisissä  asiakirjoissa  olevia  oikeuksia  ja  periaatteita,  ja  on  siksi 

merkittävä. (YKliitto ja UN 61/295 2007.) 

 

Ainoa  selkeästi  saamenkieliseen  opetukseen  velvoittava  lainkohta  on  perusopetuslain 

10§:n toinen momentti (Aikio-Puoskari 2001: 162).  

 

Koulun opetuskieli ja muualla kuin koulussa järjestettävässä opetuksessa 

käytettävä  kieli  on  joko  suomi  tai  ruotsi.  Opetuskielenä voi  olla  myös 

saame,  romani  tai  viittomakieli.  Lisäksi  osa  opetuksesta  voidaan  antaa 

muulla kuin edellä mainitulla oppilaan omalla kielellä, jos se ei vaaranna 

oppilaan mahdollisuuksia seurata opetusta.   

Saamelaisten kotiseutualueella asuvien saamen kieltä osaavien oppilaiden 

opetus  tulee  antaa  pääosin  saamen  kielellä.  Kuulovammaisille  tulee 

tarvittaessa antaa opetusta myös viittomakielellä. 

Jos opetuksen järjestäjä antaa opetusta useammalla kuin yhdellä sellaisella 

1  ja  2  momentissa  tarkoitetulla  opetuskielellä,  jolla  oppilas  pystyy 

opiskelemaan, oppilaan huoltaja saa valita opetuskielen. 

 

Suomessa  kuten  Ruotsissa  ja  Norjassakin  saamenkielisellä  opetuksella  on  vahvempi 

asema  tietyllä  alueella.  Suomessa  tämä  alue  on  saamelaisten  kotiseutualue  (sámiid 

ruovttuguovlu).  (Aikio-Puoskari  2006,  9.) Saamelaisten  kotiseutualue  käsittää 

Enontekiön,  Inarin  ja  Utsjoen  kunnat sekä Sodankylän  kunnassa  sijaitsevan  Lapin 

paliskunnan alueen.  

 

Saamelaisalueella  opetusta  on  mahdollista  saada  kolmella  kielellä,  pohjois-, inarin- ja 

koltansaameksi.  Opetus  annetaan  joko  Äidinkieli  ja  kirjallisuus –oppiaineen  alla  tai 

pitkänä vieraana A2 –kielenä. Kielen opetus rakentuu kahdesta oppimäärästä Äidinkieli 
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ja kirjallisuus –oppiaineessa. Nämä ovat Saame äidinkielenä ja Suomi saamenkielisille. 

Opetus  jakautuu  saamen  ja  suomen  kielen  välillä  ja  tavoitteena  on  oppilaan 

”korkeatasoinen kaksikielisyys”. Kouluilla ei ole yhtenäistä linjausta suomen ja saamen 

kielen  tuntien  jakamisesta  keskenään,  ja  erot  ovatkin  suuria.  A-kielet  ovat  koko 

peruskoulun  läpi  jatkuvat  vieraan  kielen  opinnot.  Vieraan  kielen  opintoihin  ei  sisälly 

kirjattua kaksikielisyyden tavoitetta. (Aikio-Puoskari 2006: 19–25, 87.)  

 

Perusopetuslain kohta ”Saamelaisten kotiseutualueella asuvien saamen kieltä osaavien 

oppilaiden opetus tulee antaa pääosin saamen kielellä” on koettu ongelmalliseksi, sillä 

sen voidaan tulkita tarkoittavan mitä tahansa määrää 51-100 % väliltä (Keskitalo, Määttä, 

Uusiautti  2013:  100).  Myös  haastatteluissani  saamelaisopetuksen  määrä  oli  vaihdellut 

huomattavasti. Eräs haastateltu esimerkiksi kertoi, että yläasteella oli ajanjakso, jolloin 

opetusta oli järjestetty saamen kielellä ”muutamia tunteja viikossa”.  

 

Laki opetus-  ja kulttuuritoimen rahoituksesta on astunut voimaan vuonna 1999. Lain 45§ 

säätää  saamenkielisen  ja  saamen  kielen  opetuksen  rahoituksesta  saamelaisten 

kotiseutualueella.  

 

Saamelaisten  kotiseutualueen  kunnille  sekä  muille  mainitulla  alueella 

toimiville koulutuksen järjestäjille myönnetään vuosittain valtionavustusta 

saamenkielisestä ja saamen kielen opetuksesta perusopetuksessa, lukiossa 

ja  ammatillisesta  koulutuksesta  aiheutuviin  kustannuksiin  siten  kuin 

valtioneuvoston  asetuksella  säädetään.  Valtionavustukset 

yhteenlaskettuina  vastaavat  mainittuun  opetukseen  tarvittavan 

opetushenkilöstön palkkaamisesta aiheutuvia keskimääräisiä kustannuksia. 

 

Perusopetuslain ja lukiolain mukaisen toiminnan järjestäjälle myönnetään 

valtionavustusta esi- ja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen täydentävään 

vieraskielisten  oppilaiden  äidinkielen,  suomi  tai ruotsi  toisena  kielenä  ja 

heidän  muun  opetuksensa  tukemiseen  sekä  saamenkielisten  ja 

romanikielisten  oppilaiden  äidinkielen  opetuksen  järjestämiseen  valtion 

talousarviossa tarkoitukseen osoitetun määrärahan puitteissa. 
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Kotiseutualueella  tapahtuvan  opetuksen  rahoituksesta  huolehtii  käytännössä  Lapin 

aluevirasto. Lain voimaantulon seurauksena saamenkielinen opetus ei ole enää kilpaillut 

rahoituksesta  muiden  kunnallisten  palveluiden  rinnalla (Opetus- ja  kulttuuriministeriö 

2012:  28).  Tämä  rahoitus  kattaa  opettajien  palkkakulut  lähes  täysin.  Muista 

kustannuksista, kuten oppimateriaaleista huolehtivat kunnat ja Saamelaiskäräjät. (Aikio-

Puoskari 2007: 77.) 

 

Vuodesta 1995 alkaen saamelaisalueen ulkopuolinen saamen kielen opetus on rinnastettu 

maahanmuuttajien  opetusta  koskeviin  määräyksiin.  Saamelaiskäräjät  onkin  ollut 

huolissaan  siitä,  kuinka  kotiseutualueen  ulkopuolella  asuvat  saamelaislapset  ja -nuoret 

jäävät  ilman  saamen  kielen  luku- ja  kirjoitustaitoa,  kun  riittävää  opetusta  ei  järjestetä. 

Saamelaiskäräjien tilastojen mukaan vuonna 2003 alle 10 -vuotiaista lapsista noin 70% 

asui saamelaisalueen ulkopuolella. Vuodesta 2007 kunnille tarjottava valtionavustus on 

kattanut 2,5 viikkotuntia saamen kielen opetusta ja sitä ennen 2 viikkotuntia. Ongelmia 

aiheuttaa  myös pienistä  ryhmistä  johtuva  opetuksen  jatkuvuuden  epävarmuus. 

(Koulutusraportti 1, 2008: 9-17.)  

 

Lapin  Yliopistossa  aiheesta  väitöskirjaa  tekevä  Tiina  Johansen (2014) näkee 

etäopetuksen  keinona  saamen  kielen  turvaamiseksi.  Etäopetus  vastaa  pulaan 

saamenkielisistä opettajista ja mahdollistaa myös vain muutamille oppilaille pidettävät 

tunnit.  Parhaimmillaan  etäopetus  mahdollistaisi  saamen  kielen  oppimisen  tasa-

arvoistamisen  myös  saamelaisalueen  ulkopuolella. (Johansen 2014:  203–207,  212.) 

Etäopetus onkin lisääntynyt huomattavasti ja sen avulla lukuvuonna 2014–2015 saamen 

kieltä  oli  mahdollista  opiskella  yhteensä  kahdeksalla  paikkakunnalla.  Lähiopetusta 

järjestettiin Oulun alueella ja Jyväskylässä. (Saamelaiskäräjät 2015.) 

 

2.3 Saamelaisopetuksen tilanne 2000-luvulla 

 

Saamelaisalueen  koulut  ovat  oppilasmääriltään  pieniä.  Useat  koulut  ovat  alle  100 

oppilaan  kouluja  ja  osassa  kouluissa  oppilaita  on vain noin  10-50.  Inarin  kylällä on 

peruskoulu, jonka oppilasmäärä asettuu 100 ja 300 oppilaan väliin vuosina 2012–2015. 

(Tarkiainen & Enbuska 2012: 3-6; Tarkiainen 2015: 3–6.) 
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Saamelaisopetusta sai lukuvuonna 2014–2015 Enontekiöllä neljässä, Utsjoella kolmessa 

Inarissa  neljässä  ja  Sodankylän  saamelaisalueeseen  kuuluvassa  osassa  yhdessä 

peruskoulussa. Lisäksi  Sodankylässä  kaksi  koulua  tarjosivat  mahdollisuuden  opiskella 

pohjoissaamea  ainoastaan  vieraana  kielenä.  Inarinsaamenkielistä  opetusta  järjestettiin 

kahdessa  koulussa  ja  koltansaamenkielistä  opetusta  yhdessä  koulussa  Inarin  kunnan 

alueella.  Yhteensä  perusopetuksessa  oli  saamen  kielten  opiskelijoita  531  oppilasta 

(Saamelaiskäräjät 2015).  

 

Suurin osa opiskelijoista opiskelee saamen kieltä erillisenä oppiaineena (Aikio-Puoskari 

2006: 56). Saamenkielisessä opetuksessa olleiden lasten määrä saamelaisalueen kouluissa 

on  2000-luvun  alkupuolelta  ollut  pysyvästi  noususuuntainen.  Oppilasmäärät  ovat 

lisääntyneet  vuosittain  vuoden  1999  124  opiskelijasta.  Vuonna  2014  oppilasmäärä 

saamenkielisessä  opetuksessa  oli  185  opiskelijaa.  Samoin  saamen  kielistä  opetusta 

saaneiden opiskelijoiden määrä on ollut nousussa vuodesta 2005 lähtien. (Kuvio 1.) 

 

 

Kuvio  1:  Saamen  kielisen opetuksen ja  saamen  kielen  opetuksen oppilasmääriä saamelaisalueen 

perusopetuksessa vuosina 1999–2014 (Huhtanen & Puukko 2016: 62) 

 

Pohjoissaame  on  Suomessa  saamenkielistä  eniten  käytetty  opetuskieli.  Vuosien  1990–

2004  välillä  pohjoissaamen  kielen  opetuksen  määrä  on  vaihdellut  291–349  oppilaan 

välillä.  Pohjoissaamenkielistä  opetusta  sen  sijaan  on  saanut  huomattavasti  pienempi 

joukko,  76-135  oppilasta.  Pohjoissaamen  kielen  opetus  on  ollut  laskusuuntaista,  mutta 

sen sijaan pohjoissaamenkielisen opetuksen määrä on kasvanut koko ajanjakson. (Aikio-

Puoskari 2006: 55-56.) 
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Inarinsaamenkielinen opetus on aloitettu vuonna 2000 (Aikio-Puoskari 2006: 55). Opetus 

on Opetus- ja Kulttuuriministeriön (2012: 28) mukaan lisääntymässä ja opettajien määrä 

kasvaa.  Inrinsaamenkielistä opetusta  annettiin  vuosina  2010–2011 kolmelletoista  ja 

vuosina 2011–2012 neljälletoista oppilasta. Inarinsaamen kieltä opetettiin 2010–2011 32 

oppilaalle  ja  2011–2012  33  oppilaalle.    Inarissa  luokilla  0–2  opetus  toteutuu  täysin 

inarinsaameksi  mutta  siitä  eteenpäin  opetuskieli  saattaa  olla  aineesta  riippuen  myös 

pohjoissaame tai suomi. Ivalossa täysin inarinsaamenkielinen opetus alkoi ensimmäistä 

kertaa vuonna 2014. (Pasanen 2015: 123-125.) 

 

Koltansaamen  tilanne  on  vielä  inarinsaameakin  haasteellisempi  ja  oppilasmäärät 

huomattavasti pienemmät. Vuosina 2010–2011 opetusta saivat joissain aineissa yhteensä 

neljä oppilasta ja vuosina 2011–2012 viisi oppilasta. Koltansaamea opiskeli lukuvuonna 

2010–2011  13  ja  2011–2012  17  oppilasta.  (Opetus- ja  kulttuuriministeriö  2012:  28.) 

Koltansaamenkielinen opetus on aloitettu vuonna 1993. Kielipesätoiminnan seurauksena 

koltansaamen kielen asema on vahvistunut, mutta puutteellisten tukitoimien vuoksi se on 

yhä hyvin uhanalainen. (Aikio-Puoskari 2006: 55,59.) 

 

Saamenkielisistä  aineenopettajista  on  pulaa  saamelaisalueella.  Opettajapulasta  seuraa 

opetuksen  jatkuvuuden  turvaamisen  ongelmia  sekä  paljon  mielipiteitä  herättävä 

epäpätevien henkilöiden palkkaaminen hoitamaan opetustehtäviä (Rasmus 2008: 21, 31). 

Saamelaisopettajat kokevat, että työ on heille ajoittain raskasta; He kokevat toimivansa 

yksin  ilman  toivomaansa  tukea  ja  verkostoja  työskennellessään  kahden  kulttuurin 

välimaastossa. (Rahko-Ravantti 2016: 110-112.) Opettajia kuormittavat oppimateriaalien 

etsiminen ja valmistus sekä se, että saamenkielen taitoiset opettajat joutuvat opettamaan 

useita eri oppiaineita (Huhtanen & Puukko 2016: 154). 

 

Kaikissa  saamen kielissä  oppimateriaalitilanne  on  niukka.  Erityisen  ongelmallinen 

tilanne  on  inarin- ja  koltansaamenkielissä,  joissa  materiaalien  määrä  on  todella  pientä 

(Huhtanen  &  Puukko  2016:  154).  Saamenkielisestä  oppimateriaalityöstä  vastaa 

Saamelaiskäräjien  alaisuudessa  toimiva  koulutus- ja  oppimateriaalilautakunta. 

Lautakunnan  tehtävät  oppimateriaalien  tuotannon  tiimoilta  ovat  laajat;  niihin  kuuluvat 

muun muassa talousarvioiden valmistelu, oppimateriaalitarpeiden selvittäminen ja koko 

materiaalien  valmistusprosessista  huolehtiminen.  Tuotetut  oppimateriaalit  ovat 
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suomalaiskouluille  maksuttomia.  Saamelaisopetukseen  käytettävät  oppikirjamäärärahat 

ovat pieniä, ja määrärahat ovat useana vuonna loppuneet jo alkusyksyllä, jolloin uudet 

oppikirjahankkeet  usein  venyvät.  Saamelaiskäräjät  onkin  vuosittain  vaatinut 

määrärahojen korotuksia opetusmateriaalimäärärahoihin. (Aikio-Puoskari 2006 70-71.)  

 

Vuonna  2008  tehdyn  selvityksen  mukaan  saamelaislapset  olivat  pääsääntöisesti 

tyytyväisiä  kouluun  ja  opetukseen.  Kaksikielinen  opetus  ja  monikulttuurisuus  otettiin 

oppilaiden  mielestä  huomioon  pääsääntöisesti  hyvin.  Positiivisia seikkoja  koulussa 

selvityksen mukaan olivat esimerkiksi koulukaverit, kulttuuritoiminta ja saamenkielinen 

opetus.  Parannusta  taas  kaivattiin  muun  muassa  koulun ilmapiiriin  ja  koulumatkoihin, 

sekä  toivottiin  päteviä  opettajia.  Opettajan  rooli  korostui oppilaiden  kanssa tehdyissä 

haastatteluissa  ja  nuoret  kokivatkin  opettajan  roolin  merkityksen  etnisen  identiteetin 

muodostumisessa  tärkeänä  tehtävänä  opetuksen  antamisen  lisäksi. Kouluun  nuoret 

toivoivat enemmän saamelaisen historian ja –käsitöiden opetusta, yhteydenpitoa toisiin 

saamelaiskouluihin  sekä  teemapäiviä.    Negatiivisesti  koulun  ilmapiiriin  vaikuttivat 

nuorten mukaan opettajien huonot keskinäiset välit ja tämän heijastuminen oppilaisiin. 

(Rasmus 2008: 19–21.)  

 

Saamen  kielten  osaamista  ja  opetusta  on  kartoitettu  vuonna  2015.  Paras  kielitaito  oli 

pohjoissaamen  opiskelijoilla.  Äidinkielenä  pohjoissaamea  ja  inarinsaamea  opiskelevat 

hallitsivat  parhaiten  puhumisen  tehtävissä.  Heikoimmin  taas  sujuivat  inarinsaamessa 

luetun  ymmärtäminen  ja  pohjoissaamessa  kirjoittaminen.  Vieraana  kielenä  opiskelevat 

menestyivät  kaikissa  saamen  kielissä  parhaiten  kuullun  ymmärtämisessä.  Samalla 

kartoitettiin  myös  saamelaisopetuksessa  olevien  nuorten  kielen  käytön  domeeneja  ja 

kieliasenteita.  Nuoret  olivat  kyselyn  perusteella  aktiivisia  opiskelijoita.  He  tekevät 

kotitehtävänsä usein ja yli puolet suunnittelivat pyrkivänsä lukioon peruskoulun jälkeen. 

Vapaa-ajalla  nuoret  käyttävät  saamen  kieltä  esimerkiksi  sosiaalisessa  mediassa  sekä 

chatattessa  ja  tekstiviestejä  lähettäessä.  Tulosten  perusteella  opiskelijat  suhtautuvat 

saamen  kielen  osaamiseen melko  neutraalisti,  mutta  kokivat  saamen  kielen  melko 

hyödylliseksi.  Vieraana  kielenä  saamen kieliä  opiskelevat  suhtautuivat  myös  melko 

neutraalisti saamen opiskeluun. (Huhtanen & Puukko 2016:85–99,153.)  

 

Vanhemmat ovat nuorten mukaan kiinnostuneita heidän koulunkäynnistään (Huhtanen & 

Puukko  2016:  85).  Perusopetuslain  mukaisesti  oppilaiden  huoltajat  ovat  oikeutettuja 
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valitsemaan  opetuskielen.  Lapsiasianvaltuutetun  teettämän  tutkimuksen  mukaan 

vanhemmat kuitenkin kokivat epävarmuutta lasten saamenkielisestä opetuksesta, muun 

muassa  siksi,  että opetuksen  jatkuvuudesta  ei  ollut  kouluilla aina varmuutta. (Rasmus 

2008: 21.)  

 

Saamelaisalueen peruskoulujen  tulisi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(2014: 86) mukaisesti  kiinnittää  erityistä  huomiota  myös  kulttuurin  ylläpitämiseen  ja 

kulttuuriperinnön  välittymiseen. Nuoret  kuitenkin  vaikuttivat olevan  eriarvoisessa 

asemassa  toisiinsa  nähden  saamelaisopetuksessa,  joka  vaihteli  huomattavasti 

toteutustavoiltaan  eri  koulujen  välillä.  Esimerkiksi  saamelaisten  historiaa  ei  joissain 

kouluissa  opeteta  juuri  lainkaan.  Oppilaat  kertovat,  että  kirjoissa  on mainintoja 

saamelaisten historiasta joko vähän tai ei ollenkaan, ja esimerkiksi Sevettijärven koululla 

oppilaiden  mukaan  kolttien  historiaa  on  käyty  läpi,  mutta  muiden  saamelaisryhmien 

historiaa ei lainkaan. Koulun puolelta ongelmallisena nähtiin, ettei saamelaisten historian 

opetus kuulu opetussuunnitelmaan eikä sitä koskevaa oppimateriaalia ole olemassa. Näin 

ollen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet eivät näyttäneet toteutuvan kaikilta 

osin koulujen opetussuunnitelmissa. (Rasmus 2008: 19–22, 31.)  

 

Saamelaisopetuksen haasteet ovat 2000-luvulla nousseet ajoittain uutisotsikkoihin, kun 

koulujen  on  nähty  laiminlyövän  velvollisuuksiaan  saamelaisopetuksen  järjestämisessä. 

Vuonna  2008  vähemmistövaltuutettu  jätti  Syrjintälautakunnalle  selvityspyynnön 

Enontekiön  kunnan  toiminnasta  saamenkielisiä  peruspalveluita,  kuten  päivähoitoa, 

perusopetusta,  terveys- ja  vanhustenpalveluita  järjestettäessä.  Vähemmistövaltuutetun 

mukaan  Kilpisjärvellä  työskennellyt  saamenkielen  opettaja  ei  ollut  pätevä  ja  kunnan 

asennoituminen  Hetassa  järjestettävää  saamelaisopetusta  kohtaan  oli  syrjivää,  eikä  sen 

suunnittelusta  ja  järjestämisestä  oltu  huolehdittu  riittävästi.  Enontekiön  kunnan 

vastineessa vedottiin heikkoon opettajatilanteeseen ja siihen, että viran vakinaistamisen 

takia menettelyprosessi oli venynyt. Yksi Enontekiön kunnanvaltuuston jäsen oli jättänyt 

kunnan  vastineesta  eriävän  mielipiteen  Syrjintälautakunnalle.  Kirjeessään  hän  oli 

selostanut seuraavasti:  

 

Perusopetuksen  tuntijärjestelyissä  ei  toteudu  yhdenvertaisuus 

saamelaislapsia  kohtaan,  koska  usein saamen  kielen  (äidinkielen  tai 

A2/valinnainen saame) tunnit ovat päivän jatkona viimeisellä tunnilla tai 
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nk. vapaalla  tunnilla,  jolloin  muilla  on  vapaata.  Tuntijärjestelyjä 

puolustellaan  syyllistämällä  saamelaislapsia, mikä  johtaa  kielen 

valitsematta jättämiseen ja oman identiteetin heikkenemiseen. 

 

Päätöksessään  Syrjintälautakunta  totesi  Enontekiön  kunnan  toiminnan  olevan 

saamelaisoppilaita  syrjivää.  (Syrjintälautakunta  2008:  5–8,14,15.)  Enontekiön  kunta 

valitti päätöksestä Rovaniemen hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeus kumosi Kilpisjärven 

opetusta koskevan päätöksen mutta muilta osin piti Syrjintälautakunnan päätöstä oikeana. 

(Rovaniemen hallinto-oikeus 2010: 8.) 

 

Yle uutisoi 5.11.2015 saamenkielisen opetuksen järjestämisen ongelmista Enontekiöllä. 

Uutisen  mukaan  Enontekiön  kunta  oli  lopettanut  saamenkielisen  biologianopetuksen 

Hetan  yläkoulun  kahdeksas- ja  yhdeksäsluokkalaisilta  informoimatta  vanhempia 

tilanteesta. Enontekiön kunta ei ole saanut hankittua myöskään saamenkielen opettajan 

sijaista  Peltovuoman  kouluun  äitiysloman  ajaksi.  Uutisessa  viitataan  Enontekiön 

aiempiin ongelmiin saamenkielisten palveluiden järjestämisessä; Tämän hetkinen tilanne 

on uutisen mukaan verrattavissa vuoden 2008 tapahtumiin. (Yle 2015.) 

 

Viimeksi  saamelaisopetuksen  tilanne  nousi  laajemmin  uutisiin  vuonna  2016,  kun 

vanhemmat  ilmaisivat  huolensa  Inarin  kunnan  saamenkielisen  opetuksen  tasosta.  28 

vanhempaa oli tuolloin allekirjoittanut kirjeen Inarin sivistystoimelle, jossa he toivovat, 

että  saamenkieliseen  opetukseen  kiinnitetään  entistä  enemmän  huomiota.  Vanhemmat 

olivat  erityisesti  huolissaan  lasten  kielitaidon  kehittymisen,  oppimisen  ja  opettajien 

jaksamisen puolesta.  Vastauksena  vanhempien  huoleen  Inarin  sivistystoimi  ehdotti 

saamelaisvanhemmille  yksityiskoulun  perustamista,  eivätkä  he  esimerkiksi  nähneet 

tarpeelliseksi  harkita  saamenkielisen  erityisopettajan  palkkaamisessa  kouluun. 

Sivistystoimen  mukaan  vanhempien  ehdottaman  erillisen  saamenkielisen  aamu- ja 

iltapäivätoiminnan järjestäminen taas lisäisi segregaatiota ryhmien välillä. (Yle 2016 1 

&2.) 

 

Saamelaiskäräjät  lähetti  vanhempien  pyynnöstä  asian  tiimoilta  Inarin  kunnan 

sivistyslautakunnalle  selvityksen ja  esityksen,  jossa  se  selvitti  opetukseen  liittyviä 

ongelmakohtia  ja  ratkaisuehdotuksia,  sekä  tarjosi  yhteistyömahdollisuutta 

opetusjärjestelyjen  parantamiseksi.  Saamelaiskäräjät  muun  muassa  huomautti,  ettei 
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Inarin  nykyiset  käytänteet  saamenkielisessä  opeuksessa  ja  opettaja- sekä 

sijaiskäytänteissä  ole  yhdenvertaisuusperiaatteiden  mukaisia,  vaan  tilannetta  tulisi 

arvioida  ja  muokata  siten,  että  ne  täyttävät  lainsäädännön  ja  opetussuunnitelman 

määritelmät.  (Saamelaiskäräjät  2016:  6,9.)  Vastineessaan  Inarin sivistyslautakunta 

ilmoitti  noudattavansa  opetuksessa  opetussuunnitelman  perusteita  ja  muistutti  kodin 

vastuusta  saamen  kielen  taidon  kehityksessä (Inarin  kunta  2016).  Esimerkiksi  Torkel 

Rasmussen  (2015)  on  kuitenkin  sitä  mieltä,  että  verrattuna  Norjan  tilanteeseen,  jossa 

lapsilla  on  vahvempi  saamen  kielen  taito,  kuin  suomessa,  merkittävin  eroavaisuus 

kielenkäytön domeeneilla on nimenomaan koulu. 

 

2000-luvun aikana yhä useampi lapsi saa opetusta saamenkielellä, kun saamenkielinen 

opetus  sekä  saamen  kielen opetus  ovat  hitaasti  kasvattaneet  oppilasmääriään 

saamelaisalueen  peruskouluissa.  Oppimateriaalien  ja  pätevien  opettajien  puute 

heijastuvat kuitenkin koulujen arkeen opetusta kuormittavana tekijänä. Myös opetuksen 

järjestämisessä  on  ilmennyt  ajoittain  ongelmia.  Saamelaislapset  ovat  kuitenkin 

tutkimusten  valossa  tyytyväisiä  kouluun  ja  tekevät  kotitehtäviään  ahkerasti.    He  ovat 

aktiivisia oppilaita, jotka kokevat saamen kielen taidon tärkeäksi. 
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3. OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ERIARVOISTAVAT RAKENTEET 

 

Koulun  oppimisympäristön  tarkoitus  on  toimia  oppimisen  edistäjänä.  Hyvä 

oppimisympäristö  tukee  lapsen  kasvua  ja  sosiaalisten  suhteiden  kehitystä. 

Oppimisympäristöt  myös  heijastelevat  aikaansa  ja  sen  kautta  konkretisoituvat  ajan 

koulutuspoliittiset ratkaisut, yhteiskunnalliset painotukset sekä kasvatukselliset ihanteet. 

(Piispanen  2008:  15,  16,  57.)  Saamenluokan  oppimisympäristöjen  merkittävin 

erityispiirre on ollut näkyvä ja kuuluva saamen kieli sekä saamelainen kulttuuri.  Se miten 

koulu  on  ratkaisuillaan tukenut  saamen  kielen  ja  kulttuurin  läsnäoloa  saamenluokkien 

oppimisympäristöissä on haastateltujen mukaan vaihtelevaa. 

 

Kaikilla  oppimisympäristöjen  aloilla  esiintyi  toiseuden  kokemuksia. Haastateltujen 

kertomat  fyysisen  ja  sosiaalisen  oppimisympäristön haasteet  liittyivät  saamenluokan 

fyysiseen  sijaintiin,  kaverisuhteiden  muodostukseen  sekä  erilaisiin 

poikkeusjärjestelyihin,  joihin  opiskelijoiden  opetusjärjestelyissä  oli  päädytty  syystä  tai 

toisesta. Nämä oppimisympäristöjen ilmiöt kietoutuvat osittain yhteen ja selittyvät osin 

toistensa kautta. 

 

Ensimmäisessä alaluvussa käsittelen haastateltujen kokemuksia saamenluokan sijaintia 

koulun  fyysisessä  oppimisympäristössä sekä  erilaisuudesta  syntyviä  toiseuden 

kokemuksia.  Fyysisen  oppimisympäristön  tuomat  haasteet  linkittyvät  osin  sosiaalisen 

oppimisympäristön kysymyksiin, joita käsittelen alaluvussa 3.2. Viimeinen alaluku pitää 

sisällään kokemuksia opetuksen järjestämisestä sekä kertomuksia erilaisista toiseuttavista 

järjestelyistä,  joita  opetuksen  totuttamisessa  on  ilmennyt  haastattelemieni 

saamelaisopiskelijoiden kohdalla. Nimitän näitä järjestelyjä poikkeusjärjestelyiksi, sillä 

ne  eivät  ole  välttämättä  toistuvia,  vaan  usein  yksittäisten  opiskelijoiden  kertomuksissa 

ilmenneitä haasteita. 

 

3.1 Syrjäinen saamenluokka 

 

Luokkatiloja kuvailtiin usein pieniksi ja sijainniltaan erillään muusta koulusta olevaksi. 

Saamenluokat  sijaitsivat  usein  joko  omalla  käytävällään  tai  kokonaan  erillisessä 

rakennuksessa suomenluokkiin nähden.  
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Koska  meilläki  se  luokka  vähän  vaihteli,  et  sehän  se  oli, et  välillä  oltiin 

siellä toisella puolella, välillä oltiin toisella puolella, niin ei kuitenkaan ollu 

että ois ollu suomenkieliset koskaan samalla käytävällä 

 

Saamenluokilla saattoi olla oma, erillinen käytävä, jonka varrelle kaikki saamenluokat 

olivat sijoitettu. Haastatellun kertomuksessa suomenluokkien ja saamenluokkien erillinen 

sijoittelu,  oli  toistuva  järjestely,  jota  noudatettiin,  vaikka  luokkatilat  vaihtelivatkin. 

Kyseessä  ei  siis  kertomuksen  perusteella  ole  mikään  satunnainen  valinta  sijoittaa 

saamenluokat erilleen suomenluokista ja samalla muusta koulusta.  

 

 Luokat  saattoivat  myös  olla  alun  perin  muiksi  tiloiksi  suunniteltuja  ja  myöhemmin 

luokkahuonekäyttöön  otettuja  tiloja.  Alkuperäinen  käyttötarkoitus  saattoi  näkyä 

esimerkiksi  tilojen  sijoittelussa.  Alun  perin  koulun  opetustoimintojen  ulkopuolelle 

sijoitetut  tilat,  kuten  henkilökunnan  asunnot  ja  niiden  sisäänkäynnit  saattoivat  sijaita 

syrjässä  muusta  kouluympäristöstä,  jolloin  haastatellut  kokivat  jääneensä  fyysisesti 

etäälle koulun muista opiskelijoista. 

 

Ala-asteella,  ala-asteella minä  muistan  sen,  että  meillä luokka  vaihtu 

semmoseen, se oli jotenki siellä koulun takana, että piti mennä ulkokautta 

sinne. Et se oli tosi semmonen eristyksissä tai silleen. 

 

Katkelmassa haastateltu  kertoo  luokkatilan  siirrosta.  Luokkatila  oli  vaihtunut  omalla 

uloskäynnillä  olevaan  tilaan,  joka  sijaitsi  erillään  muista  koulun  tiloista  ja  hänen 

kokemuksessaan saamenluokka eristettiin järjestelyllä muusta koulun yhteisöstä.   

 

Erillisten opetustilojen  sijaan  saamelaisopetuksen  järjestämisessä  onkin  usein  pohdittu 

mahdollisuutta  omiin  saamelaiskouluihin  myös  Suomessa.  Tällöin  koulun  nähtäisiin 

olevan kykenevä tarjoamaan erottamisen sijaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, luottamusta 

ja mahdollisuutta kehittyneempään kulttuuriseen pedagogiikkaan ja kielen kehitykseen. 

(Määttä, Keskitalo & Uusiautti 2014: 258,259 & Rasmussen 2015.) Saamelaisopettajat 

suhtautuvat empien ajatukseen erillisestä saamelaiskoulusta. Toisaalta he ovat yhtä mieltä 

erillisyyden  positiivisista  vaikutuksista  kielenelvytykseen,  mutta  tiedostavat  myös  sen 

sosiaaliset haasteet. (Rahko-Ravantti 2016: 106.) 
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Luokkien  syrjäiseen  sijantiin  suhtauduttiin  kahtiajakoisesti;  toiset  kokivat  luokan 

sijainnin  segregaation  keinona,  toisten  mielestä  se  taas  ei  juuri  vaikuttanut  heidän 

kokemukseensa,  vaan  ”Välitunnille  pääsi  ihan  yhtä  lailla  ku  muualtaki.”.  Erityisen 

ongelmalliseksi  luokan  sijainti  käy  silloin,  kun  luokkien  sijoittelusta  seuraa  sosiaalisia 

ongelmia opiskelijoiden välillä. Seuraavassa haastateltu kuvailee, kuinka hän koki luokan 

sijainnin syrjäisyyden vaikutuksia: 

 

 No  ehkä  sitä,  ihan  pienenä  sitä  ei  varmaan  osannu  silleen  ajatella,  että 

siinä ois jotain outoa, mutta sitte ku alko muodostua kaverisuhteita ja alko 

olla  suomenluokkalaisten  kanssa  jotain  tunteja, vaikka,  niin  sitte  sen 

huomas  että  me  ollaan  selvästi  oma  porukka;  meitä  ei  tunneta  ja  me  ei 

tunneta niitä muita. Sillon se alko ehkä tuntua vähän semmoselta huonolta 

ratkasulta ja vähän pahaltaki, et ku me oltiin niin vahvasti erillään muista. 

 

Fyysinen  luokkien  erillisyys  johtaa  haastatellun  kertomuksessa  erillisten  ryhmien 

muodostukseen  ja  rajanvetoon  saamen- ja  suomenluokkien  välillä.  Sitaatissa  esiin 

nouseva  ulkopuolisuuden  kokemus  on  esimerkki  fyysisen  oppimisympäristön 

erillisyyden seurauksista ja siitä, kuinka tärkeää kouluviihtyvyyden kannalta yhteisyyden 

kokemukset  ovat.  Esimerkiksi  Manninen  ym  (2007: 69–70)  ovatkin  esittäneet,  että 

fyysisten  tilojen  suunnittelussa  olisi  otettava  huomioon  myös  sosiaalinen  näkökulma 

oppilaiden  ryhmäytymisen  ja  vuorovaikutuksen  mahdollistumisen  helpottamiseksi. 

Haasteluttelujen  kohdalla  tässä  seikassa  olisi  ollut  kovasti  parantamisen  varaa 

saamenlaisalueen  kouluilla. Fyysisen  sijainnin  aiheuttamiin  koulun  sosiaalisen 

ympäristön kokemuksiin syvennyn tarkemmin seuraavassa luvussa.  

 

Fyysisen erillisyyden lisäksi saamenluokan muusta kouluopetuksesta poikkeava opetus 

rakensi  haastattelujen  perusteella  eroa  saamen- ja  suomenluokkien  väliin,  kun 

pedagoginen oppimisympäristö laajeni koulun tilojen ulkopuolelle. Saamelaisopetuksen 

erityissisällöt,  kuten retket olivat  toimintaa,  johon  mukaan  pääsyyn  saamenluokkaan 

kuuluminen  mahdollisti.  Toisinaan  myös  saamea vieraana  kielenä  opiskelevat  saivat 

osallistua tapahtumiin, mutta pääsääntöisesti erilaiset tapahtumat, kuten Saamelaisuorten 
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taidetapahtuma1 ja  alkuperäiskansojen  elokuvafestivaali  Skabmagovat  olivat  vain 

saamenluokalle tarkoitettuja.  

 

Että  meillä  oli  kaikkia  etuja  mitä  ei  välttämättä  aina  ehkä  ollu  kaikilla, 

niinku  se  että  me  saatiin  kouluaikana  harjotella  Saamelaisnuorten 

taidetapahtumiin monia tunteja viikossa, että totta kai se oli pois kaikesta 

muusta  sellasesta  tylsästä  opiskelusta,  jos  me  saatiin  vaikka  laulaa  tai 

näytellä. Niin oli siitä monesti semmosta, et kun me saatiin lähteä jonnekki 

ja muut ei sitte välttämättä päässykkään.  

 

Tapahtumiin osallistuminen näyttäytyy kertomuksessa etuoikeutena. Haastateltavat ovat 

tyytyväisiä  tarjottuihin  mahdollisuuksiin  osallistua  saamelaista kulttuuria  korostavaan 

opetukseen,  vaikka  tunnistavat  sen  erillisyyttä  kasvattavat  puolet. Myös  seuraavassa 

seuraavassa näkyy saamelaisopetuksen kaksi puolta: 

 

Meillähän  oli  aika  paljonki  muualla,  mikä  mun  mielestä  on  ollu  aina 

semmonen hyvä asia, mut tavallaan se on ollu myös se asia, joka on vetäny 

rajaa suomenluokkalaisiin, koska me saatiin aina tehä kaikkea semmosta. 

 

Haastatellun  mukaan  kulttuurisidonnainen  opetus  koulun  omien  tilojen  ulkopuolella 

toimi  myös  erottavana  tekijänä  hänen  kouluaikanaan.  Kuitenkin  hän  kokee,  että 

saamelaisopetus on ollut hyvä ja tärkeä asia. Tämän tyyppinen kokemus voidaan nähdä 

vahvistavana  toiseutena, kun  eronteko  toiseen  ryhmään  on  omavalintainen  ja 

voimavaroja lisäävä kokemus. Vaikka haastateltu näkee tilanteen rajaa vetävänä, oman 

luokan  mahdollisuus  osallistumiseen  säilyy  hyvänä  kokemuksena.  Kertomuksessa 

erilaisuudesta muotoutuukin  voimavara,  kun  ero  suomalaisiin  opiskelijoihin  nähdään 

etuoikeutena omiin  opetuskäytäntöihin,  joilla opetus  juurruttaa  lapset  osaksi 

saamelaisyhteisöä. Toiseus  ei  rajoitu  tällöin  siihen, miten  se  ulkopuolelta  määritellään 

vaan sitä tuotetaan omien valintojen kautta. 

 

																																																								
1	Saamelaisnuorten  taidetapahtuma  on  Saamelaiskäräjien  ja  saamelaisjärjestöjen  yhdessä  vuosittain 
järjestämä  monipuolisesti  taidetta  tukeva  tapahtuma  kaikille  saamelaislapsille  ja  saamenkielisessä 
opetuksessa oleville opiskelijoille. (Saamelaiskäräjät 2017). 
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Saamelaisopetuksen  fyysinen  erottaminen omaksi  oppimisympäristökseen ei 

haastattelujen perusteella toimi ainoastaan omaa kulttuuria suojelevana tekijänä, vaan se 

näyttää  toimivan  myös  koulun  toiseuttavien  kokemusten  ja  erillisyyden  kasvattajana. 

Saamelaisopetuksen  erityiset  oppisisällöt ja  oppimisympäristön  laajentaminen 

luokkahuoneiden ulkopuolelle sen sijaan koetaan voimavarana ja ne luovat positiivista 

kokemusta omasta kouluopetuksesta. 

 

 

3.2 Kaverisuhteiden muodostamisen haasteet 

 

Haastatellut  kertoivat  kokeneensa  toisinaan  ulkopuolisuutta  ja  yksinäisyyttä  koulussa. 

Yksinäisyys  ei  kuitenkaan  haastateltujen  mukaan  ollut  pysyvä  tila,  vaan  se  ilmeni 

ajoittain.  Myös  nälvimistä  ja  kiusaamista  esiintyi  kertomuksissa.  Vieraaksi  jäämisen 

kokemus liittyi erillisyyden tunteeseen suhteessa suomenluokan oppilaisiin.  

 

Suomenluokan opiskelijoiden vieraaksi jääminen oli haastatteluissa eräs toistuva teema. 

Suomenluokkalaiset  ovat  olleet  usein  nimeltä  tuttuja,  mutta  kuitenkin  tuntemattomia. 

Tämä aiheutti ulkopuolisuuden tunnetta välitunneilla sekä yhteisillä oppitunneilla, joilla 

saamelaislapset  olivat  osana  suomenluokan  opetusta.  Ulkopuolisuus  ja  yksinäisyys 

korostuivat suomenkielisessä opetuksessa erityisesti, jos opiskelija oli ikäryhmänsä ainoa 

saamelaislapsi suomenluokan tunneilla. Tällöin saamenluokassa olevat eri-ikäiset kaverit 

eivät  olleet  samoilla  oppitunneilla,  vaan  opiskelija  sijoitettiin  etäiseksi jääneiden 

suomenluokkalaisten joukkoon.  

 

Haastatteluissani  saamenluokasta  suomenluokan  opetukseen  siirtyneet  opiskelijat  eivät 

välttämättä  koe  kuuluvansa  osaksi  opetusryhmää  ja  se  aiheuttaa  heille  irrallisuuden 

tunnetta.  Irrallisuus  ei  välttämättä  kuitenkaan  ole  kokemuksena  yhtä  raskas  kuin 

varsinainen yksinäisyyden  kokemus,  jos  olemassa  on toinen ryhmä,  jonka  kokee 

omakseen (Junttila  2015:  47–49).  Haastatelluille  saamenluokka  muodosti  kokemuksen 

omasta ryhmästä, jonka kiinteänä osana he kokivat olevansa. 

 

Ryhmäytyminen omiin porukoihin oli tavanomaista haastateltujen kertomuksissa: 
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No oli siinä joo, kun ne ei tuntenu meitä yhtään, et jos me oltiin niitten kans 

vaikka samassa käsitöissä tai kotitaloudessa niin siltiki meillä oli aina se 

oma porukka ja me tehtiin yhessä. Aina ku piti, vaikka pareittain, niin me 

tehtiin  sitte  yhessä.  Oli  siinä jotain.  Siis  varmasti  että  me  oltiin  ihan 

selkeästi eri porukkaa. 

 

Sitaatissa kaverisuhteet muodostuvat helposti lähinnä oman luokan oppilaiden kanssa ja 

samalla  suhteet  suomenluokan  oppilaisiin  jäävät  etäisiksi.  Oma  ryhmä  oli  tiivis  ja  se 

koettiin  turvalliseksi.  Näin  erillisyyden  kokemus  normalisoitui  eikä  uusia  tuttavuuksia 

etäisistä ja vieraaksi jääneistä suomenluokkalaisista välttämättä edes pyritty hakemaan. 

Haastatellun kertomuksessa tilanteesta syntyy etäisyyden kierre, joka kasvatti entisestään 

etäisyyttä ja muodostui pitkään pysyväksi.  

 

Ryhmäytymiseen liittyy myös monesti sosiaalisia rakenteita esimerkiksi suosioon liittyen 

niin, että suosituiksi ja epäsuosituiksi koetut ryhmät pitävät etäisyyttä toisiinsa. Ryhmien 

muodostamat sosiaaliset kategoriat voivat olla hierarkkisia ja suljettuja, eikä niiden välillä 

liikkuminen  välttämättä  ole  yksinkertaista,  vaan  siirtymät  voivat  muodostua  lähes 

mahdottomiksi.  (Kulmalainen  2015:  45–47.)  Kertomuksissa  saamenluokan  ja 

suomenluokan muodostamat ryhmät perustuvat etniseen ryhmäjakoon. Näin etnisyys voi 

muodostaa eriarvoisia kategorioita, joita luokkien fyysinen etäisyys ja ryhmien välinen 

vieraaksi jääminen ylläpitävät. Yhteisymmärryksen, sosiaalisten suhteiden ja asenteiden 

kannalta  tällainen  on  huolestuttava suunta. Jos  vastaavaa  ilmiötä  esiintyy  kouluissa 

laajemmin,  tällaista  etnisen  kategorisoinnin  ilmiötä  olisikin  hyvä tarkastella  koulussa 

tarkemmin,  sillä  etnisten  kategorioiden  syntymisellä  kouluvaiheessa  voi  olla  hyvinkin 

kauaskantoisia seuraamuksia.  

 

Toisaalta yhteiset tunnit olivat mahdollisuus kaverisuhteiden luomiseen, kun esimerkiksi 

yhteiset liikuntatunnit mahdollistivat keskinäisen kanssakäymisen ja yhteisen toiminnan 

koulun  oppimisympäristössä.  Kaverisuhteiden  luomisen  onnistuttua  jako 

saamenluokkaan  ja  suomenluokkaan  saattoi  muuttua  merkityksettömäksi  ja  opiskelija 

kokea  olevansa  integroitunut  molempiin  ryhmiin  tasavertaisena  jäsenenä. Ja  tämän 

tulisikin olla tavoitteena, sillä se lisää kertomuksissa koulussa viihtymisen kokemusta. 

Kaverisuhteiden muodostus  voi  kuitenkin  olla  aikaa  vievä  prosessi,  johon  vaikuttavat 

monet tekijät, esimerkiksi persoonakysymykset, kuten sosiaalinen kompetenssi eli taito 
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tutustua uusiin ihmisiin ja ylläpitää näitä suhteita (Junttila 2015: 158). Monet kertoivatkin 

muodostaneensa ensisijaiset kaverisuhteensa saamenluokan sisällä ja vasta myöhemmin 

kaverisuhteita oli alkanut syntyä myös suomenluokkalaisten kanssa. 

 

Se,  että  opiskelijat  olivat  jääneet  vieraiksi  toisilleen, oli  voinut  tuoda  mukanaan  myös 

ikäviä lieveilmiöitä. Haastatellut kertoivat kohdanneensa koulussa nälvimistä, kateutta ja 

kiusaamista.  Muun  muassa  saamenluokan  retket,  erilaisiin  saamelaisten  tapahtumiin 

osallistuminen  ja  aiemmin  välitunneille  pääseminen  aiheuttivat  kateutta,  josta  seurasi 

kiusaamista. Kiusaamisen tyypillisisä ilmenemismuotoja ovat fyysisen väkivallan lisäksi, 

sanallinen  loukkaaminen,  kuten  nimittely,  sekä  epäsuora  kiusaaminen,  jota  on 

esimerkiksi  ryhmästä  ulos  jättäminen (Salmivalli  2008:  10).  Haastateltujen 

kertomuksissa  kiusaaminen ilmeni  ennen  kaikkea  nimittelynä  ja  loukkaavana 

arvosteluna, sekä ulossulkemisena.  

 

Mua ärsytti aina kun me oltiin niin hyvä luokka, siis me oltiin tosi ahkeria 

ja näin, me saatiin hyviä arvosanoja, niin ne oli vissiin kateellisia ne siellä, 

me sanottiin aina suomenluokkalaiset, mutta ne isommat siellä. Siellä tuli 

välillä sanomista, että teillä on paljon helpompaa ja näi, ja sitte me oltiin 

ett ”ei oo”, että me opiskellaan kahella kielellä kaikkea et ei se nyt oo. […] 

Mut se sit katkeroitti mielen [naurahtaa]. 

 

Nälviminen  ja  kateus  liittyivät  kertomuksessa  siihen,  että  saamenluokan  oli  koettu 

pääsevän  helpommalla  koulussa.  Saamelaislapset  olivat  puolustautuneet  muun  muassa 

muistuttamalla, että heidän tuli oppia kaikki kahdella kielellä. Kateus saamenluokkalaisia 

kohtaan  syntyy  molemminpuolisesta vieraaksi  jäämisestä.  Suomenluokan  oppilaat 

näkevät  kertomuksessa  saamenluokan  koulunkäynnin  helpompana,  eivätkä  ymmärrä 

millainen  työmäärä  opiskelijoilla  todellisuudessa  on.  Saamelaisten  koulunkäynnin 

arvostelu  loukkaa  ahkeraa  opiskelijaa,  joka  tietää  ja  tunnistaa  omaa  koulutyötään 

kuormittavat kielelliset tekijät ja joista huolimatta hän menestyy koulussa hyvin. 

 

Toinen  kiusaamisen  kohteeksi  joutunut  haastateltu  kertoo  myös  toisilleen  vieraaksi 

jäämisen vaikutuksista koulussa: 
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Haasteet oli just niitä sosiaalisia, että siinä kuitenki tuli kaks aika selvää 

eri ryhmää. Kyl mä aattelen et se oli varmasti se haaste. Ja siitä mää oon 

miettiny,  et  varmaan  se koulukiusaaminenki  on  johtunu,  koska  meitä  ei 

tunnettu ja me oltiin ehkä se helppo kohdeki tavallaan, koska me oltiin niin 

erillään  […]  Kaikki  me  kolme  jotka  oltiin  siellä  saamenluokassa,  niin 

kaikkia meitä kiusattiin. 

 

Haastatellun  tapauksessaan  vieraaksi  jäämisen  aiheuttamat  sosiaaliset  vaikeudet  ovat 

johtaneet  koulukiusaamiseen.  Samoin  kuin  aiemmassa  sitaatissa,  kiusaaminen  ei  ollut 

ilmennyt ainoastaan yksilöllisesti hänen kohdallaan, vaan koko hänen ikäryhmäänsä oli 

kiusattu  ryhmänä.  Vesa  Puurosen  (2011:  145,146)  mukaan  aiempien 

saamelaissukupolvien  koulukiusaaminen  on  ollut  usein  etnisyyteen  liittyvää; 

kiusaamisen  aiheena  saattoivat  olla  esimerkiksi  pukeutuminen  ja  etniset  stereotypiat. 

Minna Rasmuksen (2008: 23) haastatteluissa myös yhden lapsen vanhempi oli kertonut 

lapsen tulleen kiusatuksi lapinpuvun käytön takia.  Vaikka haastatteluissani kiusaamisen 

aiheet eivät olleetkaan suoraan etnisyyteen liittyviä, on tärkeä huomata, että kiusaamista 

ilmeni ainoastaan suomenluokan ja saamenluokan välisissä suhteissa, eikä kiusaaminen 

ollut missään vaiheessa oman ryhmän sisäistä, jolloin etninen rajanveto voidaan nähdä 

eräänä vaikuttimena kiusaamiseen.  

 

Samaa  vieraaksi  jäämisen ja  erillisyyden  ilmiötä  on  yhä  havaittavissa  saamelaisalueen 

kouluissa  suomalaisopiskelijoiden  ja  saamelaisopiskelijoiden  välillä.  Inarin  kunnan 

(2016:  3,4)  vastineessa  Saamelaiskäräjille  todetaan,  että  aamu- ja  iltapäivätoiminnan 

eriyttäminen  kieli- ja  kulttuuriperustaisesti  ei  ole  järkevää,  sillä  se  lisää  segregaatiota 

lapsiryhmien  välillä  tilanteessa,  jossa  saamelais- ja  suomalaislapset  eivät 

lähtökohtaisestikaan  leiki  toistensa  kanssa  yhteisessä  iltapäivätoiminnassa. 

Koulukiusaamista tutkineen Taru Kulmalaisen (2015: 19, 71, 72) mukaan kiusaamista, 

johon  myös  ulkopuolelle  jättäminen  kuuluu,  tulisi  lähestyä  nykyistä  enemmän  koulun 

rakenteellisena  ongelmana.  Hänen  mukaansa  infomaalilla tasolla,  kuten  vapaa-ajalla 

tapahtuvat  sosiaalisten  ryhmien  rakenteet voivat  toistua koulussa  myös formaalilla 

oppituntien tasolla esimerkiksi siten, että lapset pyrkivät pysymään kaikissa tilanteissa 

aiemmin muodostetuissa ryhmissä ja välttelevät esimerkiksi ei-suosittujen opiskelijoiden 

seuraa  esimerkiksi  istumajärjestysten  kautta.  Haastattelujeni  perusteella  Inarin  kunnan 

(2016: 3,4) kuvaama ilmiö ei ole uusi tai poikkeuksellinen. Siksi voikin miettiä, onko ilta- 
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ja  aamupäivätoiminnan  yhtenäistäminen  juuri  oikea  paikka  lähteä  purkamaan 

saamenluokan  ja  suomenluokan  erillisyyden  ilmiötä,  jonka  juuret  ulottuvat  pitkälle 

menneisyyteen ja joka on ollut aiemminkin olemassa myös muualla koulujen arjessa. Ja 

jos on, miten ilmiötä lähdetään aktiivisesti purkamaan. 

 

Ryhmään  kuuluminen  ja  sosiaalisten  suhteiden  merkitys  ovat  osa  koulun 

oppimisympäristön kokemista. Sosiaalisen oppimisympäristön ilmiöt, kuten kiusaaminen 

ja  konfliktit  vaikuttavatkin  siihen  millainen  psyykkisen  oppimisympäristön 

kokemuksesta syntyy. (Kilpeläinen 2010: 98.) Myös haastateltujen kokemuksissa ryhmän 

merkitys saattoi heijastua laajasti kokemuksiin koulusta: 

 

Niin ehkä sitä, ei sitä [kaksikielisyyttä] sillon silleen arvostanu ku nyt, mutta 

sillon oli niin tärkeetä kuulua ryhmään. 

 

Haastatellun  kokemukset  saamenluokalla  olosta  ovat  vaihdelleet  vuosien  saatossa. 

Nykyisin hän kokee saamelaisopetuksen itselleen arvokkaana, mutta kertoo myös ajasta, 

jolloin  kokemus  ei  ollut  yhtä  positiivinen.  Erillisyyden  kokemukset  ja  ryhmään 

kuulumattomuuden tunteet voivat siis heijastua siihen, millaisena opiskelija kokee olonsa 

kaksikielisessä opetuksessa. Kuten sitaatista on nähtävissä, ryhmään kuulumisen kaipuu 

voi  ylittää  saamelaisopetuksen  merkityksen,  jolloin  sitä  ei  enää  nähdä  positiivisena 

voimavarana. Kouluilla instituutioina on tärkeä ohjaava vaikutus siihen, miten opiskelijat 

suhtautuvat  monikulttuuriseen  ympäristöön  ja  kuinka  oma  etnisyys  koetaan. 

Monikulttuurisuutta ja monikielisisyyttä voimavarana pitävät kieli-ideologiat vahvistavat 

koko  koulun  kulttuuria.  Koulun  asenneilmapiiriä  tulisikin  ohjata  siihen,  että  se  tukee 

monikielisyyden  ja-kulttuurisuuden  kehitystä  ja  purkaa  eriarvoistavia rakenteita. 

(Linkola 2014b: 180,181.) 

 

Vieraaksi jääminen aiheutti haastattelujen kertomuksissa tilanteita, joissa ryhmien välille 

syntyy  konflikteja  ja  pahimmissa  tapauksissa  saamelaislapset  joutuvat  kiusaamisen 

kohteeksi.  Kiusaaminen  ja  saamenluokalla  olemisen  arvostelu  voivat  aiheuttaa 

huonommuuden kokemuksia ja muuttaa saamenluokalla olon kokemuksen etuoikeudesta 

eriarvoisuudeksi.  Toisaalta  oma  saamenluokka  antaa  turvallisuuden  ja  kiinnittymisen 

kokemuksen. Haastatteluista nouseekin tarve tilanteelle, jossa koulut tarkastelisivat omia 
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toimintamallejaan,  jotta  ne  tukisivat  opiskelijoiden  kulttuuritaustoja  ja  kieltä,  eivätkä 

päinvastoin lisäisi mahdollisuuksia erilaisten konfliktien synnylle ryhmien välillä. 

 

 

3.3 Eriarvoistavat ja poikkeukselliset järjestelyt 

 

Kaikki  haastattelemani  henkilöt  ovat  lähtöisin  kouluista,  joissa  on  saamelaisalueen 

kouluille  tyypillisesti  käytössä  yhdysluokat,  mutta  monet  olivat  saaneet  opetusta 

yhdysluokkaopetuksen  lisäksi  myös  vain  oman  vuosiluokkansa  kanssa,  tai  jopa  yksin. 

Yhdysluokkaopetuksen  luokat  oli  muodostettu  vähintään  kaksi  mutta  jopa  neljä 

vuosiluokkaa yhdistäen, esimerkiksi yhdistämällä luokat 3–6.  

 

Suuren ikähajonnan yhdistelmäluokat saatettiin kokea kuormittavana tekijänä koulussa. 

Myös  itsenäisen  työn  määrää  saatettiin  pitää  suurena,  kun  opettaja  ei  ehtinyt  opastaa 

kaikkia riittävästi. 

 

Ja  tietysti  sekin  oli  aika  toisaalta rankkaa,  että  kun  oli  niitä 

yhdistelmäluokkia. Se oli paljon semmosta, että piti itse olla tosi aktiivinen 

ja oikeesti  itse  opiskella  itsenäisesti.  Vaikka  se  opettaja  ois  ollu  siellä 

luokkahuoneessa, niin ei sillä välttämättä konkreettisesti ollu fyysisesti sitä 

aikaa käyttää siihen opetukseen. […]	Että saatto olla se 7,8,9 oli ja oli joku 

oppiaine, esimerkiks englanti niin eihän kai ei se opettaja niinku kaikkiin 

repeä. 

 

Suuri  hajonta  yhdistelmäluokkien  opetuksessa kostautui  haastellun  kertomuksessa 

suurena  itsenäisenä  työmääränä,  kun  opettaja  ei  ehtinyt  paneutua  riittävästi  yhden 

vuosiryhmän opetukseen. Sama ongelma on yhä ajankohtainen. Saamelaiskäräjien (2016: 

2)  Inarin  kunnan  sivistyslautakunnalle  jättämässä  esityksessä  Saamelaiskäräjät  on 

huolissaan  inarinsaamen  opettajatilanteesta,  jossa  yhdellä  opettajalla  on  jopa  neljä 

luokkaa  yhtä  aikaa  vastuullaan.  Inarin  kunnan  vastineessa  vedotaan  käytänteen 

yleisyyteen,  opetuksen  eriyttämisen  mahdollisuuksiin  ja  opettajan palkanlisään 

yhdysluokkaopetuksessa (Inari 2016: 4, 5). Opettajan työmäärä saamelaisopetuksessa on 

kuitenkin jo oppimateriaalien ja muiden käytössä olevien resurssien puolesta eritavoin 
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kuormittava  kuin  suomen  kielisessä  opetuksessa (Rahko-Ravantti  2016: 112). Joten 

kuinka suuri opettajan kuormittaminen on kannattavaa opetuksen laadun kustannuksella? 

 

Vaikka  saamelaisopetuksen  opetusryhmien  koot  ovat  pieniä,  luokat  ovat  hajanaisia  ja 

haastattelujen  perusteella  yhdysluokkaopetus  voi  vaikuttaa  myös  opetuksen laatuun 

heikentävästi.  Lahjakkaat  opiskelijat  selviytyvät  omissa  kertomuksissaan  vastaavista 

haasteista,  mutta  taas  törmätään  tilanteeseen,  joka  ei  ole  kaikille  tasavertainen.  Miten 

jatko-opinnot  ja  niihin  hakeutuminen  toteutuvat  laajemmin  tarkasteltuna? Jos  opetus 

koetaan  rasittavana  tekijänä  suuren  itsenäisen  työnmäärän  takia,  voiko  se  lannistaa 

opiskelijoita ja heidän kokemuksiaan omasta osaamisestaan niin paljon, että se vaikuttaa 

tulevaisuuden opiskeluvalintoihin ja ammatinvalintaan? 

 

Usea  haastatelluista  oli  toisaalta  myös  ollut  useita  vuosia  ainut  oman vuosiluokkansa 

oppilas. Ainoana vuosiluokallaan oleminen saattoi aiheuttaa yksinäisyyden tunnetta, sekä 

johtaa erilaisiin poikkeusjärjestelyihin opetuksen suunnittelussa. Yksinäisyys siis ei ollut 

ainoastaan suomenluokassa koettu asia, vaan ikätovereiden puute aiheutti yksinäisyyden 

tunteita saamenluokassakin: 

 

Niitä ikätovereita, niitä äidinkielisiä ikätovereita ei ole ollu kyllä hirveän 

montaa ja kyllähän se ala-asteella kahen vuoden ikäero on järkyttävä, ja 

yläasteellaki, se on paljon. 

 

Haastatellun  kertomuksessa  ikätovereiden  puute  aiheutti  yksinäisyyttä.  Hän  oli  ollut 

suurimman  osan  peruskouluaan  joko  vanhempien  tai  nuorempien  oppilaiden  kanssa 

samassa  yhdistelmäluokassa.  Hän  oli  kokenut  muutamankin vuoden  ikäero  isoksi  ja 

erillistäväksi tekijäksi. Saamelaisoppilaat muodostavat pieniä ryhmiä koulussa. Tähän on 

nähty  vaikuttavaksi  tekijäksi  muun  muassa  saamen  kielen  heikon  arvostuksen  sekä 

assimilaatiopolitiikan seuraukset. (Määttä, Keskitalo & Uusiautti 2014: 253.)  

 

Eräs  haastateltu  myös  kertoo,  että  heidän  ryhmässään  oppilaita  oli  vaihdettu 

suomenkieliseen  opetukseen  ja  samalla  vanhempien  keskuudessa  oli  käyty  kriittiseen 

sävyyn keskusteluja saamelaisopetuksen tasosta. Tämä oli aiheuttanut epävarmuutta ja 

hämmennystä myös haastateltavassa itsessään, joka oli samaan aikaan kokenut saavansa 

laadukasta  opetusta  omalla  äidinkielellään.  Myös  tämänkaltaisen  asenteellisuuden  ja 
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epävarmuuden on nähty kumpuavan assimiloivasta koulupolitiikasta, jonka seurauksena 

nykyopetus kärsii myönteisen ilmapiirin ja luottamuksen puutteesta (Määttä, Keskitalo & 

Uusiautti  2014:  252).  Tällöin  assimilaatiopolitiikan  kauaskantoiset  seuraukset  ja  sen 

tuomat  rakenteelliset  haasteet  opetuksen  toteutuksessa  näyttävät  heijastuvan 

haastateltuihin  opiskelijoihin  yksinäisyytenä  ja  vahvistavan  erilaisuuden  ja 

epävarmuuden kokemuksia.  

 

Yksinäisyyden  tunteet  ovat vaikuttaneet  kokemuksiin  opiskelun  mielekkyydestä  sekä 

jatko-opintovalintoihin: 

 

hmm noh ehkä just se, että ois sillon ala-asteella kaivannu muitaki siihen 

saamenryhmään.  Et  se  ois ollu  mielekkäämpää,  kun  että  oot  yksin  siellä 

niillä  tunneilla  joko  nuorempien  tai  vanhempien  kanssa,  et  se  on  niinku 

semmonen 

 

Sitaatissa  näkyvät  yksinäisyyden,  erillisyyden  ja  outouden  kokemukset,  joita 

saamenluokassa yksin opiskelu on aiheuttanut. Haastateltu on kokenut olevansa erilainen 

osallistuessaan saamelaisopetukseen ja tämä on myös vaikuttanut siihen, millaisena hän 

on  opetuksen  mielekkyyden  kokenut.  Yksinäisyyden  ja  erilaisuuden  kokemukset 

kietoutuvat usein yhteen opiskelijoiden kokemuksissa.  

 

Yksinäisyys  itsessään  on  kuormittava  tekijä  lapselle  ja  nuorelle  ja  sillä  voi  olla  hyvin 

kauaskantoisia  negatiivisia  vaikutuksia  aina  yhteistyötaitojen  kehityksen  haasteista 

masennukseen (Junttila 2015: 30, 31, 38). Ikätovereiden puute olikin eräs niistä syistä, 

joiden takia oli päätetty lähteä opiskelemaan saamelaisalueen ulkopuolelle. Ratkaisuna 

vuosia kestäneeseen vertaissuhteiden puuttumiseen saamelaisalueella oli päätetty valita 

jatko-opintopaikaksi  iso  lukio  muualta  Suomesta.  Muutto  koettiin  pääasiassa 

onnistuneena  valintana,  ja  vaikuttikin,  että  sen  seurauksena  myös  saamelaisopetuksen 

positiiviset  puolet,  kuten  tiivis  yhteisöllisyys  ja  kulttuurilliset  arvot  olivat  tulleet 

enemmän näkyviksi.  

 

Haastatellut ovat kyenneet rakentamaan strategioita, joilla selvitä yksinäisyydestä, kun 

kaverisuhteita  oli  lähdetty  hakemaan  eri-ikäisistä  luokkatovereista  sekä  saamenluokan 

ulkopuolelta.  Kuitenkin  on  hyvä  tiedostaa  yksinäisyyteen  liittyvät  riskit,  sillä  kauan 
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jatkunut  yksinäisyys  voi  alkaa  vaikuttaa  lapsen  minä-kuvaan  negatiivisesti.  Tällöin 

yksinäisyydestä saattaa muodostua kehä, jossa kielteiset kokemukset ja odotukset muita 

kohtaan yhdistyvät heikkoon itsetuntoon ja kokemuksiin torjutuksi tulemisesta. Lapselle 

muodostuu  ennakkokäsitys,  ettei  häntä  huolita  joukkoon,  jolloin  taas  mahdollisuudet 

kaverisuhteiden muodostukseen vähenevät entisestään. Mitä pidemmälle kierre etenee, 

sitä vaikeampaa sen katkaiseminen on. (Junttila 2015: 79–81.) Tämä ilmiö yhdistettynä 

aiemmin  mainittuun  koulun  sosiaalisten  ja  etnisten  kategorioiden  järjestäytymiseen  on 

riski, jonka tiedostaminen on tärkeä pienissä kouluyhteisöissä. 

 

Ainoana  omanikäisenä  oppilaana  olo  on  johtanut muun  muassa  järjestelyihin,  joissa 

opiskelijat ovat käyneet jonain vuosina seuraavan vuosiluokan asioita, ja taas seuraavana 

vuonna edellisen vuoden opintoja. 

 

Kun  mä  oli  ainoa  oppilas, vaikka  kasiluokalla, niin  mä  saatoin  käydä 

seiskaluokalla  jo  kasiluokan  kirjan, jotta  mä  pystyin  sitten  käydä  sitä 

seiskaluokan kirjaa kasiluokalla niitten kans, jotka on seiskaluokalla, ettei 

mun tarttis olla yksin. 

 

Tämä  järjestely  oli  koettu  vaihtelevasti.  Esimerkiksi  eräs  haastateltava  kertoo,  ettei 

järjestely aiheuttanut vaikeuksia, sen sijaan tämä koettiin ylpeydenaiheena, kun saattoi 

kertoa  opiskelevansa  isompien  asioita.  Kuitenkin  juuri  tällaisissa  asioissa  on  hyvä 

muistaa, että haastateltava on yliopisto-opiskelija. Olisikin tärkeää tietää, kuinka yleisesti 

käytetty  tällainen  opiskelutapa  kouluissa  on,  ja  miten  järjestely  toimii  laajemmin 

tarkasteltuna, sekä erityisesti niiden lasten kohdalla joille oppiminen ei välttämättä ole 

ongelmatonta.  

 

Jotkin  esiinnousseet  poikkeusjärjestelyt  kasvattivat  eriarvoisuuden  tunnetta 

saamelaislapsissa  suhteessa  suomenluokkalaisiin.  Poikkeusjärjestelyt  saattoivat  johtua 

esimerkiksi  saamelaisoppilaiden  unohtamisesta  lukujärjestyksestä,  tai  puutteellisista 

tiedoista saamelaisopetusta koskien.   

 

Tunteja oli esimerkiksi siirretty aamuajoille unohtamisen takia. Eräs haastateltu kertoo 

saamenkielenopetuksen  unohtuneen  eräänä  syksynä  lukujärjestyksestä,  jolloin  tuntien 

ajankohdaksi  oli  valittu  varhainen  aamu.  Opiskelijat  olivat  kokeneet  tämän  syrjivänä 
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käytänteenä, kun muut opiskelijat saapuivat kouluun myöhemmin, kuin saamen kielen 

tunneille tulijat.  

 

Tämän  kaltaiset  käytänteet  eivät  ole Suomessa ainoastaan  saamelaisopetuksessa 

esiintyviä  ilmiöitä,  vaan  vastaavaa  on  esiintynyt  myös muiden vähemmistökielisten 

lasten äidinkielen opetuksen kohdalla, kun äidinkielen tunnit on sijoitettu joko aikaiseen 

aamuun tai myöhäiseen iltapäivään. Riitaojan (2013) mukaan myös suomalaisen koulun 

normaalius syntyy valkoihoisen, keskiluokkaisen luterilaisuuden ympärille.  

 

Lukujärjestys  on  hänen mukaansa  yksi  keino  ylläpitää  tätä  normaaliuden  rakennetta. 

Vähemmistökielen opetuksesta muodostuu erilaisuuden rakenne; normaali koulu kestää 

tietyn  ajan,  kun  taas  normaalin  ulkopuolelle  sijoittuva  toiminta  siirretään  yleisen 

kouluajan  ulkopuolelle.  (Riitaoja  2013:  304–305,  355.)  Saamelaislapsille  tällainen 

toiminta  voi,  kuten  haastatellun  tilanteessa, aiheuttaa  eriarvoisuuden  ja  toiseuden 

kokemuksia, kun saamentunnit sijoitetaan koulun normaaliuden ulkopuolelle.  

 

Seuraavassa  sitaatissa  haastateltava  kertoo  koulun  valinnaisanisiin  liittyneestä 

käytännöstä, jossa sama lukujärjestyksen ja ainevalintojen mahdollisuuksien perusteella 

voidaan nähdä rakennettavan koulun normaaliutta: 

 

Ja sit se oli ikävää, sisko sanonu kans, että se oli tietysti lapselle huono ku 

me ei saatu niitä valinnaisaineita. Ku meillä oli se saame ja muut sai kaks, 

että saatto olla vaikka köksää ja sitte sai valita kaks valinnaisainetta. Niin 

meillä  oli  automaattisesti  että  ”saame  äidinkieli”  […] se  oli  tietenki 

kauheen epäreilun tuntusta sillon. 

 

Sitaatti  kuvastaa  koulun  käytännettä,  jossa  valinnaisaineet  kuuluvat  ainoastaan 

suomenluokkalaisille.  Tällainen  rakenne  voidaan  nähdä eriarvoistamisena, kun 

mahdollisuus ”ylimääräiseen” oman kiinnostuksensa perusteella valittavaan aineeseen ei 

ole mahdollinen  tiettyyn  opetusryhmään  kuulumisen  perusteella.  Siinä  missä 

saamelaisopettajat kokevat, ettei heitä oteta koulussa mukaan tasavertaisina kollegoina 

(Rahko-Ravantti  2016:  83)  myöskään  saamelaisopiskelijat  eivät  aineistoni  perusteella 

koe olleensa aina tasavertaisia koulun käytänteissä koulukavereidensa rinnalla. 
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Haastateltujen kertomuksissa toiseuden tunteet rakentuivat yksinäisyyden, unohtamisen, 

eriarvoistamisen ja kieltämisen kokemuksissa. Kokemukset ovat hyvin samojen teemojen 

ympärille  kiertyviä,  kuin  Rahko-Ravantin  (2016:  84)  mainitsemat  kieltämisen, 

väheksymisen, unohtamisen ja huomioonottamisen teemat saamelaisopettajien toiseuden 

kokemuksissa ovat.  
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4. KOULUN KIELI JA KIELIMAISEMA KOKEMUKSISSA 

 

Koulun kielimaisemalla  voidaan  tarkoittaa  esimerkiksi  koulun  näkyvän  ympäristön 

kielivalintojen,  kuten  erilaisten  tekstien  muodostamaa  maisemaa,  joka  rakentuu 

esimerkiksi koulussa sijaitsevista kylteistä, ilmoituksista ja julisteista (Linkola 2014: 21, 

25). Kielimaisema  määrittää  ja  rajaa  kieliryhmälle  kuuluvan  alueen  ja  maisemassa 

näkyvä kieli viittaa siihen, millä kielellä alueen kommunikaatio on oletettu tapahtuvan. 

(Landry  &  Bourhis  1997:  25).  Norjan  saamelaiskoulun  kielimaisemaa  tutkinut  Inker-

Anni  Linkola  näkeekin  vähemmistö- ja  enemmistökielten  yhdessä  muodostaman 

kielimaiseman  tutkimuksen  valtarakenteiden  ja  kielen  statuksen  tutkimuksena,  sillä  se 

heijastaa alueen kielipolitiikkaa, kuten hierarkkisia suhteita ja paikallista kielitilannetta 

(Linkola 2014: 21, 29).  

 

Tutkielmassani  laajennan  kielimaiseman  käsittämään  koulun  kielellistä  ympäristöä, 

kokonaisvaltaisesti siksi mielenmaisemaksi, jonka fyysinen-, psyykkinen., pedagoginen- 

ja  sosiaalinen  oppimisympäristö  muodostavat  haastateltujen  kertomuksissa.  Koska 

kyseessä  on  retrospektiivinen  tutkielma,  joka  keskittyy  saamelaisopiskelijoiden 

kokemuksiin  perusopetusajastaan,  myös  kielimaiseman  kuvaus  perustuu  siihen, 

millaiseksi se on opiskelijoiden muistoissa muotoutunut. 

 

Ensimmäisessä  alaluvussa  tarkastelen koulun  saamenkielisen  ja  suomenkielisen 

kielimaiseman  suhdetta,  sekä  koulussa  puhuttua  kieltä,  toinen  alaluku  käsittelee 

haastateltujen  kokemuksia  käytetyistä  oppimateriaaleista  ja  kolmas  alaluku  keskittyy 

opetuksen kaksikielisyyteen ja sen haasteisiin. 

 

 

4.1 Koulun kielimaisema 

 

Koulujen kielimaisema koetaan suomalaiseksi. Koulun yleisissä tiloissa saamelaisuuden 

näkyminen oli haastateltujen mukaan ollut vähäistä tai lähes näkymätöntä. Poikkeuksen 

loivat  muutamat  saamelaistapahtumien  mainokset,  esimerkiksi Saamelaisnuorten 

taidetapahtuman julisteet, joita oli sijoitettu haastateltujen mukaan myös saamenluokan 

ulkopuolisiin  tiloihin.  Saamelaisuus  saattoi  tulla  esiin  myös  koulun  juhlapäivinä 

saamenluokan  esityksissä  tai  opiskelijoiden  omia  töitä  saattoi  olla esillä  myös  koulun 
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julkisissa  tiloissa,  mutta  kokemus  suomalaisuudesta  kielimaiseman  pääelementtinä  oli 

vahva.  Kukaan  haastatelluista  ei  muistanut,  että  koulun  yhteisiä  ilmoituksia  olisi  ollut 

luettavissa saamen kielellä. Tällöin voidaan myös ajatella, että koulun kielimaisema ei 

ole tukenut saamelaisnuorten saamenkielen käyttöä julkisissa tiloissa. 

 

Vaikka haastatellut kuvasivat koulun kielimaisemaa muistojensa perusteella, kuvaukset 

ovat linjassa myös koulujen kielimaisemaa tutkineiden etnografisten tutkimusten kanssa. 

Linkolan  (2014:  204)  mukaan  kielimaisemassa  saamen  kieli  jää  vähemmistöasemaan 

koulun  saamelaispositiosta  huolimatta.  Myös  Pigga  Keskitalo  (2010:  98)  on  omassa 

väitöskirjassaan  tehnyt  huomion,  että  koulujen  visuaalinen  oppimisympäristö  on 

valtakielinen  ja  saamenkielisyys  tulee  esille  vain  vähäisesti.  Viimeisimpänä 

kielimaisemaa  koskeva  kysymys  on  noussut  esiin  Inarin  kunnan  ongelmissa  järjestää 

saamelaisopetusta.  Saamelaiskäräjien  selvitys  (2016)  tarttuu  koulun  kielimaisemaan 

liittyviin kysymyksiin ja kokee huolestuttavana sen valtakielisyyden. 

 

Poikkeuksen suomalaiseen kielimaisemaan teki saamenluokka. Syrjäisestä sijainnistaan 

huolimatta saamenluokka muodostaa oman kotoisan tilan, jossa sekä kulttuuri että kieli 

muodostavat  visuaalisesti  ja henkisesti  saamelaisen  kokonaisuuden.  Saamelaista 

kielimaisemaa  edustavat  esimerkiksi  kieleen,  vuodenaikoihin  ja  eläimistöön  liittyvät 

posterit  sekä  opiskelijoiden  omat  askartelut.  Omat  saamenkieliset  ryhmätyöt  ja  muut 

askartelut  luovat  myös  kotoisuutta  luokkatilaan.  Saamelaiseen  kielimaisemaan  onkin 

haastateltujen  mukaan  panostettu;  esimerkiksi  eräs  haastateltu  kertoi 

saamelaisopiskelijoiden yhteisestä maalausprojektista, jossa saamelainen luonto tuotiin 

osaksi koulurakennuksen sisäistä maisemaa.  

 

Eräs haastateltu kuvaa saamenluokan kielimaisemaa seuraavasti:  

 

Se  on  vähän  sellasta  et  on  se  saamelainen  ympäristö,  se  luokkahuone  ja 

saameksi puhutaan mikä tekee siitä semmosen saamelaisen ja tutun mutta 

sitte ne oppimateriaalit on täysin vieraita siis sillä tavalla. 

 

Sitaatti  kuvaa  haastatellun  kokemusta,  että  suomesta  käännetyt  oppimateriaalit  eivät 

kuulu  muuten  saamelaiseen  oppimisympäristöön,  vaan  oppimateriaalit  ovat  kuin 

tunkeutuja  joka  tuo  mukanaan  vieraan  elementin  saamenluokkaan. Muutoin  oma 
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kulttuuri ja  kieli  ovat  monipuolisesti  mukana  tilassa. Oppimateriaaleja  käsittelen 

tarkemmin alaluvussa 4.2. 

 

Kielen  näkyminen  saamenluokan  kielimaisemassa  on  tietoinen  erottautumisen  keino 

muuten  suomenkielisessä  koululaitoksessa.  Haastateltujen  kertomuksissa  se  korostaa 

visuaalisesti  kielen  ja  kulttuurin  merkitystä  tilassa.  Saamen  kieli  on  voimakkaasti 

sidonnainen  osa  saamelaisidentiteettiä,  jolloin  myös  koulun  kielimaiseman  merkitys 

korostuu  kokemuksessa omasta  saamelaisidentiteetistä (Linkola  2014:  192). 

Saamenluokan kielimaisemallinen toiseus voi siis toimia myös positiivisena voimavarana 

oman saamelaisuuden kokemuksessa opiskelijoille. 

 

Yläasteelle  siirryttäessä  kertomuksissa  saamelainen  kielimaisema  muuttuu  vähemmän 

näkyväksi erityisesti niissä kouluissa, joissa siirrytään pois kotiluokkajärjestelmästä. Itse 

tuotetun materiaalin määrä seinillä vähenee ja joissain luokissa saamelainen kielimaisema 

puuttuu  kokonaan.  Myöskään Torkel  Rasmussenin  (2015)  mielestä  suomalainen 

koulusysteemi ei luo saamenkielistä kielenkäytön tilaa koko kouluille, vaan ainoastaan 

erillisiin luokkatiloihin. Koska kielimaiseman voidaan ajatella heijastavan kielen asemaa 

ympäröivässä  yhteiskunnassa,  haastateltujen  kuvausten  kohdalla  saamen  kielen  asema 

yläasteelle siirryttäessä on heikentynyt ja suomen kielen asema puolestaan vahvistunut. 

(Landry & Bourdis 1997: 29,30). Siinä missä Linkolan (2014: 119 & 2014b: 183) mukaan 

hänen  tutkimuskoulunsa  suhtautui  positiivisesti  saamen  kieleen  ja  halusi  tuoda 

saamelaisuutta  esiin  kielimaiseman  välityksellä,  haastattelujen  perusteella  osa  Suomen 

saamelaisalueen  peruskouluista  toimivat  juuri  päinvastoin.  Tällainen  suuntaus 

kielimaiseman kehityksessä on huolestuttava, sillä usein ajatellaan, että juuri teini-ikä on 

erityisen merkityksellinen aika yksilön identiteetin kehityksen kannalta (Benjamin 2014: 

81). 

 

Moni  haastateltu  kertoo  puhuneensa  suomea  koulussa  sekä  vapaa-aikana  kavereiden 

kanssa.  Suomen  kielen  yleistä  käyttöä  selitettiin  muun  muassa  sillä,  että  kaikki 

ymmärsivät  varmasti  asian  ja  myös  sillä, että  koulun  pääasiallinen  kieli  oli  suomi. 

Toisaalta  saamea  saatettiin  käyttää  puhekielenä  niissä  tilanteissa,  joissa  paikalla  oli 

ainoastaan  saamenkielisiä  lapsia  tai  nuoria,  tai  jos  tarvittiin  ”oma  salakieli”,  jota  muu 

ympäristö  ei  osannut.  Sama  ilmiö  on nähtävissä  myös  Utsjoen  nuorten  kielenkäyttöä 

kartoittavassa  tutkimuksessa.  Opiskelijat  käyttävät  saamea  oppituntien  kielenä,  mutta 
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välitunneilla  ja  vapaa-ajalla  suomen  kieli  dominoi  puhetta. Nuoret  puhuivat  saamea 

isovanhempiensa  ja  sukulaistensa  kanssa. Vanhempiensa  ja  sisarustensa  kanssa  kieli 

vaihtuu  jo  suuremmassa  määrin  suomen  kieleen.  Utsjokelaiset nuoret  itse  kokivat 

saamenkielisen  vapaa-ajan  toiminnan  vähäisyyden  ongelmallisena  kielen  käytön 

domeenien kannalta. (Taipale 2012: 16–23, 38, 39.)  

 

Suomenruotsalaisia nuoria ja heidän kielenkäyttöään tutkinut Pia Nyman-Kurkiala (2002: 

178,  192,  198)  näkee  suomenruotsalaisnuorten  kielivalinnan  kytkeytyvän 

asuinympäristöön  ja  kielen  käytännöllisyyteen.  Ne  nuoret  jotka  asuvat 

suomalaisenemmistöisillä  alueilla  kuten  Helsingissä  tai  Tampereella  ovat  selkeästi 

voimakkaammin  kaksikielisiä  ja  käyttävät  suomen  kieltä  aktiivisemmin  kuin 

länsirannikon  ruotsinkielisenemmistöisillä  paikkakunnilla  asuvat  nuoret,  joilla  suomen 

kielen taito on omien kokemusten mukaan hyvin puutteellinen. Ruotsinkieliset oppilaat 

ovat  kuitenkin  tutkimuksen  perusteella  ylpeitä  kielitaidostaan  riippumatta 

asuinpaikastaan.  Kielenkäytön  valinta  on  riippuvainen  kieliryhmään  kuulumisen 

tarpeesta, kieliryhmään kuuluminen erityisesti julkisilla paikoilla missä nuoret tapaavat 

toisiaan on nuorille merkityksellistä. Haastattelujen perusteella myös saamelaisnuorten 

kohdalla  koulun  kielivalintaan  vaikutti  puhuttavan  kielen  ymmärrettävyys,  ryhmään 

kuulumisen tarve ja käytännöllisyys. Siten, että saamenkieltä käytettiin saamenluokassa, 

jossa  sen  käyttö  oli  perusoletus,  kun  taas  luokasta  suomenkieliseen  kielimaisemaan 

siirryttäessä puhekieleksi vaihtui suomi. 

 

Kielimaiseman luomien arvojen ja kielen käytettävyyden lisäksi myös suoraan kieleen 

itseensä liittyvät arvot ovat oleellinen osa kielen käyttöön liittyvää kokonaisuutta. Vesa 

Puurosen (2011: 144, 145) mukaan koulun assimiloiva vaikutus kantaa pitkälle, ja jotkut 

vanhemman  ikäpolven  saamelaiset  välttelevät  yhä  saamenkielen  käyttöä  julkisesti 

leimautumisen pelossa. Joissain saamelaisalueen kouluissa saamen kielen kieliasenteet 

heijastelevat  myös  yhä  assimilaatiopolitiikan  aikaisia  arvotuksia.  Kieli  saatetaan  yhä 

nähdä  alempiarvoisena,  ja  sen  käyttöä  vältellä  opetustilanteiden  ulkopuolella 

henkilökunnan  kielitaidosta  riippumatta.  (Linkola  2014b: 181.)  Saamelaisnuorten 

kielenkäyttöä tarkastellessa voidaankin pohtia, että jos koulun kielimaisema näyttäytyy 

pääosin  suomalaisena,  suhtautumisessa  saamenkieleen  heijastuvat  yhä 

assimilaatiopolitiikan tavoitteet ja ympäröivä arjen kieli on pääasiallisesti suomen kieli, 



	 51	

kuinka paljon lapsilta voidaan olettaa omaehtoista saamen kielen käyttöä oppituntien ja 

koulun ulkopuolella?  

 

Haastateltujen muistojen koulun kielimaisemaa tarkastellessa suomen kielellä on hyvin 

vahva  asema  koulussa.  Suomen  kieli  hallitsee  kokemuksissa  niin  puhuttua  kuin 

visuaalistakin kielimaisemaa. Saamenluokka muodostaa kuitenkin kertomuksissa ikään 

kuin  erillisen  kulttuurillisen  ympäristön  muuten  suomalaisen  koululaitoksen  sisään. 

Siellä  sekä visuaalinen  että  puhuttu  kielimaisema  vaihtuvat  saamelaisuutta  tukevaksi 

tilaksi.  Saamenluokan  kielimaiseman  merkitys  onkin  opiskelijoille  suuri.  Kokemus 

kotoisasta luokkatilasta näyttää saamelaisuuden voimavarana ja kielen luontevana osana 

sitä. 

 

 

4.2 Oppimateriaalit 

 

Oppimateriaalit  ovat  osa  kertomuksissa  osa  koulun  fyysistä  ja  pedagogista 

oppimisympäristöä,  mutta  myös  kielimaisemaa,  kuten  aiemmasta  edellisen  alaluvun 

saamenluokkaa kuvaavasta haastatellun sitaatista on luettavissa. Oppimateriaalit jakoivat 

mielipiteitä  haastateltujen  keskuudessa.  Osa  oppimateriaaleista  koettiin  hyvinä  ja 

laadukkaina,  toiset  taas  koettiin  vaikeatajuisiksi  ja  raskaiksi.  Erityisesti  historian  ja 

biologian  oppimateriaalit  nähtiin  vaikeasti  ymmärrettävinä.  Myös  oppimateriaalien 

määrään liittyviä haasteita ilmeni haastatteluissa.  

 

Oppimateriaalien  käytettävyyden  kokemuksiin  liittyi  usein  käännösten  jäykkyys,  joka 

tuli esiin useassa haastattelussa: 

  

Tosi vaikeita. Käännöksiä. Että ihan älyttömän vaikeita. 

 

Monissa haastatteluissa käännöksinä tuotetut oppikirjat koettiin kielellisesti raskaina ja 

vaikeasti  ymmärrettävinä,  sekä  asiasisällöt  hankalasti  hahmotettavina.  Esimerkiksi 

biologian  kirjassa  esitelty  runsas  kasvillisuus,  jota  saamelaisalueella  ei  ole,  tuotti 

vaikeuksia,  kun  niillä  ei  nähty  olevan  mitään  yhteyttä  lasten  arkipäivään.  Suomessa 

resurssipulan  vuoksi  monet  kirjasarjat  toteutetaankin  suorina  käännöksinä,  lisäten 

saamelaissisältöjä  ainoastaan  kuvia  vaihtamalla  ja  lisäämällä  saamelaissisältöisiä 
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teemasivuja (Aikio-Puoskari  2006:  78).  Käännöksiä  ovat  kritisoineet  myös  tutkijat  ja 

opettajat.  Valtakielistä  käännetyt  teokset  eivät  ota  huomioon  saamelaisen  kulttuurin 

sisältöjä,  jolloin  ne  eivät  myöskään  tue  saamelaisopetuksen  periaatteita.  (Keskitalo 

2010:144.)  

 

Osa  haastatelluista  nosti  esiin  erityisesti  historian  oppikirjat  ja  saamelaisten  oman 

historian opetuksen. Osa haastatelluista kertoi, etteivät olleet opiskelleet juuri ollenkaan 

Suomen  historiaa,  vaan  peruskoulussa  oli  keskitytty  pitkälti  saamelaisten  omaan 

historiaan. Joillakin kokemus oli päinvastainen ja he olivatkin jääneet kaipaamaan myös 

oman historian läpikäymistä kouluajoilta. Saamenkielelle käännetty historian kirja taas 

koettiin  raskaaksi  ja  sanasto  erityisen  vaikeaksi.  Suomalaisia  oppimateriaaleja  on  taas 

kritisoitu  sen  kolonialistista  maailmankatsomusta  ylläpitävistä  rakenteista.  Esimerkiksi 

historian  kirjojen  tapa  esittää  löytöretket  ja  niiden  seuraukset  vääristävät  kuvaa 

kolonialismista ja korostavat kuvaa sankarillisista eurooppalaisista suhteessa eksoottisiin 

toisiin. (Mikander 2015: 48, 51–54.)  

 

Saamelaisten  oman  historian  vähäinen  osuus  ja  suomalaisten  historiankirjojen 

länsimaisen  historian  kuvaukseen  keskittyvä näkökulma ilmenevätkin ongelmallisena 

yhdistelmänä historian opetusta tarkastellessa. Muun muassa Ihmisoikeusliitto (2013: 32) 

on  suositellut,  että  vähemmistöjen  historiaa  tulisi  tuoda  paremmin  esiin  myös 

oppikirjojen  kautta,  sillä  se  lisää  sekä  tietoisuutta  omasta  historiasta,  että  valtaväestön 

tietoa vähemmistöistä. Saamelaisten oman historian tuntemisen merkitys kiteytyy myös 

identiteettikysymyksiin;  historia  yhdistää  ryhmää  ja  tukee  näin  opiskelijoiden 

saamelaisidentiteetin rakentumista (Rahko-Ravantti 2016: 75, 76). 

 

Oppimateriaalien resursseihin liittyvät ongelmat ilmenivät haastatteluissa eritavoin. Eräs 

haastateltu kertoi, että heidän koulussaan oppimateriaalien rajallisuus oli johtanut siihen, 

että tunneilla käytettiin suomenkielisiä kirjoja, joita käännettiin yhdessä opettajan kanssa 

tai  opettajan  käännettyä  tekstit  suomenkielisestä  oppikirjasta  keskusteltiin  tunnilla 

saameksi. Haastateltu oli ymmärrettävästi kokenut tämän kuormittavana käytäntönä, kun 

työmäärä  oli  kasvanut  normaalien  oppisisältöjen  lisäksi  kattamaan  myös  käännökset. 

Sama menetelmä on käytössä yhä esimerkiksi inarinsaamenkielisessä opetuksessa, jossa 

materiaalipulan  vuoksi  käytetään  suomenkielistä  materiaalia,  jota  käsitellään  tunnilla 

saameksi (Pasanen 2016: 125). 
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Vähäinen  materiaali  ei  välttämättä  kuitenkaan  ole  ollut  opiskelijan  kokemuksessa 

ongelma: 

 

Mun nykynen näkemys on, että siinä ei edes tarvitse niin paljo materiaalia 

ite siihen opettamiseen. 

 

Haastateltu  ei  ole  nähnyt  materiaalipulaa  ongelmana  omassa  opetuksessaan.  Hänen 

mukaansa  opetus  oli  laadukasta  ja  materiaaleina  vaihtelevasti  oppikirjoja,  mutta  myös 

muuta  saamenkielistä  kirjallisuutta,  sekä  opettajan  itsevalmistamiaan  materiaaleja. 

Materiaalien  kääntäminen  on  kuitenkin  työlästä  ja  saattaa  kuormittaa  opettajia;  Tuija 

Guttormin  (2011:  28)  haastattelema  opettaja  oli  myös  uransa  alussa  kääntänyt 

oppimateriaaleja, mutta kokenut sen niin raskaaksi ja aikaa vieväksi, että oli päättänyt 

lopettaa käännösten tekemisen.  Oppimateriaalikysymyksissä ei tulisi kuitenkaan laskea 

liiaksi  opettajien  aktiivisuuteen,  sillä  kuten  Guttormin  esimerkissä  opettajat ovat 

ensisijaisesti opettajia, eivät tulkkeja eivätkä kääntäjiä. 

 

Haastattelemani henkilöt edustavat ikäluokkaa, joiden perusopetuksen aikana sähköiset 

oppimateriaalit eivät ole olleet vielä aktiivisessa käytössä. Nykyisin oppimateriaalit ovat 

kuitenkin keskellä muutosta. Saamenkielisiä oppimateriaaleja suunnitellaan enenevissä 

määrin sähköiseen muotoon, jolloin niiden määrä ja päivitettävyys paranevat. Sähköiset 

oppimateriaalit voivat Ylen haastatteleman Petra Kuuvan mukaan toimia myös paremmin 

opetusta tukevina kuin opetusta ohjaavina tekijöinä. (YLE 2014.) Muutos on kuitenkin 

hidas,  sillä  2015  Kansallisen  koulutuksen  arviointikeskuksen  teettämään  kyselyyn 

vastanneista  nuorista  54%  ilmoitti,  ettei  ollut  koskaan  käyttänyt  yläkoulun  aikana 

digitaalista materiaalia osana saamen kielen opetusta (Huhtanen & Puukko 2016: 86). 

 

 

4.3 Kokemuksia opetuskielistä 

 

Kaksikielinen  opetus  ei  ole  aina  ollut  yksinkertaista  haastatelluille.  Turhautumisen  ja 

huonommuuden tunteita opiskelussa on syntynyt usein siirryttäessä saamelaisopetuksesta 

suomenkieliseen  opetukseen.  Kokemukset  syntyvät  joko  koulun  sisäisten 

oppiainejakojen  takia,  usein  yläaste-iässä  tai  viimeistään  lukioon  siirryttäessä,  kun 
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esimerkiksi  suomenkielinen  erityistermistö  saattaa  opetuskielen  muuttuessa  aiheuttaa 

vaikeuksia.  

 

Seuraavassa  haastateltu  kuvaa  yläasteella  tapahtunutta  matematiikan 

opetuskielenvaihtoa: 

 

Niin  sitten  kun  oli  kaheksannella  vai  yheksännellä  luokalla,  tais  olla 

molemmilla sillon suomenkielinen matematiikan opettaja niin mä muistan 

sillon  että  se  oli  sillon  hankalaa  koska  mä  olin  oppinu  ne  kaikki  siis  ne 

matematiikassakin ne kaikki saamenkieliset termit, kaikki se mitä mä olin 

oppinu niin ne oli saamenkielellä ollu. 

 

Haastateltu  kertoo  matematiikan  opetuksen  vaikeudesta,  kuinka  suomenkieliset  termit 

ovat  vaikeita  hahmottaa,  kun  tähän  aiempi  opetus  on  toteutunut  ainoastaan  saamen 

kielellä. Matematiikka onkin ollut yksi tavallisimmista ongelmia aiheuttavista aineista, 

sillä  opiskelijat  ovat  kokeneet  sen  laajan  termistön  haasteelliseksi. Vaikka  yläasteen 

opettajat  tuntevat  saamenluokalta  siirtyvien  lasten  kielitaustan,  heillä  tuntuu  olevan 

vaikeuksia huomioida opetuksessa, että siirtyvät opiskelijat eivät tunne suomenkielisiä 

oppiaineiden erikoissanastoja suomenkielisten opiskelijoiden tavoin. Toisaalta opettajilla 

ei välttämättä ole myöskään tietoa siitä, minkä verran saamelaisopetuksessa on käyty läpi 

suomenkielistä  termistöä.  Paikallistason  lisäksi  myöskään perusopetuksen 

opetussuunnitelman  perusteet  (2014) ei  huomioi  ilmiötä,  vaan  saamelaisten  ja 

saamenkielisten  opiskeluun  liittyvät  erityishuomiot  keskittyvät  painottamaan  saamen 

kielen asemaa koulussa (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014: 86). 

 

Meillä  oli  ysiluokalla  se  Metsävisa2 ja  minä  vaadin,  että  minä  saan 

kirjoittaa  pohjois-saameksi  vastaukset,  koska  minä  en  voi  suomeksi  niitä 

tietää. 

 

Ylläolevassa  sitaatissa  opiskelija  oli  tiedostanut  kielelliset  haasteet  koulun  yhteisen 

Metsävisan  yhteydessä.  Biologian  ja  maantiedon  opetuksen  oltua  tähän  asti 

																																																								
2	Metsävisa on Suomen Metsäyhdistyksen ja Biologian ja maantieteen opettajien liiton 
yhteistyössä järjestettävä valtakunnallinen kilpailu (Metsäyhdistys: 2017).  
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saamenkielellä,  haastateltu  ei  ollut  uskonut  osaavansa  tunnistaa  luontoon  liittyvää 

sanastoa suomeksi, mikä oli oletus kisan järjestäjillä. Sitaatti kuvaakin sitä, kuinka koulut 

ja  muut  opetustyöhön  osallistuvat  organisaatiot  eivät  ole valmistautuneita  kohtaamaan 

vähemmistökielten ja valtakielen törmäystä. Olisikin mielenkiintoista tietää minkä verran 

vastaavanlaisia  valtakunnallisia  kilpailuja  suunniteltaessa  huomioidaan  niiden 

soveltuvuus saamelaisopetuksessa olleille lapsille. 

 

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (2003) mukaan saamenkielisille on mahdollista 

tarjota saamenkielistä opetusta. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003). Kuitenkin 

kaikilla  haastatelluilla  opetuskieli  oli  vaihtunut  suomen  kieleen  lukioon  siirryttäessä 

riippumatta siitä, kävivätkö he lukion saamelaisalueella vai sen ulkopuolella. Ainoastaan 

saamen  kielen  oppiaine  oli  säilynyt  saamenkielisenä.  Kielenvaihdos  aiheutti  ongelmia 

useassa reaaliaineessa sekä matematiikassa. 

 

Siellä  kun  alettiin  biologiaa  lukemaan niin  mä  aattelin, että  no, mä  olin 

ajatellu että biologia on ihan kiva aine. Kun mä meninki sinne lukioon niin 

musta tuntu, että ehämmä tästä biologiasta edes hirveesti tiedä, että mulle 

tuli  semmonen  ihan aivan  outo fiilis,  että  mitä  mä  oon tehny  siellä 

peruskoulussa. 

 

Eräs  haastateltu  taas  kertoo  vaikeuksista  biologian  opinnoissa  lukioon  siirryttäessä. 

Saamen  kielellä  opiskeltu  suosikkiaine  tuntuikin  yhtäkkiä  vaikealta  ja  pettymys  koko 

peruskoulun  opetukseen  huokuu  haastatellun  sitaatista.  Saamenkielinen opetus  ei  ole 

pystynyt  hänen  kokemansa  mukaan  tarjoamaan  haastatellulle  riittävää  biologian 

tuntemusta ja sanastoa, jota hän olisi voinut hyödyntää lukio-opetuksessa. 

 

 Ne oli sillain hyvät ja huonot puolet, että huonot puolet tossa, tai mitä mie 

koin justiin lukiossa siite, että ku oli ollu yläasteen ja ala-asteen kaikki nuo 

lukuaineet historiat ja nämä, niin ei tienny niitä kaikkia sanoja. 

 

Sama osaamisen puutteen kokemus nousee esiin myös toisen haastatellun kokemuksissa. 

Myös hänelle käytetyt termistöt ovat olleet vieraita lukuaineiden, kuten terveystiedon ja 

uskonnon,  sekä  erityisesti  historian  kohdalla  ja  tuntuvat  vaikealta  suomenkieliseen 

lukioon siirryttäessä.  
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Lukioon  siirryttäessä  aineiden  kielivalintojen  seurauksena  saattaa  olla  arvosanojen 

huononeminen ja motivaation lasku: 

 

Vielä  yläasteella  olin  ysinoppilas  matikassa,  mutta  lukiossa  arvosanat 

tippuivat kutoseen ja seiskaan. 

 

Yläasteella  matematiikassa  kiitettävällä  tasolla  ollut  opiskelija  kertoo,  että  lukiossa 

matematiikan arvosanat romahtivat. Hän mainitsee erääksi syyksi juuri sen, että tunneilla 

oli  vaikea  pysyä  mukana  opetuksen  tahdissa  ja  keskittyä  opetukseen,  koska  ei 

ymmärtänyt käytettyä termistöä. Haastatellun tapauksessa hän oli jättänyt matematiikan 

kirjoittamatta  ylioppilaskirjoituksissa.  Kielen  vaihdoksen  ja  matematiikan 

opintomenestyksen välillä on siis ollut voimakkaan negatiivinen suhde. 

 

Mä muistan siellä lukiossaki, mä juttelin sen yhden opettajan kanssa, hän 

hahmotteli  mulle  semmosta  listaa, et  niinku  autto  siinä,  että  kun  hän 

huomas et, mä en niinku hahmottanu aina niitä käsitteitä et mistä puhutaan, 

et  mä  en  osannu yhdistää  niitä  et  mikä  se  vastine  on saamenkieliselle  et 

mikä on niinku suomenkieleltä saamenkielelle. 

 

Lukiossa  opettaja  on  huomannut  kielivaikeudet  ja  auttanut  sanojen  hahmottamisessa 

suomen  kielestä  saamen  kielelle.  Opettajalta  vaatii  kuitenkin  tarkkasilmäisyyttä  ja 

mahdollisesti  myös  kielitaustan  tuntemusta,  että  hänen  on  mahdollista  reagoida 

opiskelijan  kielivaikeuksiin.  Opiskelija  oli  tyytyväinen  saamaansa  apuun,  jonka  oli 

kokenut  helpottavan  huomattavasti  suomenkielistä  opiskelua.  Apua  on  kuitenkin 

saattanut  olla  vaikea  pyytää,  sillä  opettajia  ei  olla  haluttu  kuormittaa.  Opetukseen 

avunpyytämisen  vaikeus  on  voinut  liittyä  esimerkiksi  tilanteeseen,  jossa  opiskelija  on 

kokenut  osaamattomuuden  omaksi  syykseen,  eikä  siksi  halua  pyytää  apua 

suomenkieliseltä  opettajalta. Opetuksen  kielivalinnoista  keskusteltaessa  nousikin  esiin 

toive,  että  koulut  miettisivät  opetuksen  kielivalintoja  tarkemmin.  Esimerkiksi  eräs 

haastateltu toivoo, että matematiikan ja suomen kielen opinnot olisivat olleet kokonaan 

suomeksi, jolloin jatko-opinnot olisivat voineet käynnistyä sujuvammin. 
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Ilmiö ei ole täysin vieras, sillä Pigga Keskitalo kritisoi väitöskirjassaan Norjan koulujen 

toimintaa,  jossa  opettajat  saattavat  valita  käyttöön  norjan  kielisiä  kirjoja esimerkiksi 

matematiikan perusopetuksessa.  Opettajat  ovat  perustelleet  valintaa  sillä,  että  jatko-

opiskelut  tulevat  tapahtumaan  valtakielellä,  ja  tämän  ratkaisun  kautta  valtakielinen 

termistö on tuttu opiskelijoille. Keskitalon mukaan tämä ei kuitenkaan tue saamen kielen 

taitoa, ja siksi käytäntö ei ole perusteltu. (Keskitalo 2010: 147.) 

 

Myös Inker-Anni Linkola on omassa väitöstutkimuksessaan törmännyt samankaltaiseen 

ilmiöön.  Linkolan  lomakekyselyiden  mukaan  nuoret  mielsivät  norjan  kielen  taitona 

vahvavaksi,  mutta  tuntitilanteissa  empivät  omaa  taitoaan.    Linkola  kuitenkin  tulkitsee 

ilmiön  syiden  olevan  lähinnä  sosiaalisia,  hänen  mukaansa  ilmiöön  liittyi  osaksi 

ryhmäkuuluvuutta. (Linkola 2014: 176, 177.)  

 

Omien haastattelujeni piirissä tilanne ei kuitenkaan näyttäydy tällaisena, vaan haastatellut 

ovat kokeneet, että heidän suomen kielen taitonsa ei ole riittävää. Toisaalta Linkola on 

huomioinut, että joissain aineissa norjan kielisen opetuksen seurauksena saamenkielinen 

erikoistermistö  ei  ole  tuttua,  ja  se  johtaakin  norjankielisten  sanastojen  suosimiseen. 

Tämän seurauksena opettaja kokee, että opiskelija haluaa käyttää norjan kieltä, mutta ei 

tunne sen taustavaikuttimia. (Linkola 2014: 194.) Omille haastatelluilleni saamen kieli 

oli  vastaavissa  tilanteissa  ensisijainen  kieli.  Sen  käyttö  ei  kuitenkaan  ole  mahdollista 

suomenkielisessä opetuksessa, jolloin tilanne aiheuttaa käänteisen konfliktin. 

 

Haastattelujen  perusteella  vaikuttaisi olevan  niin,  ettei  suomenkieliseen  opetukseen 

siirryttäessä opiskelijoille tarjota riittävästi apua kielen ja termistöjen hahmottamiseen, 

vaan  ehkä  luotetaan  liiaksi  lapsen  kaksikielisyyteen.  Toisaalta  myöskään 

saamelaisopettajat eivät ole täysin saamenkielisillä tunneilla perehdyttäneet opiskelijoita 

suomenkieliseen  termistöön,  jotta  opiskelijoilla  olisi  valmiudet  opiskella 

suomenkielisessä opetusympäristössä. Oikeusministeriön haastatteluissa nuoret ovatkin 

kertoneet,  että  koulussa  saamelaisopettajat  eivät  olleet  huomioineet  molempia  kieliä 

tasavertaisesti.  Opettajien  suhtautuminen  suomen  kielen  opintoihin  on  ollut  ajoittain 

välinpitämätöntä,  mikä  on  myöhemmin  näkynyt  esimerkiksi  nuorten  suomen  kielen 

kirjoitustaidoissa. (Jauhola & Vehviläinen 2015: 150.) Maahanmuuttajalasten kohdalla 

Opetushallitus painottaa opetushenkilöstölle, kuinka epämuodollisen arkikielen käyttö ei 

suoraan  korreloi  opetuskielen  osaamisen  kanssa (Opetushallitus  2016:  15). Koulun 



	 58	

oppiaineiden  erikoistermit  eivät  kuitenkaan  ole  olleet osa  haastateltujen  arkista 

kielenkäyttöä, jolloin ne eivät välttämättä ole ennestään tuttuja, vaan ne opitaan koulussa. 

Näyttäisikin, että haastateltujen kohdalla kouluissa ei ole kyetty huomioimaan riittävästi 

kaksikielisen opetuksen erityistarpeita.  

 

Suomen saamelaisten nuorten kaksikielisyyden tasosta on oltu huolissaan suomalaiseen 

koululaitokseen  integroinnin  seurauksena (Rasmussen  2015).  Saamelaislasten  kielen 

kehityksen  kannalta  onkin  pidetty  tärkeänä,  että  opetus  olisi  täysin  saamenkielistä 

varhaiskasvatuksesta  korkeakouluopintoihin  saakka (Keskitalo,  Määttä  &  Uusiautti 

2014:  158).  Haastateltavien  kohdalla  kaksikielisyyden  rakentuminen  näyttäytyy 

kuitenkin  huomattavasti  moninaisempana  prosessina,  kuin  ainoastaan  enemmistö- ja 

vähemmistökielten määrälliseen käytön ja läsnäolon seurauksina. Vapaa-ajan määrällistä 

käytön rinnalle  kielitaidon  mittareiksi  vaikuttaisivat  muodostuvan  ne  domeenit,  joissa 

haastatellut ovat kieliä käyttäneet.  

 

Tärkeä  seikka  on  myös  kielellisen  erilaisuuden  huomioinnin ongelmien  vaikutukset 

tuleviin opintoihin. Vaikuttavatko huonot kielikokemukset esimerkiksi siihen, millaisiin 

jatko-opintoihin  nuoret  päätyvät?  Erityisesti  matemaattis-luonnontieteellisten  aineiden 

kohdalla  negatiiviset  kokemukset  voivat  sulkea  pois  paljon  korkeakoulutason  jatko-

opintomahdollisuuksia. Aihetta  olisikin  haastattelujen  perusteella  tärkeää  selvittää 

laajemmin.  Miten  voitaisiin  tukea  ja  rakentaa  molemmille  kielille  korkeatasoista 

kaksikielisyyttä ilman, että samalla tuhotaan alkuperäiskansan kieltä, mutta toisaalta ei 

evätä mahdollisuuksia yhdenvertaisuuteen jatko-opinnoissa. 
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5 SAAMENLUOKKA VOIMAANTUMISEN TILANA 

 

Koulukokemukset  ovat  vaikeuksista  huolimatta  pääosin  positiivisia.  Parhaimmillaan 

saamelaisopetus koettiin etuoikeutena, jonka avulla saamelaisidentiteetti on rakentunut ja 

sitä on ylläpidetty. Positiivisissa kokemuksissa korostuivat saamelaisopettajan merkitys, 

kulttuurisidonnainen  opetus  ja  yhteisöllisyys.  Tutkielmassani  tarkastelen  näitä 

elementtejä voimaannuttavina tekijöinä. 

 

 

5.1 Kokemuksia saamelaisopettajista 

 

Haastateltavat kuvasivat suhdettaan saamelaisopettajiin usein läheiseksi ja lämpimäksi. 

Opettajien tekemää työtä arvostettiin. Kouluaikana opettajan ja opiskelijoiden välisestä 

suhteesta oli saattanut muodostua myös ystävyyssuhde, joka kantaa vielä aikuisenakin. 

Opettajien  kanssa  oli  jo  kouluaikana  saatettu  jakaa  monenlaisia asioita  ja 

keskusteluyhteys on pysynyt avoimena aikuisuudessakin.  

 

Saamenluokkien  tuntiopetus  nähtiin  erilaisena  verrattuna  suomenluokassa  pidettyihin 

tunteihin.  Vaikka  opettajien  resurssit  nähtiin  yhdysluokkaopetuksen  takia  rajallisina, 

parhaimmillaan  opetus  koettiin  yksilöllisenä  ja  opettajalta  sai  paljon  huomiota,  kun 

ryhmäkoot pysyivät pieninä. Tunneilla koettiin vallinneen hyvä ryhmähenki ja ne sujuvat 

haastateltujen  mukaan  yhteisymmärryksessä  ja  opettajaa  kunnioittaen,  eikä  tunneilla 

häiriköintiä  koettu  mielekkääksi,  kun  ryhmät  olivat  pieniä.  Haastatteluissa  opiskelijan 

rooli  tuntityöskentelyssä  nähtiin aktiivisena  osallistujuutena passiivisen 

opettajakeskeisen opetusmallin sijaan. Opiskelijat ottivat osaa aktiivisesti luokan toimiin, 

ja muun muassa saamenkielisen kielimaiseman rakentaminen saattoi olla luokan yhteinen 

projekti.  

 

Avoin ja keskusteleva tapa kuului kertomuksissa monen opettajan opetustyyliin. 

 

Meillä oli aika paljon keskustelua niillä tunneilla, että sai vapaasti pohtia 

ja miettiä, sai paljon huomiota opettajalta, että pysty kysyä mitä vaan ja 

keskustelemaan mistä vaan. 
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Haastatellun  mukaan  pienen  ryhmän  etuna  oli,  että opetus  oli  yksilöllisempää  ja 

saamelaisopettajien tunneilla vapaa keskustelu opiskeltavan aiheen ympärillä toimi osana 

opetusta.  Haastatellut  kertovat  tuntien  vapaampimuotoisesta  etenemisestä  ja 

löyhemmästä kurista kuin suomenluokissa. Saamelaisopettajien arvioitiinkin suhtautuvan 

rennommalla asenteella lasten koulunkäyntiin. Tiukan luokkakurin puuttumisen lisäksi, 

esimerkiksi tiheät sanakokeet yläasteella ja myöhemmissä opinnoissa eivät haastateltujen 

mukaan kuuluneet saamelaisopetuksen tapoihin.  

 

Samanlainen opetuksen malli saamelaisopetuksesta nousee esiin myös Rahko-Ravantin 

(2016: 79, 80) tutkimuksessa, jossa opettajat korostavat vapaamuotoisuutta lähtökohtana 

tuntityöskentelyyn toisin kuin suomalaisopetuksessa on tapana. Myös opettajat nostavat 

esiin löysemmän kurin ja keskustelullisemman tavan, jossa oppilaille annetaan tila esittää 

omat  näkemyksensä  opetettavista  asioista.  Rahko-Ravantin  mukaan  ilmiö  pohjautuu 

saamelaiseen  epäsuoraan  lastenkasvatustapaan,  jossa  auktoriteetti  ei  ole  pääasiallinen 

kasvatuskeino.  Alkuperäiskansojen  omien  kasvatuksellisten  periaatteiden  onkin  nähty 

olevan  tärkeä  osa  oman  pedagogiikan  kehittämistä.  Omista  lähtökohdista,  arvoista  ja 

normeista  käsin  toimivan  opetuksen  on  tarkoitus  muodostaa kolonisoimattoman 

pedagogiikan  malli, joka  vastaa  saamelaisyhteiskunnan  tarpeita.  (Keskitalo  &  Määttä 

2011:60–63.)  Vaikka  prosessi  onkin  yhä  kesken,  kokemuksista  välittyy,  että 

saamelaisopettajat  ovat  toimineet  näiden  arvojen  mukaisesti  omassa  työssään 

muodostaen haastatelluille kokemuksen erityisestä saamelaisesta opetustavasta.  

 

Opettajia kuvaillessa tuttuus oli yksi tyypillisimpiä piirteitä. Tuttuuden tunne johtui sekä 

kulttuurillisista- että  sukuyhteystekijöistä. Opettajat  saattoivat  olla  opiskelijoiden 

sukulaisia  tai  perhetuttuja,  mutta  toisaalta  oman  kielen  ja  kulttuuristen  arvojen 

merkityksen  ymmärtäminen  muodosti  kokemuksen  tutusta  ja  turvallisesta  opettajasta. 

Tuttuus  teki  opettajista  helposti  lähestyttäviä  myös  henkilökohtaisissa  asioissa  ja 

opettaja-oppilas-suhteesta  muodostuikin usein  läheinen.  Tätä  opettaja-oppilassuhteen 

molemminpuolista läheisyyttä  kuvaa hyvin se,  että  opettaja  saattoi  järjestää  opetusta, 

kuten  käsitöitä  tai  perinneruokien  valmistusta  kotonaan  vieden  lapset  työpaikaltaan 

yksityiselämänsä ympäristöön.  

 

Vaikka tuttuus yleensä koettiin voimavarana, se saattoi myös kuormittaa opiskelijaa:  
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Varmaan seki sitten et mä oon niin pieneltä paikkakunnalta ja pieni koulu 

niin  siellä  sitten  opettajat  tuntee  meidät  oppilaat  tosi  tosi  niinku 

henkilökohtasesti ja tietää niinku mistä tullaan ja niin edespäin niin se ei 

ehkä  oo  aina  oo  ollu  ehkä  helppoa… Mä  olin  tosi  monessa  jutussa 

matkassa, ja mä muistan sen mikä oli aina sitten opettajille semmonen että 

” noniin kun sinähän aina olet tässä ja tässä niin etkö sinä voisi voisi alkaa 

tähän ja tähän. 

 

Haastateltu  kuvaili  kuormittuneensa,  kun  aktiivisena  oppilaana  hänen  työmääränsä 

erilaisissa  tehtävissä  paisui.  Opettajat  näkivät  hänessä  reippaan  aktiivisen  opiskelijan, 

mutta  lapsen  ja  nuoren  voimavarat  ovat  kuitenkin  rajalliset. Haastateltu  kokeekin,  että 

reippaan ja tekevän opiskelijan maine kasasi hänelle uuvuttava määrän luottamustehtäviä 

omiin voimavaroihin nähden. 

 

Haastatteluissa  nousi  esiin  myös  opettajien  tiheästä  vaihtuvuudesta  kumpuava 

epävarmuus  ja  kiintymyssuhteen  muodostumisen  ongelmat.  Tässäkin  yhteydessä  esiin 

nousivat  yhdysluokkiin  liittyvät  ongelmat,  kun  tiheästi  vaihtuvien  sijaisjärjestelyjen 

epäiltiin  johtuvan  siitä,  ettei  kukaan  halunnut  opettaa  hajanaisia  yhdysluokkia.  Myös 

sijaisten  kokemattomuus  opettajantyössä  nähtiin  toisinaan  ongelmallisena,  kun  tieto 

opetettavista  aiheista  saattoi  rajautua  oppikirjojen  sisältöihin.  Muodollisesti  pätevien 

opettajien  puute  onkin  saamelaisopetuksen  järjestämisen  haaste,  vaikka  tilanne  onkin 

nykyään parempi kuin aiemmin (Huhtanen & Puukko 2016: 110). 

 

Saamelaisopettaja muodostaa toiminnallaan ja olemuksellaan haastatelluille kulttuurisen 

kodin  muuten  suomalaiseksi  koetussa  koulussa.  Saamelaisopettajan  voimaannuttava 

merkitys  kiteytyy,  läheisyyden,  tuttuuden  ja  kulttuurin  välittäjyyden  teemoihin. 

Saamelaispettaja  on  opiskelijoille  läheinen  luotettu  aikuinen,  joka  opetussuunnitelman 

oppisisältöjen  lisäksi  toimii  saamelaisen  kulttuurin  välittäjänä.  Suhde  opettajiin  ei 

välttämättä pienessä yhteisössä ole kuitenkaan mutkaton, vaan tuttuus muodostaa myös 

omat haasteensa. Varsinkin tieni-iässä läheinen suhde opettajaan on voitu kokea liiankin 

tiiviinä. Kaikesta huolimatta oma opettaja on koulussa tärkeä toimija, jonka vaihtuvuus 

saattaa huolestuttaa opiskelijoita.  
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5.2 Kulttuurisidonnainen opetus 

 

Perinteisen luokkaopetuksen lisäksi haastatelluille on järjestetty opetusta ulkotiloissa ja 

heille oli järjestetty erilaisia retkiä. Usein näihin retkiin liittyi saamelaiseen kulttuuriin 

kytköksissä olevaa opetusta, esimerkiksi paikalliseen kulttuuriympäristöön tai erilaisiin 

saamelaisiin  hallinto- ja  toimintakeskuksiin,  kuten  Saamelaiskäräjiin  tutustumista. 

Saamelaisten kulttuurisisältöjen ottaminen osaksi opetusta  

 

Saamelaisopetuksen kulttuurisidonnainen opetustyö koettiin erityisen merkityksellisenä 

ja arvokkaana. Kahdessa seuraavassa sitaatissa näkyvät kaksi saamelaisopetuksen tärkeää 

elementtiä:  perinteen  opetus  sekä  yhteisöllisyyden  ja  sukuyhteyksien  tukeminen  ja 

tietoisuuden lisääminen (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014: 86).  

 

Oli jonkun verran perinneopetusta, et me käytiin jonkun opettajan luona tai 

sukulaisten  luona, vaikka  poroaidalla.  Nähtiin, miten  kumpuksia  tehtiin. 

Yläasteella me tehtiin ite, meillä oli semmonen saamenkäsityökurssi, jonka 

meijän  saamenopettaja  halus  järjestää,  se  oli  yhtä  aikaa, kun  muilla  oli 

normikäsitöitä.  Me  käytiin  sit  sen  opettajan  kotona  ja  tehtiin  alusta  asti 

sisnaa,  et  alusta  asti  se  prosessi  käytiin  läpi  ja  me  ommeltiinkin  siitä 

sisnasta vielä ite jotain. Ja kenkäheiniä ollaan tehty ja, et aika paljon on 

itseasiassa ollu semmosta. 

 

Erään  koulun  opettajat  olivat  haastatellun  mukaan  panostaneet  paljon  aikaa  ja 

voimavaroja perinneopetukseen. Saamenluokalle oli opetettu niin perinteistä ruuanlaittoa 

kuin käsitöitäkin. Opettaja oli saattanut myös tutustuttaa opiskelijoita aiempien aikojen 

tapakulttuuriin ja kertoa menneistä tapahtumista paikallisella ja sukujen tasolla: 

 

Hän kerto aina, miten he vaikka lapsena, mitenkä he sitten ku joulupukki 

tuli,  että  millanen  se  joulupukki  oli,  mitä  sillon tehtiin.  Ja  sitten  hän  oli 

semmonen, että hän saatto kertoo vaikka, hän tiesi meijän isovanhemmista, 

vaikka jotain, niin hän sitten saatto kertoa heistä jotain tarinoita. Aivan siis 

tosi ihana ihminen.” […] hän oli semmonen, joka korosti luovuutta ja tosi 

tsemppaava  ja  tosi  myönteisesti  suhtautu  kaikkeen,  tottakai  saamelainen, 

mutta halus että opitaan suullista perimätietoaki. 
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Haastateltu  on  kokenut  perinteiden  ottamisen  mukaan  opetukseen  tärkeänä.  Suullisen 

perimätiedon kautta hän on kokenut oppineensa koulussa asioita, jotka olisi muuten ehkä 

jääneet  vieraiksi.  Opettajat  ovatkin  kertoneet  käyttävänsä  tarinoita  opetuskeinona 

saamelaislapsille.  Tarinoiden  avulla  lapsille  kerrotaan  saamelaisten  vanhasta  uskosta, 

perinteistä ja haastetaan heidän arviointikykyä. (Rahko-Ravantti 2016: 88, 89.)  

  

Saamelaisen  kasvatuksen  periaatteiden  mukaan  koko  yhteisö  osallistuu  lasten 

kasvattamiseen. (Äärelä  2016:  177). Saamenluokan toiminnan kautta  haastatellut  ovat 

tutustuneet  ympäröivään  saamelaisyhteisöön  monessa ikäryhmässä.  Esimerkiksi  erään 

koulun saamenluokka oli järjestänyt paikallisille vanhuksille tarkoitettuja saamenkielisiä 

virsienlaulutilaisuuksia. Näin kouluissa on voitu kehittää opetusta laajemmiksi teemoiksi 

yhdistäen esimerkiksi musiikin sekä uskonnon opetus saamelaisopetuksen tavoitteisiin, 

tässä tapauksessa paikalliseen saamelaisyhteisöön tutustumiseen ja heidän kanssaan ajan 

viettoon. Norjan  saamelaisopetussuunnitelmassa  O97S  on  käytössä  projekti- ja 

teemaopetuksen  mallit,  joiden  on  tarkoitus  rikkoa ainerajoja  ja  yhdistää 

opetuskokonaisuuksia toisiinsa. Näiden työtapojen on tarkoitus korostaa luovuutta, omaa 

aktiivisuutta ja oppisisältöjen välisiä yhteyksiä. (Keskitalo 2010: 49–51.)  

 

Suomalaisen  opetussuunnitelman  sen  sijaan  on nähty  rajaavan  pois  mahdollisuuden 

saamelaisopetuksen ydinelementtien ja holistisen opetustavan hyödyntämiseen. (Rahko-

Ravantti 2016: 113). Kertomuksissa opetus on kuitenkin monessa koulussa muodostunut 

aika-ajoin kokonaisuuksia tukevaksi malliksi, joka ylittää oppiainerajoja. Muistot tämän 

kaltaisesta koulun ulkopuolelle laajenevasta opetuksesta ovat lämpimiä. Se on katkaissut 

koulun  luokkaopetuksen  arkea,  mutta  samalla  tuonut  ympäröivää  yhteisöä  lähemmäs. 

Myös  suomen  uusi  opetussuunnitelma  OPS2016  tukee  mahdollisuutta  ainejakoisesta 

opetuksesta  kokonaisuuksiin  siirtymiseen  ja  tämän  voisi  ajatella  helpottavan  ja 

uudistavan omalta osaltaan saamelaisopettajien mahdollisuuksia opetuksen toteutukseen 

(OPS 2016). 

 

Luonnon merkitys osana opetusta korostui haastatteluissa. Luonto koetaan tiiviiksi osaksi 

saamelaista  identiteettiä;  sen  läheisyys  ja  mukaan  ottaminen  opetukseen  on  ollut 

merkityksellistä.  

 



	 64	

Justiin  se  luontopuoli,  käytiin tunturissa  kävelemässä,  käytiin  vaikka 

hiihtämässä tunturissa tuolla liikuntatunneilla ja käytiin järvellä ja kalassa, 

siis meillä oli paljon, meillä oli yökouluja, siis meillä oli vaikka mitä, että 

kyllä sitä hyödynnettiin, että meillä oli se luonto siinä. 

 

Luonto  on  näkynyt  opiskelussa  monin  eri  tavoin,  kun  fyysinen  ja  pedagoginen 

oppimisympäristö on laajentunut luokkahuoneen ulkopuolelle. Opiskelijat ovat tehneet 

esimerkiksi  hiihto  ja  kalastusretkiä  lähiluontoon,  ympäröivästä  maastosta  on  haettu 

tarpeita tunneilla toteutettaviin askarteluihin tai lukuaineiden opetus saatettiin toteuttaa 

luonnossa. Myös vapaamuotoisempi luonnossa liikkuminen, esimerkiksi saamenluokan 

mustikkaretket ovat olleet tärkeitä opiskelijoille ja niitä muisteltiin lämmöllä jälkikäteen. 

Luonto-opetuksessa on myös korostettu sitä, mikä luonnossa on saamelaisen kulttuurin 

näkökulmasta nähtävissä  ja  tärkeää. Alkuperäiskansapedagogiikan  näkökulmasta 

luonnon  merkitys  osana  opetusta  on  tärkeä.  Luonto  on  osa  saamelaista  perinteistä 

paikallista  tietoa,  jota  opettajat  ja  saamelaispedagogiikka  haluavat  välittää  lapsille  ja 

nuorille. (Keskitalo & Määttä 2011: 58 & Rahko-Ravantti 2016: 86, 87.) 

 

Saamelaisten juhlapäivät kuten kansallispäivä näkyivät myös koko koulun opetuksessa. 

Opiskelijoille  oli  järjestetty  teema- ja  pajapäiviä,  jotka  tutustuttivat  opiskelijoita 

saamelaisten  perinteisiin  tapoihin  ja  elinkeinoihin.  Kouluissa  järjestettiin  esimerkiksi 

suopungin heittoa, saamen käsitöitä ja perinneruokien valmistusta. Yhteisellä toiminnalla 

on  kaksisuuntainen  vaikutus,  sillä  yhtäältä  se  lisää  vähemmistöihin  kuuluvien 

opiskelijoiden  omaa  myönteistä  tietoisuutta  kulttuuristaan  ja  toisaalta  se  tarjoaa 

valtakulttuuriin  kuuluville  mahdollisuuden  peilata  omaa  kulttuuriaan  ja  hahmottamaan 

erilaiset  kulttuurit  laajana  kulttuurien  kokonaisuutena (Benjamin  2014:  76). 

Teemapäivillä  onkin  nähty  olevan  myönteisiä  asenteita  edistävä  vaikutus  myös 

saamelaisalueella,  vaikka  niitä  ei  koetakaan  riittäväksi  merkiksi  muutoksesta.  (Määttä, 

Keskitalo  &  Uusiautti  2014:  256).  Haastattelujen  perusteella  kuitenkin  kaikki 

yhteisymmärrys  ja  yhteistyömahdollisuudet  ovat  yksilötasolla  tärkeitä  voimavaroja 

lisääviä tapahtumia ja niiden vaaliminen on merkityksellistä. 

 

Saamelaisen  kulttuurin  opettaminen  ja  huomiointi  opetuksessa  vaihtelivat  kuitenkin 

haastateltavien  välillä. Osassa  kouluissa  haastatellut  kokivat,  että  kulttuurillisten 

erityispiirteiden  mukaan  ottaminen  osaksi  opetusta  oli  hyvin  vähäistä.  Myös 
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oikeusministeriön  selvitykseen  haastatellut  nuoret  ovat  kaikki  kokeneet  saamelaisen 

kulttuurin  esiin  tuomisen  opetuksessa  vähäisenä (Jauhola  &  Vehviläinen  2015:  148). 

Haastattelemistani  ne,  joilla  luontoon  sidottua  opetusmallia  käytettiin  vähemmän, 

kaipasivat tämän tyyppistä mallia osaksi saamelaisopetusta. Niitä kertoja jolloin opetus 

oli  ollut  enemmän  kulttuurisidonnaista,  mainittiin  erityisen  mieleisinä  kokemuksina  ja 

samalla  toivottiin,  että  koulu  olisi  kyennyt  yhdistämään  kielen  ja  kulttuurin  opetuksen 

luontevaksi kokonaisuudeksi, jossa kieltä olisi puhuttu sille luontaisessa ympäristössä.  

 

Valtakunnallisen  opetussuunnitelman  kuitenkin  koetaan  sitovan  opettajia  ja  osalla 

kouluista  resurssipula  mainitaan  tekijänä, joka  kariuttaa  mahdollisuudet  luonto- ja 

kulttuurilähtöiseen  opetukseen (Määttä,  Keskitalo  &  Uusiautti  2014:  250,  253, 254). 

Koska  myöskään  opettajakoulutus  ei  ohjaa  opettajaa  perinneopetukseen,  on  sen 

järjestämisen onnistuminen myös kiinni opettajien omasta osaamisesta ja vaatii vahvaa 

kulttuurista tietoa (Rahko-Ravantti 2016: 88). 

 

Saamelaisopettajat kokevat, että heidän toimijuutensa on koulutyössä rajattua ja se asettaa 

haasteita saamelaisuuden huomiointiin opetuksessa. (Rahko-Ravantti 2016: 113). Myös 

Ruotsin  saamelaiskouluissa  tehdyn  toimintatutkimuksen  perusteella  opettajat  kokevat 

saamelaisuuden nostamisen opetussisältöihin toisinaan haasteellisena ja kaipaavat siihen 

tukea. Balto ja Johansson näkevätkin tämän osana koulun yhä assimilaatioon pyrkivää 

opetusmallia. (Balto & Johansson 2015: 110, 112.)  

 

Haastattelujen  perusteella, vaikeuksista  huolimatta  saamelaisopettajat  ovat  onnistuneet 

siirtämään  saamelaisen  kulttuurin  arvoja  ja  perinteitä  opetukseen  ja  välitettyä  niitä 

opiskelijoille  monipuolisesti.  Opetukseen  on  tuotu  monenlaisia  saamelaisuuden 

elementtejä ja erilaisia opetusmuotoja sekä tiloja on kertomuksissa käytetty usein. Opetus 

ei  ole  välttämättä  rakentunut  luokkahuoneen  toiminnan  ympärille  vaan 

oppiainekokonaisuuksien  opettamiseen  on  hyödynnetty  koko  koulun  ympäristöä  ja 

saamelaisyhteisön läsnäoloa. Näin opetus toteuttaa jo valmiiksi saamelaispedagogiikan 

malleja ja toimii voimaannuttavana tekijänä assimiloivien rakenteiden toistamisen sijaan. 

 

 

5.3 Saamelaisdentiteetin rakentuminen ja merkitys koulussa 
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Vaikka  saamelaisidentiteettiin  liittyvät  kysymykset  eivät  kuuluneetkaan 

haastattelurunkooni,  monet  nostivat  esiin  koulun  merkityksen  saamelaisidentiteetille. 

Saamen  kielen  ja  saamelaisopetuksen  merkitys  oman  identiteetin  vahvistumisessa  oli 

toistuva  elementti,  jonka  positiivista  merkitystä  korostettiin.  Saamelaisopetuksen yksi 

tehtävistä on tukea saamelaisidentiteetin kehitystä (Jauhola & Vehviläinen 2015: 149). 

Saamelaisidentiteetin  voidaan  nähdä  koostuvan  kulttuuriyhteydestä,  suvusta,  kielestä 

sekä tiettyyn perinteeseen kuulumisesta (Lehtola 2015: 138). Pitkään saamelaisalueella 

työskennelleiden  opettajien  mukaan  saamelaisuus  koetaankin  nykyään  entistä 

positiivisemmin ja nykynuorilla on vahva saamelaisidentiteetti (Rasmus 2008: 22).  

 

Haastatellut kokevat, että heidän saamelaisidentiteettinsä on aina ollut vahva, ja koulun 

merkitys saamelaisuuteen kasvussa on ilmeinen. 

 

Ei mun oo tarvinnu ikinä miettiä sitä omaa identiteettiä, et onko mulla nyt 

vahva identiteetti vai ei, et mä uskon et se on aika pitkälti rakennettu siellä 

koulussa. Siellä se on vahvistunu. 

 

Koulun  suhde etnisen  identiteettiin  rakentumiseen  on  koettu  sitaatissa  positiivisena 

voimana.  Vahva  tunne  omasta  saamelaisuudesta  on  rakennettu  jo  lapsuudessa  ja  sen 

merkitystä ja arvoa on vahvistettu koulussa. Samoin kuin Minna Rasmuksen (2008: 19, 

20)  tutkimuksessa, myös  omassa  tutkielmassani  nousee  esiin  saamelaisopettajan 

kaksoisrooli:  opettajan  tehtävä  on  oppisisältöjen  opettaminen,  mutta  hän  on  myös 

merkittävässä roolissa nuorten etnisen identiteetin rakentumisessa. Ilmiö on nähtävissä 

myös Rahko-Ravantin (2016: 100) väitöskirjassa, kun opettaja mainitsee ”opettavansa 

sekä vahvistavansa saamelaislasten identiteettiä”. 

 

Haastateltujen  mukaan  edellisessä  alaluvussa  käsitelty  kulttuurisidonnainen  opetus  oli 

merkittävä asia saamelaisidentiteetin rakentumiselle.   

 

Oli paljon sellasta mitä mä en ois vielä tähänkään päivään mennessä tehny, 

jos en ois koulussa tehny. Meill ei oo poroja, meill ei oo ikinä ollu poroja. 

Emmä  osais  tehä  kumpuksia,  emmä  ois  ikinä  nähny,  emmä  ois  varmaan 

maistanukkaan niitä. Emmä ois käyny poroaidalla. Et kyl mä aattelen, et 
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paljon sellasia kokemuksia mitä ei ois varmasti, tai se et en mä ois samalla 

mittakaavalla voinu tehä. 

 

Saamelaisnuoret pitävät poronhoitoa tärkeänä osana saamelaisuutta (Rasmus 2008: 22). 

Kuten  haastatellulle,  onnistunut  kulttuurisidonnainen  saamelaisopetus  tarjoaa 

mahdollisuuden  tutustua  kulttuurin  keskeisiin  teemoihin,  kuten  poronhoitoon 

monipuolisesti. Haastateltujen  perheet  eivät  välttämättä  ole  harjoittaneet  perinteisiä 

saamelaiselinkeinoja, jolloin tietyt tärkeäksi koetut kulttuuriperinteeseen kuuluvat asiat 

ovat  opittu  koulussa. Tämän  tyyppisellä  opetuksella  on  koettu  olevan  voimakas 

sosiaalistava  merkitys,  jonka  kautta  opiskelija  kokee  kasvavansa  yhteisön  legitiimiksi 

jäseneksi (Soini 2013: 62, 63).  Saamelaisidentiteetin rakentuminen saamelaisopetuksen 

avulla  onkin  ollut  yksi  merkittävimmistä  voimaannuttavista  tekijöistä 

saamelaisopetuksessa. 

 

Kodin  suhtautuminen  kouluun  ja  saamelaisvanhempien  koulukokemukset  voivat 

rinnastua  lasten  suhtautumisessa  omaan  koulunkäyntiinsä.    Eräs  Minna  Rasmuksen 

haastattelemista opettajista nostaa esiin myös vanhempien heikon saamelaisidentiteetin 

heijastumisen  lasten  identiteettikokemuksiin  (Rasmus  2008:  23,  24).  Haastateltujen 

kodeissa koulutus on koettu tärkeäksi. Koulutusta on pidetty arvokkaana ja heitä on tuettu 

opiskelussa. Lasten saamelaisopetukseen saaminen on ollut vanhemmille tärkeää ja sen 

suhteen  ollaan  oltu  aktiivisia.  Kotoa  saatu  kannustus  opiskeluihin  onkin  ollut 

haastatelluille  tärkeää  ja  vanhemmilla  on  ollut  aktiivinen  ja kantaaottava  rooli 

haastateltujen koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.  

 

Koulun  muuttunutta  merkitystä  saamelaisille  ja  opetuksen  nykytilannetta  heijasteltiin 

keskusteluissa oman perheen ja suvun kokemusten kautta: 

 

Koska  me  ollaan  kuitenki  sitä  ikäpolvea,  että  ollaan  saatu  käydä  koulu 

saamen  kielellä,  me  ollaan  saatu  käyttää  saamen  kieltä ja  meitä  on 

kannustettu siihen. 

  

Haastatteluissani  myös  vanhempien  asuntolakokemukset  nousivat  keskustelunaiheiksi. 

Kuten sitaatissa tulee ilmi, nuorempien sukupolvien mahdollisuus saamelaisopetukseen 

koetaan  oikeudeksi,  joka  ei  ole  aina  ollut  itsestäänselvyys.  Omaa  kouluhistoriaa  sekä 
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mahdollisuutta  saamelaisopetukseen  verrattiinkin  aiemmin  vallalla  olleisiin 

olosuhteisiin.  Esimerkiksi  eräs  haastattelemani  henkilö  kertoo  isänsä 

asuntolakokemuksista; siitä kuinka saamen kielen puhuminen oli kielletty ja kotiin pääsi 

ainoastaan  lomilla. Myös  aiempien  sukupolvien  kielenmenetys  ja  nykyinen  saamen 

kielen revitalisaatio nousivat keskustelunaiheeksi. Mahdollisuus kielen takaisinottoon ja 

nuoren  sukupolven  kehittyvä  saamen  kielen  taito  nähtiin  tärkeänä  koko  yhteisölle. 

Saamelaisopetuksen  mahdollisuudesta  ollaan  iloisia  ja  kiitollisia  ja  se  nähdään 

voimaannuttavana mahdollisuutena rakentaa ja ylläpitää omaa saamelaista identiteettiä. 

Paluu  kasvattamaan  omia  lapsia  saamelaisalueelle  ja  tarjota  myös  heille  mahdollisuus 

saamelaisopetukseen tuntui tulevaisuuteen katsottaessa tärkeältä. 

 

Koulu  on  ollut  myös  paikka,  jossa  tavata  kavereita.  Haastatellut  kertovat,  että 

saamenluokassa muodostui  tiiviitä  kaverisuhteita,  joita  ylläpidetään  yhä  aikuisena. 

Kauempana kuntakeskuksista asuville koulu tarjosi pääasiallisen kohtaamispaikan arjen 

kaveriverkostoille.  Arjen  kaverisuhteiden  luomisen  lisäksi  saamelaisopetus  on  ollut 

väylä,  jonka  kautta  opiskelijat  ovat  integroituneet  myös  muuhun  paikalliseen 

saamelaisyhteisöön,  sekä  päässeet  tapahtumiin,  joissa  tavataan  saamelaisnuoria  myös 

muualta saamelaisalueelta.  Retket saamelaisnuorille suunnattuihin tapahtumiin ovatkin 

tarjonneet  haastatelluille  tärkeän  mahdollisuuden  muodostaa  laajoja  kaveriverkostoja 

myös  toisten  saamelaisalueen  kuntien  nuorten  kanssa.  Vaikka  yhteyden  ylläpito  ei 

tällaisissa  kaverisuhteissa  välttämättä  ollutkaan  aina  kovin  aktiivista,  se  muodostaa 

haastatelluille  saamelaisen  yhteisöllisyyden  kokemuksen.  Kaveriverkoston  luomisen 

lisäksi myös muun saamelaisyhteisön kanssa yhteistyössä toimiminen nähtiin tärkeänä.  

 

Eräs  haastateltava  pohtii  koulun  tarjoaman  yhteisöllisyyden  merkitystä  ja 

saamelaisidentiteetin rakentumista seuraavasti:  

 

Et  nuoret  pääsee  kohtaamaan  toisiaan,  et  se  on  tosi  tärkeetä  oman 

identiteetin  kannaltaki.  Et  se  oma  saamelaisidentiteettiki, et aina  kun  on 

ollu jotain tapahtumia, missä on muita saamelaisnuoria, tai nykyäänki ku 

menee  tapahtumiin  missä  on  muita  saamelaisia,  niin  kyllä  se  on  se 

yhteenkuuluvuuden  tunne  se, mikä  sitä  omaa  identiteettiä  vahvistaa.  Että 

kyl mä toivon et näitä erilaisa tapahtumia, kuten Skabmagovia käytetään 

hyödyksi, et niissä käydään myös. 
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Haastatellun  mukaan  koulun  tarjoama  mahdollisuus  toisiin  saamelaisnuoriin 

tutustumiseen erilaisten tapahtumien kautta on vahvistanut hänen kokemustaan omasta 

identiteetistään  ja  vahvistanut  yhteenkuuluvuuden  tunnetta.  Hän  myös  kuvaa 

saamelaisidentiteetin rakentumista yhteisön kautta, kuinka kokemus omasta identiteetistä 

on  suhteessa  kokemukseen  saamelaisyhteisön  läsnäolon  merkityksestä.  Tunne 

yhteenkuuluvuudesta  on  olemassa  yhä,  vaikka  ei  asuisikaan  enää  pysyvästi 

saamelaisalueella.  Hänen  kokemuksensa  on,  että  nuorten  saamelaisidentiteetin 

kehitykselle  on  tärkeää,  että  he  pääsevät  kohtaamaan  toisiaan  ja  haastateltu  toivookin, 

että  saamelaisopetus  säilyttäisi  mahdollisuuden  tarjota  samanlainen  identiteetin  ja 

yhteisöllisyyden kokemus myös tulevaisuudessa.  

 

Saamelaisidentiteetti  on  myös  erottava  tekijä suhteessa  valtaväestöön  ja  eroa  tehdään 

näkyväksi koko ajan lasten ja nuorten arjen toiminnassa. 

 

[…] tietenki  semmonen  identiteettiin  vaikuttava  asia  hyvin  vahvasti 

varmaan,  toi  saamenluokka-asia.  Heti  pienestä  pitäen  rakennetaan  sitä, 

että ollaan ihan erilaisia ja ollaan eri porukkaa ja siitä mä en tiedä onko se 

niin  kauhean  hyvä  välttämättä.  Mutta  toisaalta  se  on  ollu  semmonen 

vahvistavakin tekijä, koska sit on ymmärtäny senkin et se voi olla semmonen 

hyväkin asia, että me ollaan erilaisia. 

 

Kuten jo aiemmin on todettu, tämä eronteko on ollut monitahoinen. Parhaimmillaan se 

on tuottanut vahvan positiivisen kokemuksen omasta saamelaisuudesta, mutta toisaalta 

kääntöpuolena sillä on mahdollisuus toimia kouluyhteisöä hajottavana tekijänä ja lisätä 

negatiivisia erilaisuuden kokemuksia. Haastateltujen kertomuksissa kokemukset koulusta 

ovat  kuitenkin  pääsääntöisesti  positiivisia,  ja  myös  saamelaisidentiteetti  saa  vahvasti 

positiivisen  merkityksen.  Etnisen  identiteetin  näkeminen  voimaannuttavana, 

positiivisena asiana,  on  yksilön  kokemuksessa  tärkeää. Yhteiskunnalla  ja  koululla  on 

tärkeä rooli siinä,  että  lapset  ja  nuoret  saavat myönteisen  kokemuksen  omasta 

etnisyydestään  jo  varhain,  sillä  se  auttaa  myöhemmin  oman  etnisyyden  näkemiseen 

voimavarana. (Benjamin 2014: 76.)  
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Saamelaisopetuksella  on  ollut  haastatelluille  tärkeä  saamelaisidentiteettiä  rakentava  ja 

ylläpitävä  rooli.  Se  on  siis  onnistunut  tavoitteessaan  tukea  lasten  kokemusta  omasta 

saamelaisuudestaan.  Identiteettiä  on  rakennettu  opettamalla  lapsille  saamelaista 

perinnettä, kieltä ja kulttuuriyhteyttä opettaen, sekä tarjonnut heille väylän tulla osaksi 

saamelaisyhteisöä  niin  paikallisten  toiminnan  kuin  koko  saamelaisalueen  kattaviin 

tapahtumien  osallistumisen  kautta.  Kodin  ja  koulun  yhteistyön  sekä  perheen antaman 

tuen  kautta  saamelaisuus  muodostuu  voimavaraksi  ja  osaksi kokemusta  itsestä. 

Saamelaisidentiteetti  muodostaa  myös  eronteon  ympäröivään  valtaväestöön. 

Koululaitoksella, kouluilla ja saamelaisopettajilla onkin suuri vastuu siitä, että opiskelija 

kokee  oman  erilaisuutensa  voimavarana  ja  positiivisena  tekijänä,  eikä  siitä  muodostu 

taakka. Tutkielmani saamenluokkaan ja saamelaisopetukseen liittyvät koulukokemukset 

kiteytyvät mielestäni hyvin erään haastattelemani henkilön toteamukseen: 

 

En tiiä onko aika sitte kullannu muistot vai mitä, mutta kyllä mulla on siitä 

hyvät muistot. Semmonen kiitollisuus siitä koko ajasta. 
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6 PÄÄTÄNTÄ 

 

Tutkielmassani  olen  selvittänyt,  millaisia  kokemuksia  saamelaisnuorilla  on Suomen 

saamelaisalueen  peruskoulujen saamelaisopetuksen  oppimisympäristöistä,  millaisissa 

tilanteissa toiseuden kokemukset koulussa syntyvät ja millaiset tekijät puolestaan koetaan 

voimaannuttaviksi.  Haastateltujen  koulukokemuksissa  toiseuden  ja  voimaantumisen 

kokemukset  vuorottelevat.  Koulusta  on  pidetty  ja  siellä  on  viihdytty  hyvin,  mutta 

yksiselitteistä se ei aina ole ollut, vaan toiseuden ja voimaantumisen kokemukset koulun 

arjessa näkyvät kaikissa oppimisympäristöjen osissa.  

 

Toiseus  syntyy  pitkälti  koulun  rakenteellisten  valintojen  kautta  suorina  tai  epäsuorina 

seurauksina.  Toiseuttavia  rakenteita  muodostetaan  ja  ylläpidetään  luokkien  fyysisen 

sijoittelun,  lukujärjestysten,  tuntien  järjestämisen  ja  koulun  kielivalintojen  kautta. 

Voimaantumisen  kokemukset  sen  sijaan  ovat  hyvin  tiiviissä  yhteydessä  oman  ryhmän 

erityisyyteen  ja  sen  merkityksiin. Toiseus  ei  kuitenkaan  ilmene  vain  ulkoa  tulevana 

negatiivisena  ilmiönä,  vaan  eroja  tuotetaan  aktiivisesti  arjen  toimilla  ja  se  nähdään 

onnistuessaan voimavarana, joka erottaa saamelaisen kouluyhteisön muusta väestöstä. 

 

Koulun  fyysisessä  oppimisympäristössä  toiseus  muodostuu  syrjään  jäämisen  ja 

erillisyyden kokemuksissa. Saamenluokat ovat usein sijoitettu erilleen suomenluokista, 

jolloin  osa  haastatelluista  koki,  että  heidät  on  siirretty  pois  muusta  koulusta.  Vaikka 

kielen  elvyttämisen  kannalta  erillinen  opetus  nähdään tehokkaana,  opiskelijoiden 

kokemuksissa  sosiaalinen  erillisyys  on  raskasta.  Myös  koulun  kielimaisema on ollut 

fyysisen,  näkyvän  oppimisympäristön  konkreettinen  toiseuden  muoto.  Saamen  kieli  ei 

haastateltujen  mukaan  näkynyt  koko  koulussa,  vaan  keskittyi  lähinnä saamenluokan 

omaksi  kielimaisemaksi.  Myös  oppimateriaalien  koettiin  toisinaan  tuovan  mukanaan 

vieraan elementin saamelaisopetukseen.  

 

Saamenluokka  fyysisenä  ympäristönä,  sekä  luonto  opetustilana  toimivat  fyysisen 

oppimisympäristön  voimaannuttavina  elementteinä.  Oma  luokka  koettiin  kotoisaksi  ja 

tutuksi ympäristöksi, ja luonnon hyödyntäminen opetustilana nähtiin tärkeäksi keinoksi 

opettaa saamelaista perinnettä.  
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Fyysisen  oppimisympäristön  toiseus  heijastui  kokemuksiin  sosiaalisesta 

oppimisympäristöstä.  Kun  koulun  muu yhteisö  jää  etäiseksi  on  ystävyyssuhteiden 

luominen  ollut  toisinaan hankalaa  ja  suomenluokan  tunneille  osallistuminen on 

aiheuttanut ulkopuolisuuden ja  irrallisuuden  tunteita.  Sosiaalisiksi  haasteiksi 

muodostuivat  vieraaksi  jääminen ja  erillisyys,  joiden  seurauksena  saattoi  ilmetä 

kiusaamista  suomenluokan  suunnalta.  Kiusaaminen  ilmeni  verbaalisesti,  esimerkiksi 

haukkumisena  ja  arvosteluna.  Myös  saamenluokan  pieni  ryhmäkoko  vaikeutti  joissain 

kertomuksissa sosiaalisten suhteiden rakentumista, kun luokkatovereita ei ollut ja muut 

koulun  saman  ikäiset  lapset  ja  nuoret  koettiin  etäisiksi.  Yksinäisyyden  ja  erillisyyden 

kokemukset  saattoivat  heijastua  kokemuksiin  saamelaisopetukseen  osallistumisesta, 

jonka mielekkyyttä oli saatettu joskus epäillä.  

 

Toisaalta  sosiaaliset  suhteet  synnyttivät  myös  voimaannuttavia  kokemuksia,  kun 

luokassa  vallitsi  hyvä  ryhmähenki  ja  luokkatoverit  sekä opettajat  olivat  läheisiä  ja 

tärkeitä.  Opettajilla  vaikuttuikin  olleen  erityinen  merkitys  nuorten  elämässä.  Yhteiset 

tunnit suomenluokan kanssa koettiin mahdollisuutena tutustua vieraampiin ikätovereihin. 

Saamelaisopetus  myös  mahdollisti  sosiaalisen  verkoston  luomisen  muuhun 

saamelaisyhteisöön  erilaisien  opetustapojen  ja  saamelaistapahtumiin  osallistumisen 

kautta. Tämä  vahvisti  kokemusta  omasta  saamelaisidentiteetistä  voimavarana  ja  lisäsi 

yhteisöllisyyden kokemuksia. 

 

Opetuskäytänteet  ovat  vaihdelleet  paljon.  Joillakin  kouluilla  saamelaisopetusta  oli 

saattanut olla ajoittain kertomusten mukaan hyvin vähän. Toisaalta taas joitain aineita oli 

opetettu saameksi koko peruskoulun ajan. 

 

 Erityisenä  haasteena  nousi  esiin  se,  että  saamelaisopetuksesta  suomenkieliseen 

siirryttäessä opiskelijat eivät välttämättä tunne oppiaineiden erityissanastoja, mikä saattaa 

aiheuttaa monenlaisia vaikeuksia niin oppimisen kuin opiskelumotivaationkin suhteen. 

Aiempi  opetus  ei  siis  ollut  valmistanut  heitä  riittävästi  siirtymään suomenkieliseen 

opetukseen ja toisaalta suomenkielisessä opetuksessa ei pääsääntöisesti oltu huomioitu 

riittävästi sitä, että saamelaisopiskelijat eivät osaa kaikkia sanastoja.  

 

Opiskelijoille on myös saatettu kehitellä erilaisia poikkeusratkaisuja opetuskäytäntöihin 

liittyen lukujärjestyksiin ja vuosiluokkien opetussisältöihin. Erityisesti lukujärjestyksiin 
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ja  oppiaineiden  valintamahdollisuuksiin  liittyvät  poikkeusjärjestelyt  ovat  aiheuttaneet 

eriarvoisuuden kokemuksia.   

 

Saamelaisopetuksessa puolestaan yhdysluokat ja opettajien vaihtuvuus ovat aiheuttaneet 

kuormitusta  ja  hankaloittaneet  opiskelijoiden  arkea. Yhdysluokilla  opiskelu  on 

kasvattanut itsenäisen työn määrää ja sen uskotaan vaikuttaneen myös opettajien työhön 

negatiivisesti. 

 

Toisaalta  pedagoginen  oppimisympäristö  muodostuu  kertomuksissa  usein 

saamelaispedagogiikan  ja -kasvatuksen  ajatusten  mukaisesti  yhteisöllisen  oppimisen 

tilaksi,  jossa  haastatellut  ovat  saaneet  kasvaa omaan  kulttuuriinsa.  Retket  ja  muut 

saamenluokan  erityiset  opetusjärjestelyt  ovat  toimineet  erottavana  tekijänä  suhteessa 

suomenluokkaan,  mutta  samanaikaisesti  ne  on  koettu  voimaannuttavina  ja  omaa 

erilaisuutta positiivisesti vahvistavina käytänteinä. 

	

Psyykkisen  oppimisympäristön  kokemukset  koulun  ilmapiiristä  ja  asenteista 

muodostuvat  toiseuden  ja  voimaantumisen  elementeistä.  Toiseuden  kokemukset 

kiteytyvät  erityisesti yksinäisyyden,  vieraaksi  jäämisen ja  eriarvoisuuden  tunteisiin. 

Kokemukset kiusaamisesta ja syrjään jäämisestä niin koulun rakenteellisissa käytänteissä 

kuin sosiaalisestikin leimaavat saamelaisopetuksen toiseuden piirteitä.  

 

Voimaantumisen kokemuksia puolestaan syntyy yhteisöllisyyden, kulttuurisensitiivisen 

opetuksen  ja  saamelaisidentiteetin  rakentumisen  kautta. Koululla  on  ollut  merkittävä 

rooli  nuorten  saamelaisidentiteetille. Onnistuessaan  kulttuurisensitiivinen  opetus tukee 

nuorten kasvua osaksi saamelaisyhteisöä, sen tapoja ja perinteitä. Yhteisön ja opettajan 

merkitys  identiteetille  on ollut ilmeinen  ja  myös  vanhemmat  ovat olleet merkittävässä 

roolissa osana positiivisia koulukokemuksia. Saamelaisopetus koetaan etuoikeutena, joka 

ei ole itsestäänselvyys, vaan aiempien sukupolvien tie sen saavuttamiseen on ollut vaikea. 

Mahdollisuudesta  saamelaisopetukseen  ollaankin  kiitollisia  ja  se  koetaan  arvokkaana 

asiana itselle ja saamelaisyhteisölle. 

 

Alkuperäiskansayhteisöjen kielen ja kulttuurin revitalisaatiossa tärkeää on assimiloivien 

tapojen  sekä  omien  arvojen  korostaminen  ja  kehittäminen.  Koulun  rakenteiden  ja 

käytänteiden  muokkaaminen  saamelaisten  omista  lähtökohdista  ponnistavaksi  toimii 
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saamelaista yhteisöä voimaannuttavana prosessina. (Balto & Johansson 2015: 110.) Siksi 

on  tärkeää,  että  koulu  toimii  siten,  että  se  todella  tukee  saamelaislasten  hyvinvointia 

aiempaa paremmin. 

 

Tutkimukseni perusteella näyttäisi siltä, että saamelaisopetukselle asetetut ihanteet (esim. 

Keskitalo 2010, Keskitalo, Uusiautti, Sarivaara & Määttä 2014: & Rasmussen 2015) eivät 

aina  kohtaa  haastateltujen  arjen  voimaannuttavien  kokemusten  kanssa.  Ensinnäkin 

saamenluokkien  sijoittaminen  selkeästi  erilleen  suomenluokista  saamen  kielen  käytön 

vahvistamisen vuoksi eristää saamenluokkien oppilaat muista ryhmistä koulun arjessa. 

Tämä  saattaa  vaikuttaa  negatiivisesti  oppilaiden  kokemuksiin  saamelaisopetuksesta, 

erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa he kokevat tärkeäksi kuulua koko kouluyhteisöön 

syrjäisen  saamenluokan  sijasta.  Muun  koulun  yhteisöstä  syrjään  ja  vieraaksi  jääminen 

koetaan  raskaana  ja  etäiseksi  jääminen  voi  pahimmillaan  aiheuttaa  esimerkiksi 

koulukiusaamista.  Tällöin  kiusaaminen  muuttuu  etnisiin  eroihin  sidotuksi,  mikä  on 

huolestuttavaa.  

 

Toiseksi suomen kielen huomiotta jättäminen opetuksessa voi aiheuttaa ongelmia jatko-

opinnoissa. Saamenkielinen opiskelija ei lukioon tultaessa välttämättä tunne esimerkiksi 

matematiikan,  biologian  ja  historian  sanastoja,  mikä  heijastuu  koulumenestykseen  ja 

opiskelumotivaatioon.  

 

Opetuksen kieli  ja kulttuurilliset  elementit  ovat kuitenkin haastateltujen  mukaan  juuri 

niitä piirteitä, jotka tekevät opetuksesta nimenomaan saamelaisopetusta. Luonto, perinne 

ja yhteisö ovat muodostaneet tärkeät erityisteemat opetuksen sisälle. Näiden elementtien 

kautta saamenluokasta muodostuu kulttuurinen koti oppilaille. Kuten Rasmus (2008: 31) 

on  todennut,  saamelaisnuoret  eivät kuitenkaan ole  opetuksellisesti  olleet  tasavertaisia 

suhteessa  toisiinsa.  Tämä  näkyi  myös  haastateltavieni  kertomuksissa,  siinä  miten 

saamelaiskulttuurin  ja  kielen  elementtejä  on  hyödynnetty  opetuksessa. Jo  pienetkin 

mahdollisuudet,  kuten  satunnaiset  mustikkaretket,  kielen  ja  kulttuurin  opetuksellisessa 

yhdistämisessä muistettiin tärkeinä tapahtumina.  

 

Yhtenäistä linjausta siitä, miten saamelainen kulttuuri otetaan osaksi opetusta ei vaikuta 

olleen, vaan opetuksen muoto ja käytänteet ovat vaihdelleet kertomuksissa ei ainoastaan 

koulu,  vaan myös opettajakohtaisesti. Tämä  oli  aiheuttanut  opetuskäytänteiden 
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hajanaisuutta. Selkeä  tilaus  erityiselle  saamelaisopetussuunnitelmalle  ja 

saamelaispedagogiikalle siis olisi ollut olemassa. 

 

Kokonaisuutta tarkasteltaessa saamelaislapsille sälytetään melkoinen vastuu aina kielen 

revitalisaatiosta koulun sosiaalisten suhteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen. On paljon 

vaadittu,  jos  lapset  laitetaan  oppitunneilla  kääntämään  oppikirjoja  saameksi ja 

ylläpitämään kieltä, jota koulun muu ympäristö ei saamenluokkaa lukuun ottamatta pyri 

tukemaan.  Samoin sosiaalisten  suhteiden  muodostaminen  suomenluokkalaisten  kanssa 

ilman koulun tukea on suuri vaatimus oppilaille.   

 

Saamelaispedagogiikkaa  ja  opetussuunnitelmia  kehitettäessä  tulisikin  entistä  enemmän 

kiinnittää  huomiota eri kulttuurien  rinnakkaineloon.  Yhteistyötä  saamen- ja 

suomenluokkien välillä tulisi korostaa enemmän, sillä sen kautta olisi mahdollista löytää 

paremmin molemmin puolista ymmärrystä erilaisia koulukulttuureja ja -tarpeita kohtaan. 

Sulkeutuminen  sen  sijaan  ei  vaikuta  olevan koulun arjen käytäntöjen ja  oppilaiden 

kannalta toimiva ratkaisu. Myös korkeatasoisen kaksikielisyyden kehityksen tukemiseen 

tulisi kiinnittää  enemmän  huomiota  siten,  jotta molempien  kielten  opetus  sujuisi 

tasavertaisesti.  

 

Tutkimukseni  on  laadullinen retrospektiivisestä  tutkielmasta,  johon  olen  haastatellut 

kuutta yliopisto-opiskelijaa, joten sen tuloksia ei voi laajasti yleistää. Tutkimustulokseni 

tarjoavat  kuitenkin ikkunoita,  joiden  kautta  opetuksen  ja  koulun  vaikutuksia 

opiskelijoihin voi tarkastella. Samoin on huomattava, että haastatteluissa on voinut jäädä 

kertomatta  jotain  oleellista  tai  jokin  vähemmän  oleellinen  korostua. Mielenkiintoista 

kuitenkin  on, että  vaikka  vanhimman  ja  nuorimman  haastatellun  ikäero  on  lähes 

vuosikymmen, ovat  koulumuistot  hyvin  samankaltaisia,  iästä  tai  asuinalueesta 

riippumatta. Jotkut haastatteluissa esiin tulleista haasteista näyttävät olevan ratkaisematta 

vielä  nykykoulussakin- se  tulee  selvästi  esille  kun  tarkastelee      Inarin  kunnan  ja 

Saamelaiskäräjien välistä kirjeenvaihtoa. 

 

Tutkielmani ei siis pyri otantansa vuoksi ottamaan kantaa tai vastaamaan kysymyksiin 

nykykoulun  tilasta,  mutta  se  antaa  useita  jatkotutkimuksen  aiheita.  Esimerkiksi 

etnografisen  tutkimuksen  keinoin  olisi  mahdollista  tutkia  useita  haastatteluissa  esiin 

nousseita  teemoja. Haastatteluissa  esiinnoussut  saamenkielisten  oppilaiden  vaikeus 
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ymmärtää  eri  oppiaineiden,  kuten matematiikan,  biologian  tai  historian  käsitteistöä 

siirryttäessä  saamenluokasta  suomenkieliseen  opetukseen  on  ehdottomasti  yksi  tärkeä 

jatkotutkimuksen aihe.   Olisi tärkeää selvittää kuinka laajasta ilmiöstä on kyse ja miten 

koulujen  tulisi  toimia,  että  kaksikielisyyttä  pystyttäisiin  tukemaan  paremmin.  Samoin 

sosiaalisten  suhteiden  muodostumista  ja  kouluviihtyvyyttä  olisi  mielestäni  hyödyllistä 

tarkastella  erityisesti  nuorten  kouluhyvinvoinnin  näkökulmasta.  Erilaisten  opetukseen 

liittyvien  poikkeusratkaisujen yleisyyden  ja  yhdysluokkapedagogiikan  käytänteiden 

tutkiminen  ja  sen  pohtiminen,  miten  ne  vaikuttavat  oppimiskokemuksiin  ja  opetuksen 

onnistumiseen, voisi myös avata uusia näkökulmia saamelaisopetukseen. 

 

Erilaisia  jatkotutkimusaiheita  löytyy  valtavasti,  mutta  ennen  kaikkea  mielestäni  olisi 

tärkeää  kysyä  lapsilta  ja  nuorilta  itseltään  mitkä  ovat  heille  merkityksellisiä  asioita 

koulussa ja millaisia haasteita heidän näkemyksensä mukaan koulussa on. Haastattelujeni 

perusteella Suomen saamelaisalueen peruskouluissa on tarve parantaa saamen kielen ja 

kulttuurin  näkymistä  ja  huomioonottoa  koulujen  arjessa.  Monikulttuurisen  arjen 

sujuminen  hyvin  vahvistaisi  kokemuksia  voimaannuttavasta  kulttuurisensitiivisestä 

koulusta. 
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