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Dát artihkal gieđahallá sámegielat ávnnasoahpaheaddjiid skuvlejeaddji Lášmes allaskuv- 
la -fidnu ja dan, manin fidnuin, mat ollašuhttojuvvojit máŋggahápmásažžan, lea sadji sáme-
gielat ávnnasoahpaheaddjiid skuvlemis viđajahkásaš dutkkusgeainnu bálddas. Oulu univer-
sitehta Giellagas-instituhtta ja pedagogihka dieđagoddi leat jagiid 2018–2022 ollašuhttán  
Lášmes allaskuvla -fidnu – Ođđa ja beaktileabbo mállet sámegiela ja sámegielat oahpa-
headdjiid skuvlemii-fidnu, man ulbmilin lea skuvlet johtilit ja njuovžilit ođđa sámegielat 
oahpaheaddjiid.

Artihkkalis geahčaduvvo sámegielat ávnnasoahpaheaddjiid skuvlema njealji geahččanguovl- 
lus. Álggos suokkarduvvo, mo oahpahushámi válljen váikkuha dasa, man bures oahpu lea 
vejolaš juksat. Dan lassin guorahallojuvvo mat leat sámegielat  ávnnasoahpaheaddjiid buvt- 
tadeaddji skuvlema čuozáhatjoavkkut ja mo čuozáhatjoavkkuid gielalaš heterogenalaš-
vuohta galggašii váldot skuvlemis vuhtii. Maŋimužžan geahčaduvvo dat, mo sámegielat 
ávnnasoahpaheaddjiid skuvlema sisdoaluid sáhtášii ovdánahttit. 

 
Čoavddasánit:
sámegiella, oahpaheaiskuvlen, sámegielat oahpaheaddjit, sámegiela oahpaheaddjit, 
ávnnasoahpaheaddjit, Máŋggahámat gáiddusoahpahus

Máŋggahámat skuvlen oassečoavddusin 
sámegielat ávnnasoahpaheaddjiid váilumii
Tiina Mattanen, Marja-Liisa Olthuis,
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Álggahus
 
Eamiálbmogiin lea ON eamiálbmogiid 
julggáštusa mielde riekti vuođđudit skuv- 
leninstitušuvnnaid, mat addet oahpahusa 
eamiálbmogiid iežaset gielaide dakkár 
vuogi mielde, mii gudnejahttá eamiálb-
moga oahppan- ja oahpahusvugiid. Stáh-
tat galget doaibmat nu, ahte eamiálbmot-
mánát ožžot vejolašvuođaid mielde iežaset 
kultuvrii heivehuvvon oahpahusa iežaset 
gillii. (UNDRIP 2007.)

Suomas gelbbolaš sámegielat oahpa-
headdjiid váilun lea okta stuorámus hehtte-
husain sámegielat oahpahusa ollašuvvamii 
ja ovddideapmái (Aikio-Puoskari 2017, 1; 
Arola 2020, 23). Sáhttá dadjat, ahte suop-
melaš allaskuvlavuogádat ii leat dán rádjai 
nagodan ollásit vástidit sámegielat oahpa-
headdjiid skuvlendárbui.

Dán artihkkalis geahčadat sámegielat ávn-
nasoahpaheaddjiid skuvlema oažžunvejo-
lašvuođaid, skuvlema čuozáhatjoavkkuid 
ja sisdoaluid geahččanguovllus. Álggos 
suokkardat mo oahpahushámiid válljen 
váikkuha oahpuid oažžunvejolašvuođai-
de. Oahpahushápmi oaivvilda dás dan mo 
oahpahus geavadis lágiduvvo. Suomas al-
laskuvlaoahpuid leat geahččalan lágidit nu, 
ahte dat leat olámuttus buot riikka osiin, ja 
allaskuvlafierbmi leage dutkamušaid miel-
de oalle viiddis: juohke Suoma eanagot-
tis lea allaskuvlaovttadat dahje allaskuvl- 
la váldo- dahje siidodoaibmabáiki (Nori et 
al. 2021, 39; Saari, Inkinen & Mikkonen 
2016, 17–20).

Suoma davimuš osiide, sámeguvlui, al-
laskuvlafierbmi ii goittot ole, ja danin 
ferte smiehttat, sáhttágo sámegielat oah-
paheaddjiid meari lasihit máŋggahámat 
skuvlemiin ja earenoamážit gáiddusoah-
pahusvejolašvuođain ávkkástallamiin. 
Gáiddusoahpahusain mii dárkkuhat insti-
tuálalaš, formálalaš skuvlema, mas oahpa-
husjoavku lea sierra ja mas interaktiivalaš, 
teknihkalaš veahkkeneavvut geavahuvvo-
jit ovttastahttit oahppiid, oahpahusresurs-
said ja oahpaheaddjiid gaskaneaset (gč. 

omd. Schlosser & Simonson 2006 sihke 
Simonson, Smaldino & Zvacek 2015).

Nubbin geahčadat dan, mat leat sámegie-
lat oahpaheaddjiid buvttadeaddji skuvle-
ma čuozáhatjoavkkut. Čuozáhatjoavkku 
válljen ja beaktilis juksan lea dehálaš skuv- 
lema plánemis, daningo sámegielat oah-
paheaddjiid ealáhahkii sirdáseapmi dáhpá-
huvvá johtilit, eaige ođđa oahpaheadd-
jit fitnašuva nu johtilit dábálaš viđajagat 
vuođđodutkkusvuogi mielde (gč. omd. Ai-
kio-Puoskari 2017, 1). Dasa lassin ahke-
luohkát unnot oppa Suomas ja nu maiddái 
sámeguovllus (Tilastokeskus 2021b). Da-
nin gártatge smiehttat, galggašiigo oahpa-
heaioahpuid čuozáhatjoavkkuid ohcatge 
eambbo nuorra ahkeluohkáid olggobealde 
rávesolbmuid siste.

Guorahallat maiddái dan, mo skuvlema 
čuozáhatjoavkkuid gielladuogážiid gal-
gá váldit vuhtii ávnnasoahpaheaioahpuin. 
Sii, geat leat lohkamin sámegielat ávnnas- 
oahpaheaddjin, leat giela dáfus hui hete-
rogenalaš joavku: oassi oahppiin hállet 
sámegiela eatnigiellan, muhtimat fas leat 
oahppan sámegiela nubbin dahje vieris 
giellan ja nuppit fas studerejit sámegiela 
áibbas álggu rájes oahpaheaiskuvlema áig-
ge. Stuđeanttat háliidit ovddidit ja seaillu-
hit gielladáidduset iešguđegelágan oahpa-
husdiliin, muhto joavkkus ii álo leat okta 
sámegiella, man buohkat áddejit. Oahpa-
husa lágideaddjit de fertejit čoavdit  mak-
kár giellageavahanstrategiijaid dán lágan 
oahpahusdiliin sáhtášii geavahit. 

Loahpas guorahallat, mo earenoamážit  sá-
megiela ja girjjálašvuođa ávnnasoahpa-
headdjiid skuvlema sisdoaluid galggašii 
ovddidit Lášmes allaskuvla -fidnus fidne-
juvvon vásáhusaid vuođul. 

Lášmes allaskuvla lea Oulu universitehta 
Giellagas-instituhta ja pedagogalaš dieđa-
gotti jagiid 2019–2022 ollašuhttin fidnu, 
man ulbmilin lea leamaš skuvlet sámegie-
lat ávnnasoahpaheaddjiid ain jođáneappot 
ja njuovžileappot. Lášmes allaskuvla gul-
lá oahpahus- ja kulturministeriija ruhtadan 
oahpaheaiskuvlema ovddidanfidnuide.
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Artihkkala ávnnasin leat Lášmes alla- 
skuvla -fidnu lágideaddjiid vásáhusat sih-
ke stuđeanttain fidnejuvvon máhcahus. 
Fidnu stuđeanttaide lea dahkkon Webro-
pol-vuđđosaš strukturaston skovvejeara-
hallamat, main ledje fárus maiddái rabas 
jearaldagat. Stuđeanttain lea čohkkejuv-
von máhcahat maiddái telefovnnain dahk-
kon fáddájearahallamiiguin. Materiála lea 
analyserejuvvon lágášvuođalaš vugiiguin, 
dego tiippaid ja fáttáid meroštallamiin ja 
lagašlohkama vugiin. (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2010, 208, 224.) Dutkanoainnu 
sáhttá karakteriseret fidnodettolaš doaib-
madutkamuššan (Suojanen 2004), daningo 
ulbmilin lea ovddidit sámegielat ávnnas- 
oahpaheaddjiid skuvlema nu, ahte loktet 
oidnosii omd. Lášmes-fidnus ovdan boah-
tán lihkostuvvamiid ja hástalusaid. 

Ávnnasoahpaheaddjiid skuvlen 
Suomas sámeoahpahusa
geahččanguovllus
 
Ávnnasoahpaheaddjiid gelbbolašvuoh-
ta šaddá bajit allaskuvladutkosis, unni-
musat 60 oahppočuoggá viidosaš oah-
pahanávdnasa oahpuin ja unnimusat 60 
oahppočuoggá viidosaš oahpaheaddji pe-
dagogalaš oahpuin. Logahaga ávnnasoah-
paheaddji gelbbolašvuhtii gáibiduvvo bajit 
allaskuvladutkosa ja oahpaheaddji peda-
gogalaš oahpuid lassin 120 oahppočuoggá 
viidosaš vuođđo-, ávnnas- ja čiekŋu- 
deaddji oahput dutkosa váldoávdnasis. 
Eará ávdnasat, maid oahpaha, sáhttet leat 
unnimusat 60 oahppočuoggá viidosaččat. 
(Pursiainen et al. 2019, 67–68; VNA 
986/1998.)

Ávnnasoahpaheaiskuvlen lea Suomas ráh-
kadusa dáfus girjjat. Ávnnasoahpaheaddji 
gelbbolašvuođa sáhtát skáhppot máŋgga 
láhkai, ja sierra linjjáid ohcanproseassat 
ja eará skuvlemii laktáseaddji vuogit leat 
iešguđege láhkai guđege universitehtas. 
Buot ávnnasoahpaheaiskuvlemii okta-
saš leat oahpaheaddji pedagogalaš oahput, 

mat govvejuvvojit oahpahushárjehallama 
sisttisdoalli ja didaktihkalaččat deattuhuv- 
von pedagogalaš oahppun. Dat sáht-
tet doalvut oahpahussuorggi bargguide 
dego vuođđooahpahusa, logahaga, ámmát- 
skuvlema dahjege rávesolbmuid skuvle-
ma surggiide. (Pursiainen et al. 2019, 42; 
VNA 794/2004.)

Oulu universitehta lea Suoma allaskuv-
la, gos sáhttá studeret eatnigiela ja girj-
jálašvuođa oahpaheaddjin anáraš-, nuor-
talaš- ja davvisámegielas. Sámegiela ja 
kultuvrra oahpahus lea čohkkejuvvon 
Oulu universitehta humanisttalaš dieđa-
gottis doaibmi Giellagas-instituhttii, mas 
lea riikkaviidosaš ovddasvástádus sáme-
giela ja sámi kultuvrra alimus oahpahu- 
sas ja dutkamušas Suomas. Stuđeanta 
sáhttá válljet váldoávnnasin juogo nuorta-
laš-, anáraš- dahje davvisámegiela ja oh-
cat pedagogalaš dieđagotti ordnen ávn-
nasoahpaheaddjiid  pedagogalaš ohppui 
magisttarmuttus. Oahpahus lea sámegielas, 
sámi kultuvrras ja oahpahushárjehallamiin 
sámegillii, muhto buot eará oahput, ovda-
mearkka dihte oahpaheaddji pedagogalaš 
oahput, čađahuvvojit suomagillii.

Eará sámegielat ávnnasoahpaheaddjiid ea-
ret sámegiela oahpaheaddjiid skuvlen ii 
leat ovttage universitehta ovddasvástádu- 
sas, ja seammá guoská luohkáoahpa- 
headdjiide. Suomagielat oahpaheaiskuv- 
lemis gárvvásmuvvan sámegielat oahpa-
headdjit eai leat dábálaččat ožžon sámegie-
lat oahpahusa eaige sámegiela oahpahusa, 
eaige sii leat sáhttán čađahit oahpahushár-
jehallama sámegielat oahpahusas. Suoma-
gielat oahpaheaiskuvlemat eai atte doarvái 
válmmašvuođaid sámegielat ávnnasoah-
paheaddji iige luohkáoahpaheaddji bar-
gui. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021, 
55–56.)

Suomas ii nappo leat ollásit sámegie-
lat, sámekultuvrra ja pedagogihka vuođu 
alde doaibmi oahpaheaiskuvlen, muhto 
Norggas dakkár skuvlenprográmma gávd- 
no. Guovdageainnus Sámi allaskuvllas 
skuvlejuvvojit luohkáoahpaheaddjit viht-
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ta jagi bisti prográmmas guovtti skuvla-
dássái: luohkáide 1–7 ja luohkáide 5–10. 
Sámekultuvra, servodat ja pedagogihkka 
ja vel árbevirolaš dáiddut ja eamiálbmo-
ga eallinoaidnu leat oahpahusa vuođđun, 
ja oahpahusa giellan lea sámegiella. Sámi 
allaskuvlla vuođđudeapmi 1989 lea váik-
kuhan positiivvalaččat maiddái Suomas 
lágiduvvon oahpahussii, daningo stuorra 
oassi Suoma sámegielat oahpaheaddjiin, 
earenoamážit luohkáoahpaheaddjiin leat 
gárvvásmuvvan Sámi allaskuvllas. (Sámi 
allaskuvla 2022a; Sámi allaskuvla 2022b; 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021, 11, 
55.)

Varrasamos sámegielat oahpaheaddjiid 
skuvlema Suomas gieđahalli publigašuvd-
na lea Čielggadeapmi oahpahus- ja áraba-
jásgeassinbargiid oažžunvejolašvuođain ja 
skuvlenbálgáin (Arola 2020). Čielggadea- 
mis dahkkojuvvojit doaibmabidjoevtto-
husat sámegielat árabajásgeassiid ja oah-
paheaddjiid meari lasiheamis ja maiddái 
skuvlema lági buorideami birra. Čielg-
gadeamis váldojuvvo ovdan dárbu earet 
eará sámeguovllus lágiduvvon máŋggahá-
mat skuvlejumiide, mat dahket vejolažžan  
juksat gelbbolašvuođa nu, ahte skuvle-
mis váldojuvvo vuhtii sámegiella ja maid-
dái sámekultuvra ja pedagogihkka (Arola 
2020, 10). Lášmes allaskuvla -fidnu lea láv- 
ki dán ulbmila guvlui.

Viidábut juvssahahtti 
gáiddusoahpahusdettolaš 
máŋggahámat oahpahus

Sámegielat ávnnasoahpaheaddjiid skuvle-
ma plánen ja ollašuhttin lea prinsihpas ovt-
tageardán, daningo Oulu universitehtas lea 
guhkes vásáhus oahpaheaddjiid skuvlemis 
(gč. omd. Kuikka 2010, 13), ja sámegiel-
lage lea oahpahuvvon Oulu universitehtas 
juo 1960-logu rájes (Lehtola 2015, 315). 
Váttisvuohtan lea goittotge stuđeanttaid 
fidnen, daningo potentiálalaš stuđeanttaid 
joavku lea hui unni ja dat orru bieđgguid 

birra Suoma. Skuvlema várás várrejuv-
von resurssaid jierpmálaš geavaheami ja 
sámeoahpahusa váivvideaddji oahpa- 
headdjiid váiluma dihte lea dehálaš juksat 
nu olu go vejolaš skuvlemis berostuvvan olb- 
muid. Skuvlen galggašii lea nu bures fid-
nemis go vejolaš.

Mearkkašahtti rekryterema čuozáhatjoav- 
ku lea sámeguovllu sámegielat olbmot, 
geain lea juo válmmašin oahpuid várás 
dárbbašlaš gielladáidu. Sámeguovllus ássá 
sulaid 64 % dain olbmuin, geaid eatni-
giellan lea álbmotregisterin merkejuvvon 
muhtin sámegiella (Tilastokeskus 2021a). 
Goittotge stuorámus oassi sápmelaččain 
sámeguovllu olggobealde (Saamelaiskärä-
jät & Väestörekisterikeskus 2019), ja sis-
ge sáhttá leat sávaldat beassat lohkat sáme-
gielat oahpaheaddjin. Dasa lassin sis, geat 
eai leat sápmelaččat, lea dárbu studeret 
suorggi ovdamearkka dihte bearrašii dah-
je ámmáhii laktáseaddji sivaid dihte. Sá-
megielat ávnnasoahpaheaddjiid skuvlema 
sáhtášii fállat juogo allaskuvlabáikegottis 
dego Oulus, dahje sámeguovllus, muhto 
goabbáge molssaeaktu ii goittotge juvs-
saše buohkaid berostuvvamiid. Oahpu vii-
dásut juvssahahttivuođa dihte  dárbbašuv-
vojit ođđa ja kreatiiva čovdosat.

Lášmes allaskuvla -fidnu vásáhusaid vuo-
đul mii dadjat, ahte sámegielat ávnnas- 
oahpaheaddjiid skuvlema galgá ordnet 
gáiddusoahpahusdettolaš máŋggahámat 
oahpahussan. Dán láhkai doaibmamiin mii 
leat fidnen stuđeanttaid fidnu skuvlemiid-
da sihke sámeguovllus ja dan olggobealde.  

Lášmes allaskuvla -fidnu stuđeanttain leat 
eanáš buorit vásáhusat gáiddusoahpahu- 
sas, iige sin mielas gáiddusoahpahus leat 
heađuštan sis oahppama. Dien fuomášu-
mi dorjot maiddái dutkanbohtosat, maid 
mielde gáiddusoahpahusas sáhttá oahp-
pat seammá bures go árbevirolaš luohk-
káoahpahusasge (Simonson, Smaldino & 
Zvacek 2015, 7–9; Simonson, Schlosser & 
Orellana 2011, 139; Means et al. 2010).

Máŋgga fidnu stuđeanttat leat juo joav-
dan guhkás oahpuineaset dahje juo čađa-
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han dutkosa, ja sin studerenmotivašuvd-
na lea artihkkala dutkanmateriála mielde 
allat. Stuđeanttaid návccat ja motivašuvd- 
na leat jáhkkimis váikkuhan dasa, ahte 
gáiddusoahpahus lea leamaš sin mielas 
jierpmálaš. Návccalaš stuđeanttat orrot 
oppalohkái čađaheamen bures allaskuvl- 
la gáiddusoahpahusa hui buriid bohto-
siiguin, go fas oassi stuđeanttain deaivi-
da gáiddusoahpahusa áigge mearkkašahtti 
hástalusaid (Logan et al. 2017; Goman et 
al. 2021, 123–125; Simonson, Smaldino & 
Zvacek 2015, 191–195). 

Gáiddusoahpahussii laktása maiddái kri-
tihkka. Lášmes allaskuvla -fidnu stuđeant-
tat nammadit gáiddusoahpahusa fuones 
beallin vuorrováikkuhusa ja sosiálalaš 
deaivvademiid vátnivuođa. Dutkamušaid 
mielde gáiddusoahpahusas sáhttetge leat 
negatiivvalaš váikkuhusat stuđeanttaid 
veadjimii ja vuoiŋŋalaš buresveadjimii 
(Jones, Samra & Lucassen 2021; Lister 
2021). Máŋgga Lášmes allaskuvla -fid-
nu stuđeanttas leat goittotge buorit vásá-
husat gáiddusoahpahusa váikkuhusain 
veadjimii: Gáiddusoahpahus muitaluvvo 
geahpedan streassadásiid, geahppudan árg-
ga ja lasihan buresveadjima. Buorit vási-
husat bohtet geahppánan mátkkoštandárb- 
bus, go ná áigi lea báhcán eanet dakkár 
aktivitehtaide, mat lasihit buresveadjima, 
dego bearrašii, astoáigge buđaldusaide ja 
vuoiŋŋasteapmái. Mátkkošteami geahppá-
neapmi lea geahpedan maiddái studerema 
ekonomalaš noađi.

Oahpaheaiskuvlema ii goittotge sáhte 
čađahit ollásit gáiddusoahppun, muhto 
earenoamážit oahpahushárjehallan ferte 
dahkkot dábálaš luohkkálanjas. Lášmes 
allaskuvla -fidnu stuđeanttat hárjehalle 
sámi ruovttuguovllus doaibmi skuvllain, 
ja sin mielas oahpahushárjehallamat led-
je vealtameahttumat sámegiela oahpahusa 
árgabeaivvi geavadiidda oahpásmuvvama 
dáfus. Oahpahushárjehallan leage guovd-
dáš oassi suopmelaš oahpaheaiskuvlemis. 
Dan bargun lea earet eará oahpahusa ja 
bajásgeassima teoriija ja geavada  ovttas-
tahttin ja maiddái doarjaga fállan oahpa- 

headdji barggu álgomuttus. (Luukkainen 
2004, 216.) Váttisvuohta luohkkálanjas 
oahpahushárjehallamiid dáfus lea goittot-
ge dat, ahte sámegielat oahpahus lea ea-
nemusat sámeguovllus, mii mielddisbuk-
tá, ahte pedagogalaš oahpuid čađaheapmi 
jáhkkimis máddin ássiin gáibida sámeguv-
lui fárrema hárjehallama boddii. Ná dáhpá-
huvai maiddái Lášmes allaskuvla -fidnus.

Studerenvejolašvuođaid skáhppon máŋg-
gahámat oahpahusa vehkiin lea min mielas 
mearkkašahtti buorádus sámegielat ávnnas- 
oahpaheaddjiid skuvlema juksamii ja dan 
bokte oahpaheaiváilli geahppudeapmái. 
Lášmes allaskuvla -fidnu lágan máŋggahá-
mat skuvlemat leat ovdalge buktán buriid 
bohtosiid sámeguovllus. Jagiid 2016–2019 
ordnejuvvon Sámi mánáidgárdeoahpa-
headdjiid skuvlenfidnus gárvvásmuvve 
oktiibuot moaddelogi sámegielat áraba-
jásgeassinoahpaheaddji. Skuvlemis válde 
vuhtii bieđgguid ássojuvvon sámeguovllu 
diliid  ja maiddái stuđeanttaid eallindiliid. 
(Peltola & Länsman 2019, 158–159.) Ain 
čielgaseappot go ovdal boahtá ovdan dat, 
ahte dárbbašuvvo gáiddusoahpahusa deat- 
tuheaddji máŋggahámat oahpahus, mii 
addá vejolašvuođa juksat stuorát stuđean-
tapotentiála. 

Rávisstuđeanttat Lášmes-fidnu 
čuozáhatjoavkun

Jagi 2020 universitehtabáikki vuostáivál-
dán stuđeanttain lagabui 80 % ledje vuol-
lái 25-jahkásaččat, ja dán joavkkus stuorá-
mus ahkejoavku lei 19-jahkásaččat ja ain 
nuorabut (Hyvönen 2020). Lášmes alla- 
skuvla -fidnu stuđeanttat leat goittotge, 
dego dievasmahttinskuvlemis dábálaččat-
ge, rávis stuđeanttat, geat bohte studeret 
iešguđege lágan vuolggasajiin. 

Rávisstuđeantavuhtii ovttastuvvet dihto 
skuvlengeainnut: rabas universitehta oah-
put ja dievasmahttinskuvlen, dego Lášmes 
allaskuvla -fidnu, go fas universitehtaid 
vuođđodutkkusskuvlemat leat meroštallon 
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lagamusat nuoraide oaivvilduvvon skuv- 
lengeaidnun. Rávis stuđeantavuhtii laktá-
sit dávjá maiddái  bargoeallimis doaibman 
ja maiddái dihto birgenláhkevuogádagat, 
maid siste oahput čađahuvvojit. Stuđeant-
taid rávisvuođa  sáhttá meroštallat agi 
vuođul dan mielde, leatgo oahpu gazzamis 
leamaš boatkagat vuođđoskuvlla maŋŋá. 
(Blomqvist et al. 1997, 55; Moore 2001; 
Koski & Moore 2001, 6–7; Moore 2003, 
39–41, 64; gč. myös Haltia 2012, 36–49.) 
Dáid kriterain máŋggat ollašuvvet Lášmes 
allaskuvla -fidnu stuđeanttaid buohta.

Rávisstuđeanttain leat skuvlemii laktá-
seaddji hástalusat, mat bohciidit sidjiide 
mihtilmas eallindiliin. Oahpu gazzama 
eastagat ja goazanasat laktásit dávjá bar-
gui ja bearrašii. Stuđeanttat barget dađe 
dávjjibut mađe boarraseabbot sii leat. 
Jagi 2020 vuolit allaskuvlladutkosa čađa-
headdjiin 18-jahkásaččain lei barggus 
8,4 % stuđeanttain, go fas badjel 25-jah-
kásaččain bargoeallimis lei 52 % vuo-
lit allaskuvladutkosa  stuđeanttain. Rávis- 
stuđeanttat maiddái fárrejit hárvvibut oah-
puid dihte nuppi báikegoddái dego nuorat 
stuđeanttat. (Tilastokeskus 2020; gč. maid 
Ahrio 2012, 158–167; Niemi & Ruuska-
nen 2017, 116–117; Kettunen, Pulkkinen 
& Saari 2013, 48; Saari, Inkinen & Mikko-
nen 2016, 64, 70.)

Rávisstuđeantavuohta oidno Lášmes al-
laskuvla -fidnus earet eará nu, ahte máŋg-
ga fidnu stuđentii lea leamaš váttis beassat 
luovus bargoeallimis. Luovus beassama 
lea heađuštan sámegielat sadjásaččaid vái-
lun: Stuđeantan álgi ii leat vealtameaht-
tumit ožžon oahppofriijavuođa, vaikke 
bargosoahpamušlága mielde bargoaddi 
galggašii viggat ovddidit bargi ovdáneami 
bargoeallimis návccaidis mielde (Työsopi-
muslaki 2001/55 2. luku § 1). Sávvojuv-
von loahppaboađus, giella- ja ámmátdáid-
du lasiheapmái viggi skuvlen, sáhttá orrut 
bargoaddi mielas oktanaga sihke fuotnin 
ja buorrin. Muhtimin bargi ieš lea vásihan 
nu, ahte ii sáhte vuolgit oahppofriijavuh-
tii, daningo sámegielat oahpaheaddji vái-
lun sáhttá dagahit dakkár dili, ahte oah-

pahusjoavkku giella rievdá suomagiellan 
máŋgga oahppoávdnasis (Opetus- ja kult-
tuuriministeriö 2021, 56). Oahpahussuorg-
gi doaibmi fidnu stuđeanttat dovdet nappo 
stuorra vásttolašvuođa  iežaset oahppiin ja 
das, ahte sii ožžot sámegielat oahpahusa. 
Seammá ášši lea maid fuomášuvvon ea-
ret eará Sámiid mánáidgárdeoahpaheai- 
skuvlenfidnus. (Peltola & Länsman 2019, 
159).

Rávisstuđeantavuohta oidno Lášmes alla- 
skuvla -fidnu lassin stuđeanttaid čatnasea-
mis ja alla studerenmotivašuvdnan. Mo-
tivašuvnna birra muitalit buorit árvosánit 
ja oahpuid gaskkalduhttimiid unna mear-
ri. Muhtin dutkamušain lea fuomášuv- 
von, ahte rávisstuđeantaid motivašuvd-
na lea buoret go nuorat stuđeanttain, ea-
renoamážit siskkáldas motivašuvnna 
buohta (Bye, Pushkar & Conway 2007, 
152, 156; Johnson et al. 2016, 8–10). Rávis 
olbmuin dábáleamos sivat oassálastit dut-
kosa addi skuvlemii leat karrieravejolaš-
vuođaid  ovddideapmi, ámmáha lonuheap-
mi, buoret vejolašvuohta fidnet barggu ja 
maiddái iežas máhtolašvuođa ovddideap-
mi. Dakkár skuvlemii, mii ii atte dutko-
sa, oassálastojuvvo danin, vai háldda- 
šivččii buorebut iežás barggu. (Niemi & 
Ruuskanen 2017, 120–121.) Muhtimiid-
da maiddái buoret bálká gelbbolašvuođa 
juksama maŋŋá lea movttiidahttán háhkát 
skuvlema.

Rávisstuderema eastagiid sáhttá geahččalit 
njeaidit iešguđegelágan ordnemiiguin, mat 
váldet vuhtii   studerejeaddjiid  eallindiliid 
dagahan dárbbuid. Oahpuid ájiha maid-
dái oalle sakka earet bargo- ja bearašeal-
lima maiddái bagadallama váilun (Hakala 
2013, 82). Čájehuvvui, ahte gáiddusoah-
pahus lei nu dehálaš oahpahusvuohki, ahte 
dat mearridii vejolašvuođa oassálastit oah-
puide sihke guhkes mátkkiid dihte, ja da-
nin ahte rávis stuđeanttain ii lean eallindi-
liset dihte vejolaš fárret eará sadjái ássat 
(gč. myös Arola 2020, 32). 

Oassálastin njuovžilmahttui maiddái nu, 
ahte fállojuvvui vejolašvuohta plánet iežas 
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áigetávvala omd. oahpahushárjehallamis: 
Stuđeanttat sáhtte čuovvut ja oahpahit 
diimmuid maiddái johtilut ja njoazit távt-
tas go mii lei ávžžuhuvvon, jos dat heivii 
bagadallái  ja lei muđui vejolaš skuvlema 
áigetávvala ektui. Njuovžilvuohta lei fidnu 
stuđeanttaide dehálaš, ja dan mearkkašup-
mi lea ovddit dutkamušain buktojuvvon 
ovdan earet eará ámmátallaskuvlastuđean-
taid buohta (Kettunen, Pulkkinen & Saari 
2013, 55, 62).

Ollesbeaivve studerema Lášmes allaskuv- 
la -fidnu dagai vejolažžan maiddái dat, ahte 
stuđeanttat ledje sáhttán ohcat persovn-
nalaš studerenveahkkeruđa Suoma Kultur- 
ruhtarádjosis, juos sis ii lean riekti oh-
cat Kela iige Barggolašvuođa ruhtaráju 
doarjagiid dahje doarjagat eai lean doar- 
vái. Ovddit fidnuid vásáhusaid vuođul lei 
dieđus, ahte stuđeanttaid eahpesihkka-
ris ekonomalaš dilli sáhttá leat riska oppa 
fidnu lihkostuvvamii (Olthuis, Kivelä & 
Skutnabb-Kangas 2013, 116; Arola 2020, 
32), ja danin Suoma Kulturruhtarádjosiin 
ráđđádallojuvvui juo ovdalgo stuđeanttat 
válljejuvvojedje.

Sámegielat ja sámegiela oahpahusas lea 
dárbu stáđis oahpaheaddjiide, ja dán 
dárbui sáhttá vástidit skuvlemiin rávis- 
stuđeanttaid máŋggahámat skuvlema vuo-
gi mielde.

Stuđeanttaid gielalaš 
duogážiid vuhtiiváldin 
oahpaheaiskuvlemis 

Stuđeanttain lea sihke dárbu ja vuoigat-
vuohta geavahit iežaset sámegiela nu máŋg-
gain oahpahusdilálašvuođain go vejolaš. 
Stuđeanttaid gielalaš heterogenalašvuoh-
ta lea goittotge dagahan hástalusaid Láš-
mes-fidnui, mas seammá oahpahusjoavk- 
kuin leat skuvlejuvvon  L1- ja L2 hállit. 
Váttisvuohtan lea leamaš hábmet guđe-
ge oahpahusjovkui  ja guđege oahpahus-
dillái heivvolaš giellageavahanstrategiija 

nu, ahte oahpahussii várrejuvvon resurssat 
váldojuvvojit vuhtii. 

Oahpuin geavahišgođiimet golbma giela-
laš málle: buohkaide oktasaš giela dahje 
suomagiela, reseptiiva máŋggagielatvuođa 
ja gielalaš sierranahttima, mas stuđeanttat 
juhkkojuvvojedje sámegielat oahpahus-
joavkkuide. Reseptiiva máŋggagielatvuh-
tii vuođđuduvvi oahpahusdiliin stuđeanttat 
geavahit dan sámegiela, maid leat válljen. 
Nu dahkkojuvvo das fuolakeahttáge, vaik-
ke buot gullit eai áddešege dan ollásit. Re-
septiiva máŋggagielatvuohta vuođđuduv-
vá jurdagii giellageavaheaddjiid máŋggain 
gielalaš kompetansnain sihke máŋgga-
gielalaš giellageavahanstrategiijain, maid 
hállit giellageavahandiliin hutket. Gula-
hallama lihkostuvvan ii oro gáibideamen 
eatnigielat dahje dan vástideaddji giella-
dáiddu. (Zeevaert & ten Thije 2007, 1–6.)

Lášmes allaskuvla -fidnu stuđeanttain 
boahtán máhcahusa vuođul ovddabeal-
de máinnašuvvon bargovugiid doaib-
man molsašuttai. Suomagiela geavaheap-
mi doaimmai viiddis áddehahttivuođa 
geažil bures, muhto dat ii álo heiven ok-
tii stuđeanttaid giellaideologiijain: muh-
tin stuđeanttaid mielas suomagillii dorv-
vastuvvui liiggás, mas sáhttá boahtit dan 
oaivilii, ahte sámegiela geavaheapmi lei 
stuđeanttaide dehálaš. Giela mearkkašup-
mi jurddašuvvui iešárvun (kielikeskeinen 
ideologia gč. Pasanen 2015, 44). Sierra-
nahttin dahje stuđeanttaid juohkin sáme-
gielat oahpahusjoavkkuide adnui oppa-
laččat buorrin vuohkin, man nanusvuođat 
leat stuđeanttaid gielalaš ideologiijaide 
heivvolaš oahppanbiras, áddehahttivuoh-
ta ja gielalaš veardásašdoarjja.  Oahpahusa 
sierranahttin lei goittotge vánis oahpaheai-
resurssaid geažil váttis.

Oassi joavkkus addá kritihka reseptii-
va máŋggagielatvuhtii. Davvisámegielat 
oahppiide reseptiiva máŋggagielatvuh-
tii vuođđuduvvi oahppanbiras doaimmai 
eanáš háviid bures, daningo stuorámus 
oassi stuđeanttain, nugo maiddái sin oah-
paheaddjiin, hálle davvisámegiela. Muh-
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to anáraš- ja nuortalašgielat stuđeanttat 
dovde, ahte sin gielat eai lean ovttavear-
dásaš molssaeavttut davvisámegiela báld-
das. Okta stuđeanta govve, ahte son ii lean 
álo sihkar das, áddejedjego earát, de danin 
lei álkit geavahit suomagiela. Maiddái dav- 
visámegielat stuđeanttat dovde, ahte dav- 
visámegielas lei dominánta sajádat oahpa-
husas. Orruge leamen nu, ahte positiivva-
laš giellageavahanmállen jurddašuvvon re-
septiiva máŋggagielatvuođas lea oanehis 
lávki ruovttoluotta eanetlogugielat oah-
pahussii – dávjá dan vuođul ”vai buohkat 
áddešedje”. Tendeansa lea oahpis maiddái 
dábálaš sámegielat giellageavahandilálaš-
vuođain: Jos lea oktage, gii ii hála dahje 
hállá unnán, de son jorgala háleštangiela 
eanetlogu giellan. (Aikio-Puoskari 2018, 
357.) Nuppiid sániiguin vuostálagaid gár-
tet sámegiela geavaheami bealušteaddji 
árvvut ja guđege giellageavahandilálaš-
vuođa gulahallama lihkostuvvan.

Vaikke reseptiiva máŋggagielatvuohta ii ol-
lašuvvange Lášmes allaskuvla -fidnus buo-
remus lági mielde, de stuđeanttaid gielalaš 
ideologiijaid dáfus dasa livččii goittotge 
leamaš buorre vuođđu: stuđeanttat atne árv- 
vus guđet guimmiideaset hállan sámegie-
laid ja jurddašedje, ahte juohkehaččas gal-
gá leat vuoigatvuohta geavahit iežas giela, 
vaikke buohkat stuđeantajoavkkus eai dan 
dievaslaččat áddešege. Stuđeanttat arvvos-
mahtte guđet guimmiideaset geavahit ieža-
set sámegiela ja gávnnahedje, ahte go lea 
váttis áddehallat, de sáhttá bivdit čielggas-
mahttima. Stuđeanttain lei nappo buorre 
giellagierdilvuohta, mainna oaivvilduvvo 
doaladupmi gillii ja giela nuppástuvvamii  
(Pasanen 2015, 44), ja dán oktavuođas 
dan sáhttá geavahit govvet doaladumi gie-
laid gaskka. Čuoččuhatge ahte sámegielat 
oahpahusdilálašvuođain lea ráđđe dohk-
keheaddji ja sensitiivvalaš atmosfeara. 
Vaikke sámegielat olbmot leatge hárjánan 
máŋggagielat birrasiidda, ii dattege sáhte 
luohttit dasa, ahte oahpahusdilálašvuođat 
livčče automáhtalaččat buot sámegielhál-
liide ovttaveardásaččat.

Kommunikašuvdnamálle, mii vuođđuduv- 
vá reseptiiva máŋggagielatvuhtii, bajida 
miellagiddevaš joatkkajearaldagaid das, 
mo dat doaibmá sámegielaid gaskka ja 
man olu vuođđodiehtu doaibmi kommu-
nikašuvdnii gáibiduvvo. Gielaid gaskasaš 
áddehahttivuohta lea dutkojuvvon earet 
eará Amerihka eamiálbmotgielaid  gaska-
vuođas, skándinávalaš gielaid gaskka ja 
ovdamearkka dihte espánjjá ja portugála 
sihke suoma ja esttegiela gaskka (Kaiva-
palu & Muikku-Werner 2010; dutkanhis-
torjjás omd. Van Bezooijen & Gooskens 
2007, 250–251). Sámegielaid bokte dák-
kár dutkamuš ii velá leat, muhto dasa livč- 
čii stuorra dárbu. Dakkár dutkamušain 
sáhtášii lasihit áddejumi ja dieđu resep-
tiiva máŋggagielatvuođa doaibmamis sá-
megielaid gaskka ja dán bokte das, mo sá-
megielaid geavaheami sáhtášii buotlágan 
oahpahusas lasihit ain ovddežis.

Sámegielat 
ávnnasoahpaheaddjiid 
skuvlema 
ovdánahttinčuozáhagat

Stuorámus oassi Lášmes allaskuvla -fid-
nu stuđeanttain leat sámegiela ja girjjá-
lašvuođa ávnnasoahpaheaddjin oahppa-
min, ja danin dán logus bidjat fuomášumi 
earenoamážit sin skuvlema ovdánaht-
tinčuozáhagaide. Eará sámegielat ávnnas- 
oahpaheaddjiid skuvlema ovdánahttimii 
leat muhtin doaibmabidjoevttohusat. 

Eatnigiela (sápmi) ja girjjálašvuođa ávn-
nasoahpaheaddjit skuvlejuvvojit Oulu uni-
versitehtas. Vuođđodási ja logahaga  gelb-
bolašvuhtii gullá sámegiela oahput  (120 
op), oahpaheaddji pedagogalaš oahput (60 
op), sámekultuvrra oahput (25 op) ja girj- 
jálašvuođa oahput (25 op). Lassin čađa-
huvvojit vel gielladiehtaga ja fonetih-
ka (5 op) ja vel hállangulahallama (5 op) 
oahppobajit.

Sámegiela ja girjjálašvuođa ávnnasoahpa-
headdjin lohkkit leat dábálaččat sámegiela 
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dutkkusstuđeanttat, geat studerejit maiddái 
eará gelbbolašvuohtaseaset gullevaš oah-
puid Oulu universitehtas. Pedagogihka die- 
đagotti ordnen ávnnasoahpaheaddjiid pe-
dagogalaš oahpuide oassálastet stuđeanttat 
(Pursiainen et al. 2019, 21).

Ávnnasoahpaheaddji pedagogalaš oahpui-
de (60 op) gullet pedagogalaš vuođđooah-
put, ávnnasdidaktihkalaš oahput ja vel 
oahpahushárjehallan. Sámegielaid ávnnas- 
oahpaheaddji pedagogalaš oahput 
spiehkastit guovtte láhkai stuđeant-
taid pedagogalaš oahpuin: Eará ávnnas- 
oahpaheaistuđeanttat hárjehallet Oulun 
Normaalikoulu -nammasaš skuvllas, muh-
to sámegielaid oahpaheaistuđeanttat hárje-
hallet goasii ollásit sámeguovllu skuvllain. 
Lassin eará ávnnasoahpaheaistuđeanttaide 
lea fállun iežas ávdnasa ávnnasdidaktih-
ka oahput, muhto sámegiela ja girjjálaš-
vuođa ávnnasdidaktihkka ii leat fidnemis 
oppanassiige. Iežaset ávnnasdidaktihka 
váiluma geažil sámegiela stuđeanttat oas-
sálastet suomagiela ja girjjálašvuođa ávn-
nasdidaktihka oahpuide.

Sámegiela ávnnasoahpaheaioahpuid 
vuosttas ovdánahttinčuozáhahkan sáhttá-
ge atnit sámegiela ja girjjálašvuođa didak-
tihka oahpahusa álggaheami. Suomagiela 
didaktihka oahpahus ii vuolggasaji bea-
les  sáhte vástidit sámegiela ávnnasoahpa-
heaistuđeanttaid dárbbuide: vaikke sámi 
ja suoma eatnigiela oahpahusas leat čiel-
ga sullalasvuođat, de sáhka lea liikká sier-
ra oahppaávdnasiin – sierra gielain, gie-
laid goabbatlágan servodatlaš sajádagas, 
goabbatlágan girjjálašvuođa árbevieruin 
ja oahpahusa sierrasárgosiin. Lassin vel 
sámegiela ja girjjálašvuođa oahpaheaddjit 
barget, go leat geargan oahpuin, sihke eat-
nigiela ja maiddái nuppi giela oahpahead- 
djin, ja danin maiddái vieris giela didak-
tihkka galggašii leat mielde oahpuin.

Sámegielaid ávnnasoahpaheaiskuvlema 
nubbin ovdánahttinčuozáhahkan sáht-
tá atnit girjjálašvuođa oahpuid, mat Oulu 
universitehtas deattuhuvvojit dábálaš girj- 
jálašvuhtii. Dábálaš girjjálašvuođa oah-

put eai nu bures go vejolaš bálval sáme-
gielaid ávnnasoahpaheaistuđeanttaid, geat 
barggusteaset galget oahpahit sámi girjjá-
lašvuođa sisdoaluid. Sámi girjjálašvuohta 
ja sámegiela ja girjjálašvuođa ávnnasdi-
daktihka váilun lea bajiduvvon ovdánaht-
tinčuozáhahkan maiddái sámegielaid ja 
sámi girjjálašvuođa oahpahusa ovdánaht-
tinbargojoavkku raporttas. (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2021, 56–58).

Lášmes allaskuvla -fidnu dagai vejolažžan 
sámegiela ávnnasdidaktihka oahpuid (20 
op) ja sámi girjjálašvuođa vuođđooah-
puid (25 op) lágideami vuosttas háve, mii 
ii ekonomalaš resurssaid váiluma dihte 
lean ovdal vejolaš. Lášmes allaskuvla -fid-
nus lágiduvvon sámi girjjálašvuođa oahput 
dolle sisttiset buohkaide oktasaš suoma-
gielat  osiid ja gielaid mielde sierranahtton 
davvi-, anáraš- ja nuortalašgielat girjjálaš-
vuođa osiid. Ávnnasdidaktihka bálkáhuv-
vui oahpahit davvisámegielat sámegiela 
ja girjjálašvuođa ávnnasdidaktihkkár, nu 
ahte oahpahussii sáhtii váldit oahppaávd-
nasa guovddáš sisdoalu. Anáraš- ja nuorta-
lašgielat stuđeanttaid dárbbuide ii goittot-
ge lean vejolaš ollásit vástidit, daningo sii 
livčče dárbbašan sierra didaktihka oahpuid. 
Ekonomalaš resurssaid beales dat livč- 
če sáhttán ollašuvvat, muhto gelbbolaš 
oahpaheaddjit eai gávdnon go muhtin 
diibmui.

Eará sámegielat ávnnasoahpaheai- 
stuđeanttaide, ovdamearkka dihte historjjá 
ja servodatoahpu, matematiikka dahje osk-
koldaga stuđeanttaide, ii leat sierra skuv- 
len, muhto sii studerejit ollásit suomagie-
lat skuvlenprográmmas. Dat ii válbme sin 
sámegielat ávnnasoahpaheaddji bargui 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021, 55–
56). Dili buoridivččii ovdamearkka dihte 
vejolašvuohta čađahit oahpahushárjehalla-
ma sámegielat oahpahusas dahje unnimu- 
sat sámeguovllu suomagielat oahpahu- 
sas, muhto gelbbolaš sámegillii oahpahead- 
dji bagadalliid ii leat álki gávdnat. (Arola 
2020, 42.) Bagadalli oahpaheaddjiid váil-
li dihte Lášmes allaskuvla -fidnus dušše 
eatnigiela (sápmi) ja girjjálašvuođa oahpa-
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heaistuđeanttaid  hárjehallamiid lihkostu-
vai lágidit sámegielat oahpahusas, mii čá-
jeha sámegielat oahpahusa váivvideaddji 
duođalaš ávnnasoahpaheaiváillis      (gč. 
omd. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021, 
56). Vai boahtteáiggis gávdnošedje baga-
dallit, de ferte bargat ovttas ain čavgadeap-
pot sámeguovllu gielddaiguin. 

Jurddabohtosat 

Artihkkalis leat geahčadan sámegielat ávn-
nasoahpaheaddjiid skuvlema dan dáfus, 
mo dat lea fidnemis, mat leat čuozáhat-
joavkkut, ja mo sisdoaluid sáhtášii ovdá-
nahttit. Artihkkala materiálan mii leat gea-
vahan sámegielat ávnnasoahpaheaddjiid 
jagiid 2018 – 2022 skuvlen Lášmes alla- 
skuvla -fidnu ja das ožžojuvvon vásáhu- 
said  ja stuđeantamáhcahusa. Artihkkalis 
buktojuvvo ovdan mo Lášmes allaskuv- 
la -fidnu lágan máŋggahámagin ollašuht-
ton dievasmahttinskuvlenfidnu sáht-
tá doaibmat oassečoavddusin sámegielat 
ávnnasoahpaheaiskuvlema váilumii: 
 
1. Sámegielat ávnnasoahpaheaddjiid 
oahpaheaiskuvlemis dárbbašuvvo 
gáiddusoahpahusa deattuheaddji 
máŋggahámat oahpahus

Lášmes allaskuvla -fidnus ožžojuvvon 
vásáhusaid vuođul gáiddusoktavuođain 
ávkkástallan doaibmá bures oahpaheai- 
skuvlemis, ja seammá skuvlenmálliin lea 
sivva ávkkástallat maiddái boahtteáig-
gisge. Oahpahushárjehallama lea liikká 
ain dehálaš ordnet maiddái árbevirolaš 
luohkkáoahpahusas.

2. Rávisstuđeanttat sámegielat 
oahpaheaiskuvlema čuozáhatjoavkun
 
Lášmes allaskuvla -fidnu lágan dievas-
mahttinskuvlen fidnuid stuđeanttat lea rá-
visstuđeanttat. Stuđeanttaid čatnašuhttin ja 
oahpuid ovdáneapmi gáibida oppalaš doar- 
jaga. Rávisolbmuid skuvlema háhkama 

hástalussan leat dávjá bargo- ja bearašeal-
lima dárbbut, maidda máŋggahámatskuv- 
lema vehkiin sáhttá geahččalit veahke-
hit ovdamearkka dihke gáiddusoahpahusa 
ja áigetávvaliid njuovžilvuođa vehkiin. 
Stuđeanttaid galgá doarjut maid oahpuid 
ruhtadančovdosiid gávdnamis (gč. Olthuis, 
Kivelä & Skutnabb-Kangas 2013, 12, 109).
 
3. Buot Suomas hállojuvvon sámegielaid 
vuhtiiváldin

Golmma sámegiela ja daid hálliid giella-
dáiddu variašuvdna  lea oahpaheaiskuv- 
lemii duođalaš hástalus, masa Lášmes al-
laskuvla -fidnus lea vástiduvvon golmma 
láhkai: geavahemiin suomagiela oahpa-
husgiellan, sierranahttimiin stuđeanttaid 
iežaset sámegielat oahpahusjoavkun ja 
dorvvastemiin reseptiiva máŋggagielat-
vuhtii, mas guhtege stuđeanta geavahii 
oahpahusdilálašvuođas iežas sámegiela, 
vaikke eará stuđeanttat eai livčče dan die-
vaslaččat áddenge. 

Reseptiiva máŋggagielatvuohta orru gea-
vahan veara ja orru seastimin resurssaid, 
muhto dat ii goittotge doaibman nugo sá-
valdat lei: oassi stuđeanttain gávnnahii 
buoremussan molsut giela suomagiellan 
go balai áddenváttisvuođain. Vai reseptii-
va máŋggagielatvuođain sáhtášii boaht-
teáiggis ávkkástallat buorebut go dán rád-
jai, de ášši galggašii dutkat lasi. Sáhttá 
maid jearrat, galggašiigo buot sámegiela 
stuđeanttaide ávžžuhit buoremusat máht-
tin sámegiela lassin nuppi sámegiela loh-
kama. Earenoamážit nuortalašgiela oahpa-
hallan sáhtášii leat ávkkálaš, daningo min 
oainnu ja vásáhusaid vuođul davvisámi- ja 
anárašgiella leat gaskaneaskka buorebut 
áddehahttit. 

4. Máŋggahámat sierraskuvlenfidnut 
oahpaheaiskuvlema ráhkadusaid 
ođasmahttin

Sámegielat oahpaheaiskuvlemis lea dán 
rádjai juksojuvvon olu, muhto seammás 
buot lea ain gaskan. Sámegielat ávnnas- 
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oahpaheaddjiid skuvlemis leat ain meark-
kašahtti ovdánahttinčuozáhagat, ja sámi 
árabajásgeassimis ja vuođđo- ja gaskadá-
sis oahpes váttisvuođat dego oahpahusa 
oažžunvejolašvuohta, heterogenalaš giel-
lamáhtu dásit ja maiddái oahpaheaddji- ja 
oahppamateriálaváili, geardduhuvvojit 
maiddái alladási sámegielat oahpahead- 
djiid skuvlemis. 

Sierra ruhtaduvvon máŋggahámagin ol-
lašuhtton fidnut sáhttet oassečoavddu-
sin sámegielat oahpaheaddjiid váilumii 
ja maiddái sámi oahpaheaiskuvlema ov-
dánahttimii: Fidnuin sáhttá skuvlet hávil 
máŋggaid oahpahussuorggi ámmátolb-
muid, ja daid vehkiin lea vejolaš nuppás-
tuhttit ja ođasmahttit skuvlema ráhkadu- 
said aŋkke juo gaskaboddosaččat, nu ahte 
dainna beassá lagabui sámiid dárbbui-
de vástideaddji oahpaheaiskuvlema. Fid-
nuid galggašii geardduhit duollet dálle ja 
guđege čuozáhatjovkui sierra heivehuv-
von, muhto dat galggašedje guođđit luot-
taset maiddái oahpaheaiskuvlema bissovaš 
ráhkadusaide.

Gáldolistu suomagielat artihkkala loahpas

.
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Monimuotoinen koulutus osaratkaisuna 
saamenkielisten aineenopettajien 
puutteeseen 

Tiina Mattanen, Marja-Liisa Olthuis,
Anni-Siiri Länsman & Sari Harmoinen 

Oulun yliopiston Giellagas-instituutti 
Ketterä korkeakoulu -hanke (OKM) 

Abstrakti 

Tämä artikkeli käsittelee saamenkielisiä aineenopettajia kouluttavaa Ketterä korkea-
koulu -hanketta ja sitä, miksi monimuotoisesti toteutettavilla erillishankkeilla on paikkansa 
saamenkielisten aineenopettajien koulutuksessa viisivuotisen tutkintoväylän rinnalla. Oulun 
yliopiston Giellagas-instituutti sekä kasvatustieteiden tiedekunta ovat vuosina 2018–2022 
toteuttaneet Ketterä korkeakoulu – Uusia ja vaikuttavampia malleja saamen kielen ja saa-
menkielisten opettajien koulutukseen -hankkeen, jonka tavoitteena on ollut kouluttaa nopeas-
ti ja joustavasti uusia saamenkielisiä opettajia. 

Artikkelissa tarkastellaan saamenkielisten aineenopettajien koulutusta neljästä eri näkökul-
masta. Aluksi pohditaan, miten opetusmuodon valinta vaikuttaa opintojen saavutettavuu-
teen. Lisäksi pohditaan, mitkä ovat saamenkielisiä aineenopettajia tuottavan koulutuksen 
kohderyhmät ja miten kohderyhmien kielellinen heterogeenisyys tulisi koulutuksessa ottaa 
huomioon. Viimeisenä tarkastellaan sitä, miten saamenkielisten aineenopettajien koulutuk-
sen sisältöjä voisi kehittää. 

Asiasanat:
saamen kieli, opettajankoulutus, saamenkieliset opettajat, saamen kielen opettajat, 
aineenopettajat, monimuotokoulutus, etäopetus
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Johdanto
 
Alkuperäiskansoilla on YK:n alkuperäiskan-
sojen julistuksen mukaisesti oikeus perustaa 
koulutusinstituutioita, jotka antavat opetusta 
alkuperäiskansan omilla kielillä sekä tavalla, 
joka kunnioittaa alkuperäiskansan oppimis- 
ja opetusmenetelmiä. Valtioiden on toimit-
tava niin, että alkuperäiskansoihin kuulu-
vat lapset saavat mahdollisuuksien mukaan 
omakielistä ja omaan kulttuuriinsa perustu-
vaa koulutusta. (UNDRIP 2007.

Suomessa pätevien saamenkielisten opet-
tajien puute on yksi suurimmista esteistä 
saamenkielisen opetuksen toteutumiselle 
ja kehittämiselle (Aikio-Puoskari 2017, 
1; Arola 2020, 23). Voikin sanoa, ettei suo-
malainen korkeakoulujärjestelmä ole tähän 
mennessä pystynyt täysin vastaamaan saa-
menkielisten opettajien koulutustarpeeseen.

Tässä artikkelissa tarkastelemme saamen-
kielisten aineenopettajien koulutusta saa-
vutettavuuden, koulutuksen kohderyhmien 
sekä sisältöjen näkökulmasta. Ensiksi poh-
dimme, miten opetusmuotojen valinta eli se, 
miten opetus käytännössä järjestetään, vai-
kuttaa opintojen saavutettavuuteen. Suo-
messa korkeakoulutuksesta on pyritty 
tekemään alueellisesti saavutettavaa, ja 
korkeakouluverkko onkin tutkimusten 
mukaan melko kattava: jokaisessa Suo-
men maakunnassa on korkeakouluyksik-
kö eli korkeakoulun pää- tai sivutoimipis-
te (Nori et al. 2021, 39; Saari, Inkinen & 
Mikkonen 2016, 17–20). Suomen pohjoi-
simpiin osiin eli saamelaisalueelle korkea-
kouluverkko ei kuitenkaan ulotu, minkä 
vuoksi on pohdittava, voidaanko saamen-
kielisten opettajien määrää lisätä moni-
muotoisella koulutuksella ja erityisesti 
etäopetusmahdollisuuksia hyödyntämäl-
lä. Etäopetuksella tarkoitamme institutio-
naalista, muodollista koulutusta, jossa ope-
tusryhmä on erillään ja jossa interaktiivisia, 
teknisiä apuvälineitä käytetään yhdistämään 
oppijat, opetusresurssit ja opettajat toisiinsa 
(ks. esim. Schlosser & Simonson 2006 sekä 
Simonson, Smaldino & Zvacek 2015). 

Toiseksi tarkastelemme, mitkä ovat saamen-
kielisiä aineenopettajia tuottavan koulutuk-
sen kohderyhmät. Kohderyhmän valinta ja 
tehokas tavoittaminen on tärkeää koulutusta 
suunniteltaessa, koska saamenkielisten opet-
tajien eläköityminen on nopeaa, eikä uusia 
opettajia saada riittävästi normaalia viisivuo-
tista perustutkintoväylää hyödyntämällä (ks. 
esim. Aikio-Puoskari 2017, 1). Lisäksi ikä-
luokat pienenevät koko Suomessa ja näin ol-
len myös saamelaisalueella (Tilastokeskus 
2021b). Joudutaankin miettimään, tulisiko 
opettajaopintojen kohderyhmiä etsiäkin en-
tistä enemmän nuorten ikäluokkien ulkopuo-
lelta eli aikuisista. 

Lisäksi pohdimme, miten koulutuksen koh-
deryhmien kielitaustat tulisi ottaa huomioon 
aineenopettajaopinnoissa. Saamenkielisik-
si aineenopettajiksi opiskelevat muodos-
tavat kielellisesti erittäin heterogeenisen 
ryhmän: osa opiskelijoista on äidinkielisiä 
puhujia, jotkut ovat oppineet saamen toi-
sena tai vieraana kielenä ja toiset opiske-
levat saamen kielen alkeista asti opettajan-
koulutuksen aikana. Opiskelijat haluavat 
kehittää ja ylläpitää kielitaitoaan erilaisis-
sa opetustilanteissa, mutta ryhmällä ei vält-
tämättä ole yhtä yhteisesti ymmärrettyä 
saamen kieltä. Opetuksen järjestäjille jää 
ratkaistavaksi, millaisia kielenkäyttöstra-
tegioita tällaisissa opetustilanteissa voitai-
siin hyödyntää. 

Lopuksi tarkastelemme, miten erityisesti 
saamen kielen ja kirjallisuuden aineenopet-
tajien koulutuksen sisältöjä tulisi kehittää 
Ketterä korkeakoulu -hankkeesta saatujen 
kokemusten perusteella. 

Ketterä korkeakoulu on Oulun yliopiston 
Giellagas-instituutin sekä kasvatustieteiden 
tiedekunnan vuosina 2019–2022 toteutta-
ma hanke, jonka tavoitteena on ollut kou-
luttaa saamenkielisiä aineenopettajia en-
tistä nopeammin ja joustavammin. Ketterä 
korkeakoulu kuuluu opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön rahoittamiin opettajankoulutuksen 
kehittämishankkeisiin. 

Artikkelin aineistona ovat Ketterä korkea-
koulu -hankkeen järjestäjien kokemukset 
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sekä opiskelijoilta saatu palaute. Hankkeen 
opiskelijoille on tehty Webropol-pohjai-
sia strukturoituja lomakehaastatteluja, jois-
sa oli mukana myös avoimia kysymyksiä. 
Opiskelijoilta on kerätty palautetta myös 
puhelimitse tehdyillä teemahaastatteluil-
la. Aineistoa on analysoitu laadullisin me-
netelmin, kuten tyypittelyn, teemoittelun 
ja lähiluvun keinoin. (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2010, 208, 224.) Tutkimusotet-
ta voi luonnehtia hankepainotteiseksi toi-
mintatutkimukseksi (Suojanen 2004), sillä 
tavoitteena on kehittää saamenkielisten ai-
neenopettajien koulutusta nostamalla esiin 
Ketterä-hankkeessa esiin tulleita onnistu-
misia ja haasteita. 

Aineenopettajan koulutus 
Suomessa saamelaisopetuksen 
näkökulmasta

Aineenopettajan kelpoisuus koostuu ylem-
mästä korkeakoulututkinnosta, vähintään 
60 opintopisteen laajuisista opetettavan 
aineen opinnoista sekä vähintään 60 opin-
topisteen laajuisista opettajan pedagogisista 
opinnoista. Lukion aineenopettajan kelpoi-
suuteen vaaditaan ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon ja opettajan pedagogisten opin-
tojen lisäksi 120 opintopisteen laajuiset 
perus-, aine- ja syventävät opinnot tutkin-
non pääaineessa. Muut opetettavat aineet 
voivat olla laajuudeltaan vähintään 60 opin-
topistettä. (Pursiainen et al. 2019, 67–68; 
VNA 986/1998.)

Aineenopettajakoulutus on Suomessa raken-
teellisesti kirjavaa. Aineenopettajaksi voi 
valmistua useilla tavoilla, ja eri reittien ha-
kuprosessit sekä muut koulutukseen liitty-
vät käytännöt poikkeavat toisistaan yliopis-
toittain. Kaikkea aineenopettajakoulutusta 
yhdistävät opettajan pedagogiset opinnot, 
joiden kuvataan olevan harjoittelua sisäl-
täviä ja didaktisesti painottuneita kasvatus-
tieteellisiä opintoja. Ne voivat suuntautua 
opetusalan eri tehtäviin niin perusopetuk-
sen, lukion, ammatillisen koulutuksen kuin 

aikuiskoulutuksenkin aloilla. (Pursiainen et 
al. 2019, 42; VNA 794/2004.)

Oulun yliopisto on Suomen ainoa korkea-
koulu, jossa voi opiskella äidinkielen ja kir-
jallisuuden opettajaksi inarin-, koltan- tai 
pohjoissaamen kielessä. Saamen kielen ja 
kulttuurin opetus keskittyy Oulun yliopis-
ton humanistisessa tiedekunnassa toimi-
vaan Giellagas-instituuttiin, jolla on val-
takunnallinen vastuu saamen kielten ja 
saamelaisen kulttuurin ylimmästä opetuk-
sesta ja tutkimuksesta Suomessa.  Opiske-
lija voi valita pääaineekseen joko koltan-, 
inarin- tai pohjoissaamen kielen ja hakea 
kasvatustieteiden tiedekunnan järjestämiin 
aineenopettajan pedagogisiin opintoihin 
maisterivaiheessa. Opetus on saamen kie-
len, saamelaisen kulttuurin sekä opetus-
harjoitteluiden osalta osin saamenkielis-
tä, mutta kaikki muut opinnot, esimerkiksi 
opettajan pedagogiset opinnot, suoritetaan 
suomeksi.

Muiden saamenkielisten aineenopetta-
jien kuin saamen kielen opettajien koulu-
tus ei ole yhdenkään yliopiston vastuulla, 
ja sama koskee luokanopettajia. Suomen-
kielisistä opettajankoulutuksista valmis-
tuneet saamenkieliset eivät tavallisesti siis 
ole saaneet saamenkielistä opetusta tai saa-
men kielen opetusta, eivätkä he ole voineet 
suorittaa opetusharjoittelujaan saamenkie-
lisessä opetuksessa. Nämä suomenkieliset 
opettajankoulutukset eivät anna riittäviä val-
miuksia saamenkielisen aineenopettajan tai 
luokanopettajan työhön. (Opetus- ja kulttuu-
riministeriö 2021, 55–56.)

Suomessa ei siis ole olemassa täysin saa-
menkielistä, saamelaiseen kulttuuriin ja pe-
dagogiikkaan perustuvaa opettajankoulutus-
ta, mutta Norjasta tällainen koulutusohjelma 
löytyy. Koutokeinossa Sámi allaskuvlassa 
eli Saamelaisessa korkeakoulussa koulute-
taan luokanopettajia viisivuotisessa ohjel-
massa kahdelle eri kouluasteelle: luokille 
1–7 sekä luokille 5–10. Saamelainen kult-
tuuri, yhteiskunta ja pedagogiikka sekä pe-
rinteiset taidot ja alkuperäiskansan maail-
mankatsomus ovat opetuksen perusta, ja 
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opintojen kieli on saame. Sámi allaskuvlan 
perustaminen vuonna 1989 on vaikuttanut 
positiivisesti myös Suomessa järjestettyyn 
opetukseen, sillä suuri osa Suomen saamen-
kielisistä opettajista, erityisesti luokanopet-
tajista, on valmistunut Sámi allaskuvlasta. 
(Sámi allaskuvla 2022a; Sámi allaskuvla 
2022b; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021, 
11, 55.)

Tuoreimpia saamenkielisten opettajien kou-
lutusta Suomessa käsitteleviä julkaisuja on 
Selvitys saamenkielisen opetus- ja varhais-
kasvatushenkilöstön saatavuudesta ja kou-
lutuspoluista (Arola 2020). Selvityksessä 
tehdään toimenpide-ehdotuksia saamen-
kielisten varhaiskasvattajien ja opetta-
jien määrän lisäämiseksi sekä koulutuk-
sen laadun parantamiseksi. Selvityksessä 
nostetaan esiin tarve muun muassa saame-
laisalueella järjestettäville monimuotoi-
sille koulutuksille, jotka mahdollistai-
sivat kelpoisuuden saavuttamisen niin, 
että koulutuksessa huomioidaan saamen 
kieli sekä saamelainen kulttuuri ja peda-
gogiikka (Arola 2020, 10). Ketterä korkea-
koulu -hanke on askel tätä tavoitetta kohti.

Etäopetuspainotteinen 
monimuoto-opetus opintojen 
laajemman saavutettavuuden 
mahdollistajana

Saamenkielisten aineenopettajien koulutuk-
sen suunnittelu ja toteutus on periaatteessa 
yksinkertaista, sillä Oulun yliopistolla on 
pitkä kokemus opettajien kouluttamisesta 
(ks. esim. Kuikka 2010, 13), ja saameakin 
on opetettu Oulun yliopistossa jo 1960-lu-
vulta lähtien (Lehtola 2015, 315). Ongel-
mallista on kuitenkin opiskelijoiden rekry-
tointi, koska potentiaalisten opiskelijoiden 
joukko on hyvin pieni ja se asuu hajallaan 
ympäri Suomea. Koulutukseen varattujen 
resurssien järkevän käytön sekä saamelais- 

1  Tulos on saatu vertailemalla saamenkielisten henkilöiden määrää saamelaisalueen kunnissa koko 
Suomen saamenkielisten henkilöiden määrään vuonna 2021.

opetusta vaivaavan opettajapulan vuoksi 
on tärkeää tavoittaa mahdollisimman mo-
net koulutuksesta kiinnostuneet. Koulu-
tuksesta on siis tehtävä mahdollisimman 
saavutettavaa.

Merkittävä rekrytoitava kohderyhmä on 
saamelaisalueen saamenkielinen väestö, 
jolla on jo valmiiksi opintoja varten tar-
vittava kielitaito. Saamelaisalueella asuu 
noin 64 % niistä henkilöistä, joiden äidin-
kieleksi on väestörekissä merkitty jokin 
saamen kieli (Tilastokeskus 2021a1). Kui-
tenkin suurin osa saamelaisista asuu saa-
melaisalueen ulkopuolella (Saamelais-
käräjät & Väestörekisterikeskus 2019), 
ja heilläkin voi olla toive opiskella saa-
menkielisiksi opettajiksi. Lisäksi ei-saa-
melaisilla on tarve opiskella alaa esimer-
kiksi perheeseen tai ammattiin liittyvistä 
syistä. Saamenkielisten aineenopettajien 
koulutusta voitaisiin siis järjestää joko 
korkeakoulupaikkakunnalla, kuten Ou-
lussa, tai saamelaisalueella, mutta kumpi-
kaan vaihtoehto ei kuitenkaan tavoittaisi 
kaikkia opinnoista kiinnostuneita. Opin-
tojen laajemman saavutettavuuden mah-
dollistamiseksi tarvitaankin uusia ja luo-
via ratkaisuja. 

Ketterä korkeakoulu -hankkeesta saatu-
jen kokemusten perusteella väitämme, 
että saamenkielisten aineenopettajien 
koulutusta tulee järjestää etäopetuspai-
notteisena monimuoto-opetuksena. Tällä 
tavalla toimimalla olemme saaneet opis-
kelijoita hankkeen koulutuksiin sekä saa-
melaisalueelta että sen ulkopuolelta.  

Ketterä korkeakoulu -hankkeen opiske-
lijoilla on suurimmaksi osaksi hyviä ko-
kemuksia etäopetuksesta, eivätkä he koe 
etäopetuksen heikentäneen oppimista. 
Havaintoa tukevat myös tutkimustulokset, 
joiden mukaan etäopetuksessa voi oppia 
yhtä hyvin kuin perinteisessä luokkahuo-
neopetuksessakin (Simonson, Smaldino 
& Zvacek 2015, 7–9; Simonson, Schlos-
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ser & Orellana 2011, 139; Means et al. 
2010). 

Useat hankkeen opiskelijoista ovat jo pit-
källe opinnoissaan edenneitä tai jo tutkin-
non suorittaneita, ja heidän opiskelumoti-
vaationsa on artikkelin tutkimusaineiston 
valossa korkea. Opiskelijoiden kyvykkyys 
ja motivaatio ovat todennäköisesti vai-
kuttaneet siihen, että etäopetus on koettu 
mielekkääksi. Kyvykkäät opiskelijat vai-
kuttaisivat yleisestikin suoriutuvan kor-
keakoulujen etäopetuksesta erittäin hyvin 
tuloksin, kun taas osa oppijoista kohtaa 
etäopetuksen aikana merkittäviä haastei-
ta (Logan et al. 2017; Goman et al. 2021, 
123–125; Simonson, Smaldino & Zvacek 
2015, 191–195). 

Etäopetukseen liittyy myös kritiikkiä. 
Ketterä korkeakoulu -hankkeen opiske-
lijat nimeävät etäopetuksen huonoiksi 
puoliksi vuorovaikutuksen sekä sosiaa-
lisen kanssakäymisen vähäisyyden. Tut-
kimusten mukaan etäopetuksella voikin 
olla kielteisiä vaikutuksia opiskelijoi-
den jaksamiseen ja henkiseen hyvinvoin-
tiin (Jones, Samra & Lucassen 2021; 
Lister 2021). Useilla Ketterä korkea-
koulu -hankkeen opiskelijoilla on kuiten-
kin myönteisiä kokemuksia etäopetuksen 
vaikutuksesta jaksamiseen: etäopetuksen 
kerrotaan laskeneen stressitasoja, helpot-
taneen arkea sekä lisänneen hyvinvointia. 
Hyvät kokemukset johtuvat vähentynees-
tä matkustamisen tarpeesta, jolloin ai-
kaa on jäänyt enemmän hyvinvointia li-
sääviin aktiviteetteihin, kuten perheeseen, 
harrastuksiin tai lepäämiseen. Matkusta-
misen vähentyminen keventänyt myös 
opiskelun taloudellista taakkaa.

Opettajankoulutusta ei kuitenkaan voi 
suorittaa täysin etäopintoina, vaan eri-
tyisesti opetusharjoitteluita täytyy teh-
dä myös perinteisessä luokkahuoneessa. 
Ketterä korkeakoulu -hankkeen opiske-
lijat harjoittelivat saamelaisten kotiseu-
tualueella sijaitsevissa kenttäkouluissa, ja 
heidän mielestään opetusharjoittelut oli-
vat välttämättömiä saamen kielen opetuk-

sen arkipäivän käytänteisiin tutustumisen 
kannalta. Opetusharjoittelu onkin keskei-
nen osa suomalaista opettajankoulutusta. 
Sen tehtäviin kuuluu muun muassa ope-
tuksen ja kasvatuksen teorian ja käytän-
nön yhdistäminen sekä tuetun ympäristön 
tarjoaminen opettajuuden alkutaipaleel-
le. (Luukkainen 2004, 216.) Ongelmal-
lista luokkahuoneissa suoritettavien ope-
tusharjoitteluiden kannalta on kuitenkin 
se, että saamenkielistä opetusta on eniten 
saamelaisalueella, jolloin pedagogisten 
opintojen suorittaminen todennäköisesti 
vaatii etelämmässä asuvilta muuttamis-
ta saamelaisalueelle harjoittelun ajak-
si. Näin tapahtui myös Ketterä korkea-
koulu -hankkeessa.

Opiskelumahdollisuuksien luominen mo-
nimuoto-opetuksen avulla on mielestäm-
me merkittävä parannus saamenkielisten 
aineenopettajien koulutuksen saavutetta-
vuuteen ja sitä kautta opettajapulan lie-
vittämiseen. Ketterä korkeakoulu -hank-
keen kaltaiset monimuotokoulutukset 
ovat aiemminkin tuottaneet hyviä tulok-
sia saamelaisalueella. Vuosina 2016–
2019 järjestetystä Saamelainen lastentar-
haopettajakoulutus -hankkeesta valmistui 
yhteensä parisenkymmentä saamenkielis-
tä varhaiskasvatuksen opettajaa. Koulu-
tuksessa otettiin huomioon harvaanasutun 
saamelaisalueen olosuhteet sekä opiske-
lijoiden elämäntilanteet. (Peltola & Läns-
man 2019, 158–159.) Entistä selkeämmin 
nousee esiin se, että tarvitaan etäopetus-
painotteista monimuoto-opetusta, joka 
mahdollistaa aiempaa suuremman opiske-
lijapotentiaalin tavoittamisen. 

Aikuisopiskelijat Ketterä- 
hankkeen kohderyhmänä

Vuonna 2020 yliopistojen opiskelupai-
kan vastaanottaneista lähes 80 % oli 
alle 25-vuotiaita, ja tästä joukosta suu-
rin ikäryhmä olivat 19-vuotiaat ja sitä 
nuoremmat (Hyvönen 2020). Ketterä 
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korkeakoulu -hankkeen opiskelijat ovat 
kuitenkin täydennyskoulutuksille tyypil-
liseen tapaan pääosin aikuisopiskelijoita, 
jotka opiskelivat monenlaisista lähtökoh-
dista käsin.

Aikuisopiskelijuuteen yhdistyvät tie-
tyt koulutusväylät: avoimen yliopiston 
opinnot sekä täydennyskoulutus, kuten 
Ketterä korkeakoulu -hanke, kun taas 
yliopistojen perustutkintokoulutukset on 
luokiteltu lähinnä nuorille tarkoitetuiksi 
koulutusväyliksi. Aikuisopiskelijuuteen 
liittyvät usein myös työelämässä toimi-
minen sekä tietyt toimeentulojärjestel-
mät, joiden piirissä opintoja suoritetaan. 
Opiskelijoiden aikuisuutta voi määritel-
lä myös ikäperustaisesti sekä sen mukaan, 
onko opinnoissa ollut katkoksia yhtenäi-
sen peruskoulutuksen jälkeen. (Blom-
qvist et al. 1997, 55; Moore 2001; Koski & 
Moore 2001, 6–7; Moore 2003, 39–41, 64; 
ks. myös Haltia 2012, 36–49.) Näistä kri-
teereistä useat toteutuvat Ketterä korkea-
koulu -hankkeen opiskelijoiden kohdalla.

Aikuisopiskelijoilla on kouluttautumiseen 
liittyviä haasteita, jotka kumpuavat heille 
tyypillisistä elämäntilanteista. Kouluttau-
tumisen esteet ja hidasteet liittyvät useim-
miten töihin ja perheeseen. Opiskelijat 
käyvät töissä sitä useammin, mitä vanhem-
pia he ovat. Vuonna 2020 alempaa korkea-
koulututkintoa suorittavista 18-vuotiaista 
töissä kävi 8,4 % opiskelijoista, kun taas 
yli 25-vuotiaista työelämässä oli jo 52 % 
alempaa korkeakoulututkintoa opiske-
levista. Aikuisopiskelijat myös muutta-
vat harvemmin opintojen perässä uudelle 
paikkakunnalle kuin nuoremmat opiske-
lijat. (Tilastokeskus 20202; ks. myös Ah-
rio 2012, 158–167; Niemi & Ruuskanen 
2017, 116–117; Kettunen, Pulkkinen & 
Saari 2013, 48; Saari, Inkinen & Mikko-
nen 2016, 64, 70.)

Aikuisopiskelijuus näkyy Ketterä korkea-
koulu -hankkeessa muun muassa niin, että 

2  Tulos on saatu valitsemalla seuraavat muuttujat: työlliset opiskelijat prosentteina, molemmat 
sukupuolet, vuosi 2020, ikä 18, ikä 25-vuotiaat ja sitä vanhemmat sekä alempi korkeakoulututkinto.

useille hankkeen opiskelijoille on ollut vai-
kea irrottautua työelämästä. Irrottautumista 
on hankaloittanut saamenkielisten sijaisten 
puute: opiskelijaksi aikova ei välttämättä ole 
saanut opintovapaata, vaikka työsopimus-
lain mukaan työnantajan tulisi pyrkiä edis-
tämään työntekijän kehittymistä urallaan 
omien kykyjensä mukaan (Työsopimuslaki 
2001/55 2. luku § 1). Toivottu lopputulos, 
eli kieli- ja ammattitaidon lisäämiseen täh-
täävä koulutus, voi näyttäytyä työnantajal-
le samanaikaisesti sekä keppinä että pork-
kanana. Toisinaan työntekijä ei ole itse 
kokenut voivansa lähteä opintovapaalle, 
sillä saamenkielisen opettajan poissaolo 
voi johtaa tilanteeseen, jossa opetusryh-
män kieli kääntyy suomeksi. Saamenkie-
liseksi tarkoitettua opetusta joudutaan 
opetusresurssien puuttuessa järjestämään 
suomeksi useissa oppiaineissa (Opetus- 
ja kulttuuriministeriö 2021, 56). Opetus-
alalla toimivat hankkeen opiskelijat tun-
tevat siis suurta vastuuta oppilaistaan ja 
siitä, että he saavat saamenkielistä ope-
tusta. Sama ilmiö on havaittu muun 
muassa Saamelainen lastentarhanopetta-
jakoulutus -hankkeessa (Peltola & Läns-
man 2019, 159).

Aikuisopiskelijuus näkyy Ketterä korkea-
koulu -hankkeessa lisäksi opiskelijoiden 
sitoutumisena sekä korkeana opiskelumo-
tivaationa. Motivoituneisuudesta kertovat 
hyvät arvosanat sekä opinnot keskeyttä-
neiden vähäinen määrä. Aikuisopiskeli-
joiden motivaation onkin joissain tutki-
muksissa havaittu olevan korkeammalla 
kuin nuoremmilla opiskelijoilla erityises-
ti sisäisen motivaation osalta (Bye, Push-
kar & Conway 2007, 152, 156; Johnson 
et al. 2016, 8–10). Aikuisilla yleisimmät 
syyt osallistua tutkintoon johtavaan kou-
lutukseen ovat uranäkymien kehittäminen, 
ammatin vaihto, parempi mahdollisuus 
työllistyä sekä oman osaamisen kehittä-
minen. Tutkintoon johtamattomaan koulu-
tukseen taas osallistutaan useimmiten siksi, 
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että oma työtehtävä hallittaisiin paremmin. 
(Niemi & Ruuskanen 2017, 120–121.) 
Joillekin myös kelpoisuuden saavuttami-
sen jälkeinen parempi palkka on toiminut 
kouluttautumisen kannustimena.

Aikuisopiskelun esteitä voi yrittää kumota 
erilaisin toimenpitein ja järjestelyin, jotka ot-
tavat huomioon kouluttautujien elämäntilan-
teesta johtuvat tarpeet. Keskeisiksi opintoja 
viivyttäviksi tekijöiksi on havaittu työ- ja 
perhe-elämän lisäksi myös ohjauksen puu-
te (Hakala 2013, 82). Ketterä korkeakou- 
lu -hankkeessa opintoihin osallistumista hel-
potettiin ennen kaikkea etäopetuksen avulla. 
Etäopetus osoittautui ratkaisevan tärkeäksi 
opetusmuodoksi niin pitkien välimatkojen 
kuin senkin vuoksi, ettei aikuisilla opiske-
lijoilla ollut oman elämäntilanteensa vuok-
si mahdollisuutta vaihtaa paikkakuntaa (ks. 
myös Arola 2020, 32).

Osallistumista sujuvoitettiin myös tarjoa- 
malla mahdollisuus suunnitella omia aika-
taulujaan esimerkiksi opetusharjoitteluissa: 
opiskelijat saivat seurata ja opettaa tunteja 
myös nopeammassa tai hitaammassa tahdis-
sa kuin suositeltiin, jos se sopi ohjaajalle ja 
oli koulutuksen muiden aikataulujen puit-
teissa mahdollista. Joustavuus oli hankkeen 
opiskelijoille tärkeää, ja sen merkitys on 
aiemmissa tutkimuksissa tuotu esiin muun 
muassa aikuisten ammattikorkeakouluopis-
kelijoiden kohdalla (Kettunen, Pulkkinen & 
Saari 2013, 55, 62).

Täysipäiväisen opiskelun Ketterä korkea-
koulu -hankkeessa mahdollisti lisäksi se, että 
opiskelijat ovat pystyneet hakemaan henki-
lökohtaista opiskeluapurahaa Suomen Kult-
tuurirahastolta, jos he eivät ole olleet oikeu-
tettuja Kelan tai Työllisyysrahaston tukiin tai 
jos tuet eivät ole olleet riittäviä. Aiemmista 
hankkeista saatujen kokemusten perusteel-
la tiedettiin, että opiskelijoiden epävarma 
taloudellinen tilanne voi pahimmillaan olla 
riski koko hankkeen onnistumiselle (Olthuis, 
Kivelä & Skutnabb-Kangas 2013, 116; Aro-
la 2020, 32), ja niinpä Suomen Kulttuurira-
haston kanssa neuvoteltiin opintojen rahoi-
tuksesta jo ennen opiskelijavalintoja.

Saamenkielisessä ja saamen kielen ope-
tuksessa on tarve pitkäjänteisesti työs-
kenteleville opettajille, ja kouluttamalla 
aikuisopiskelijoita monimuotokoulutuk-
sen avulla voidaan tähän tarpeeseen vastata.

Opiskelijoiden kielellisten 
taustojen huomioiminen 
opettajankoulutuksessa

Opiskelijoilla on tarve sekä oikeus oppia 
ja käyttää omaa saamen kieltään mahdol-
lisimman useissa opetustilanteissa. Opis-
kelijoiden kielellinen heterogeenisyys on 
kuitenkin asettanut haasteita Ketterä-hank-
keelle, jossa samoissa opetusryhmissä on 
koulutettu eri saamen kielten L1- ja L2-pu-
hujia. Ongelmana on ollut luoda kullekin 
opetusryhmälle ja kuhunkin opetustilantee-
seen sopiva kielenkäyttöstrategia opetuk-
seen varatut resurssit huomioiden.

Opinnoissa päädyttiin käyttämään kolmea 
kielellistä mallia: kaikille yhteistä kieltä eli 
suomea, reseptiivistä monikielisyyttä sekä 
kielellistä eriyttämistä, jolloin opiskelijat 
jaettiin saamenkielisiin opetusryhmiin. Re-
septiiviseen monikielisyyteen perustuvis-
sa opetustilanteissa opiskelijat käyttävät 
valitsemaansa saamen kieltä, ja näin me-
netellään siitäkin huolimatta, vaikkei kie-
li olisikaan kaikkien kuulijoiden täysin 
ymmärtämä. Reseptiivinen monikieli-
syys perustuu ajatukseen kielenkäyttäjän 
useista kielellisistä kompetensseista sekä 
monikielisistä kielenkäyttöstrategioista, 
joita puhujat kielenkäyttötilanteessa luo-
vat. Viestinnän onnistumisen ei siis kat-
sota vaativan äidinkielistä tai sitä vastaa-
vaa kielitaitoa. (Zeevaert & ten Thije 2007, 
1–6.)

Ketterä korkeakoulu -hankkeen opiskeli-
joilta saadun palautteen perusteella edel-
lä mainitut menetelmät toimivat vaihtele-
vasti. Suomen kielen käyttö toimi yleisen 
ymmärrettävyytensä vuoksi hyvin, mutta 
se ei pääasiallisesti sopinut yhteen opiske-
lijoiden kieli-ideologioiden kanssa: joiden-
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kin opiskelijoiden mielestä suomen kieleen 
turvauduttiin liikaa, mistä voi päätellä, että 
saamen kielen käyttäminen on opiskelijoil-
le tärkeää. Kielen merkitystä ajateltiin siis 
itseisarvoisena (kielikeskeinen ideologia ks. 
Pasanen 2015, 44). Eriyttäminen eli opiske-
lijoiden jakaminen saamenkielisiin opetus-
ryhmiin oli yleisesti ottaen hyvänä pidetty 
menetelmä, jonka vahvuuksia ovat opis-
kelijoiden kielellisiin ideologioihin sopiva 
oppimisympäristö, ymmärrettävyys sekä 
kielellinen vertaistuki.  Opetuksen eriyttä-
minen oli kuitenkin niukkojen opettajare-
surssien vuoksi vaikeaa.  

Reseptiivinen monikielisyys saa kritiikkiä 
osalta ryhmästä. Pohjoissaamenkielisille 
opiskelijoille reseptiiviseen monikielisyy-
teen perustuva oppimisympäristö oli enim-
mäkseen toimiva, koska suurin osa opis-
kelijoista, samoin kuin heidän opettajansa, 
puhui pohjoissaamea. Sen sijaan inarin- ja 
koltansaamenkielisten opiskelijat kokivat, 
etteivät heidän kielensä olleet yhdenver-
taisia vaihtoehtoja pohjoissaamen rinnalla. 
Eräs opiskelija kuvaa, ettei hän ollut aina 
varma siitä, ymmärsivätkö muut, jos hän 
puhui saamea, joten oli helpompi kääntää 
kieli suomeksi. Myös pohjoissaamenkie-
liset opiskelijat tunnistivat pohjoissaamen 
dominoivan aseman opetuksessa.  Näyt-
täisikin siltä, että positiiviseksi kielen-
käyttömalliksi ajatellusta reseptiivisestä 
monikielisyydestä on lyhyt askel takaisin 
enemmistökieliseen opetukseen – yleensä 
sillä perusteella, “että kaikki ymmärtäisi-
vät”.  Tendenssi on tuttu yleisistäkin saa-
menkielisistä kielenkäyttötilanteista: jo 
yksikin kieltä puhumaton tai vajavaisesti 
puhuva keskustelukumppani helpohkosti 
kääntää ryhmän keskustelukielen enem-
mistökieleen (Aikio-Puoskari 2018, 357). 
Toisin sanoen opetuksessa vastakkain jou-
tuvat saamen kielten käyttöä puoltavat ar-
vot ja kulloisenkin kielenkäyttötilanteen 
viestinnällinen onnistuminen.

Vaikka reseptiivinen monikielisyys ei to-
teutunutkaan Ketterä korkeakoulu -hank-
keessa parhaalla mahdollisella tavalla, 
hankkeen opiskelijoiden kielellisten ide-

ologioiden kannalta sille olisi kuitenkin ol-
lut hyvä pohja: opiskelijat arvostivat tois-
tensa puhumia saamen kieliä ja ajattelivat, 
että jokaisella on oltava oikeus käyttää 
omaa kieltään, vaikka kaikki kanssaopis-
kelijat eivät sitä täydellisesti ymmärtäi-
sikään. Opiskelijat kannustivat toisiaan 
käyttämään omia saamen kieliään ja tote-
sivat, että ymmärrysongelmien yllättäessä 
voidaan kysyä selvennystä. Opiskelijoil-
la oli siis hyvä kielellinen toleranssi, jol-
la tarkoitetaan suhtautumista kieleen ja 
kielen muutokseen (Pasanen 2015, 44), ja 
tässä yhteydessä sitä voi käyttää kuvaa-
maan suhtautumista myös eri kielten vä-
lillä. Väitämmekin, että saamenkielisissä 
opetustilanteissa on käytännön kommuni-
kaation onnistumisen lisäksi oleellista se, 
että kielenkäyttötilanteissa vallitsee hy-
väksyvä ja sensitiivinen ilmapiiri. Vaikka 
saamenkieliset henkilöt ovatkin tottunei-
ta monikielisiin ympäristöihin, ei siltikään 
voida tuudittautua siihen, että opetustilan-
teet olisivat automaattisesti kaikille saa-
menpuhujille yhdenvertaisia.

Reseptiivisen monikielisyyteen perustu-
va kommunikaation malli nostaa mielen-
kiintoisia jatkokysymyksiä siitä, miten se 
toimii eri saamen kielten välillä ja kuin-
ka paljon pohjatietoja toimivaan kom-
munikaatioon vaaditaan. Kielten keski-
näistä ymmärrettävyyttä on tutkittu muun 
muassa Amerikan alkuperäiskansakiel-
ten parissa, skandinaavisten kielten välil-
lä sekä esimerkiksi espanjan ja portugalin 
sekä suomen ja viron välillä (Kaivapalu 
& Muikku-Werner 2010; tutkimushisto-
riasta esim. Van Bezooijen & Gooskens 
2007, 250–251). Saamen kielten kohdal-
la vastaavaa tutkimusta ei vielä ole, mut-
ta sille olisi suuri tarve. Tutkimuksen kaut-
ta voitaisiin lisätä ymmärrystä ja tietoa 
reseptiivisen monikielisyyden toimimi-
sesta saamen kielten välillä ja tätä kautta 
siitä, miten saamen kielten käyttöä voitai-
siin kaikessa opetuksessa vielä entisestään 
lisätä. 
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Saamenkielisten 
aineenopettajien koulutuksen 
kehittämiskohteet
 
Suurin osa Ketterä korkeakoulu -hankkeen 
opiskelijoista on saamen kielen ja kirjalli-
suuden aineenopettajaopiskelijoita, joten 
tässä luvussa keskitymme erityisesti hei-
dän koulutuksensa kehittämiskohteisiin. 
Muiden saamenkielisten aineenopetta-
jien koulutuksen kehittämiseen on joitakin 
toimenpide-ehdotuksia. 

Äidinkielen (saame) ja kirjallisuuden ai-
neenopettajia koulutetaan Oulun yliopis-
tossa. Perusasteen sekä lukion kelpoisuu-
teen kuuluu saamen kielen opintoja (120 
op), opettajan pedagogisia opintoja (60 
op), saamelaisen kulttuurin opintoja (25 
op) sekä kirjallisuuden opintoja (25 op). 
Lisäksi suoritetaan kielitieteen ja fone-
tiikan (5 op) sekä puheviestinnän (5 op) 
opintojaksot.

Saamen kielen ja kirjallisuuden aineen-
opettajiksi opiskelevat ovat tavallisesti 
saamen kielen tutkinto-opiskelijoita, jotka 
opiskelevat myös muut kelpoisuuteensa 
kuuluvat opinnot Oulun yliopistossa. Kas-
vatustieteiden tiedekunnan järjestämiin 
aineenopettajien pedagogisiin opintoi-
hin osallistuu opiskelijoita humanistises-
ta, luonnontieteellisestä sekä teknillisestä 
tiedekunnasta (Pursiainen et al. 2019, 21).

Aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 
op) koostuvat kasvatustieteen perusopin-
noista, ainedidaktiikan opinnoista sekä ope-
tusharjoitteluista. Saamen kielten aineen-
opettajaopiskelijoiden pedagogiset opinnot 
poikkeavat kahdella tapaa muiden opiske-
lijoiden pedagogisista opinnoista: Muut ai-
neenopettajaopiskelijat tekevät opetushar-
joittelunsa Oulun Normaalikoululla, mutta 
saamen kielten opettajaopiskelijat suorit-
tavat ne lähes kokonaan saamelaisalueen 
kouluissa. Lisäksi muille aineenopettaja-
opiskelijoille tarjotaan oman opetettavan 
aineen didaktiikan opintoja, mutta saamen 
kielen ja kirjallisuuden ainedidaktiikkaa ei 
ole lainkaan saatavilla. Oman ainedidaktii-

kan puutteessa saamen kielten opiskelijat 
osallistuvat suomen kielen ja kirjallisuuden 
ainedidaktiikan opintoihin. 

Saamen kielten aineenopettajaopintojen 
ensimmäisenä kehittämiskohteena voi-
daankin pitää saamen kielen ja kirjalli-
suuden didaktiikan opetuksen aloittamis-
ta. Suomen kielen ainedidaktiikan opetus 
ei lähtökohtaisesti voi vastata saamen kie-
len aineenopettajaopiskelijoiden tarpeisiin: 
vaikka saamen ja suomen äidinkielenope-
tuksessa on selkeitä yhteneväisyyksiä, kyse 
on silti eri oppiaineista – eri kielistä, kiel-
ten erilaisesta yhteiskunnallisesta asemasta, 
erilaisista kirjallisuustraditioista sekä ope-
tuksen erityispiirteistä. Lisäksi kaikki saa-
men kielen ja kirjallisuuden opettajat työs-
kentelevät valmistuttuaan sekä äidinkielen 
että vieraan tai toisen kielen opettajina, jol-
loin vieraan kielen didaktiikan tulisi myös 
sisältyä opintoihin. 

Saamen kielten aineenopettajakoulutuk-
sen toisena kehittämiskohteena voidaan 
pitää kirjallisuuden opintoja, jotka Oulun 
yliopistossa keskittyvät yleiseen kirjalli-
suuteen. Yleisen kirjallisuuden opinnot ei-
vät parhaalla mahdollisella tavalla palvele 
saamen kielten aineenopettajaopiskelijoita, 
jotka valmistuttuaan opettavat saamelai-
sen kirjallisuuden sisältöjä. Saamelaisen 
kirjallisuuden sekä saamen kielen ja kirjal-
lisuuden ainedidaktiikan puute on nostettu 
kehittämiskohteiksi myös saamen kielten 
ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyö-
ryhmän raportissa (Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö 2021, 56–58). 

Ketterä korkeakoulu -hanke mahdollis-
ti saamen kielen ainedidaktiikan opinto-
jen (20 op) sekä saamelaisen kirjallisuu-
den perusopintojen (25 op) järjestämisen 
ensimmäistä kertaa, mikä ei taloudellisten 
resurssien puutteessa ole ollut aiemmin 
mahdollista. Ketterä korkeakoulu -hank-
keessa järjestetyt saamelaisen kirjallisuu-
den opinnot sisälsivät kaikille yhteisiä 
suomenkielisiä osioita sekä kielittäin eriy-
tettyjä pohjois- inarin- ja koltansaamenkie-
lisen kirjallisuuden osuuksia. Ainedidak-
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tiikkaa opettamaan palkattiin osa-aikainen 
pohjoissaamenkielinen saamen kielen ja 
kirjallisuuden ainedidaktikko, jolloin ope-
tukseen pystyttiin nostamaan oppiaineen 
keskeisiä sisältöjä. Inarin- ja koltansaamen-
kielisten opiskelijoiden tarpeisiin ei kuiten-
kaan pystytty täysin vastaamaan, sillä he 
olisivat tarvinneet osin erilliset didaktiikan 
opinnot. Taloudellisten resurssien puolesta 
tähän olisi pystytty, mutta kelpoisia opetta-
jia ei löytynyt kuin muutamaksi tunniksi. 

Muille saamenkielisille aineenopettaja-
opiskelijoille, esimerkiksi historian ja yh-
teiskuntaopin, matematiikan tai uskon-
non opiskelijoille, ei ole olemassa erillistä 
koulutusta, vaan he opiskelevat täysin suo-
menkielisissä koulutusohjelmissa. Tämä 
ei valmenna heitä saamenkielisen aineen-
opettajan tehtäviin (Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö 2021, 55–56). Tilannetta paran-
taisi esimerkiksi mahdollisuus opiskella 
oman alan sanastoa saameksi osana aine-
didaktiikan opintoja (Arola 2020, 42) sekä 
mahdollisuus suorittaa opetusharjoittelut 
saamenkielisessä opetuksessa tai vähin-
täänkin saamelaisalueen suomenkielises-
sä opetuksessa, mutta kelpoisia saamek-
si opettavia ohjaajia ei ole helppo löytää. 
Ohjaavien opettajien puutteen vuoksi Ket-
terä korkeakoulu -hankkeessa ainoastaan 
äidinkielen (saame) ja kirjallisuuden opet-
tajaopiskelijoiden harjoittelut onnistuttiin 
järjestämään saamenkielisessä opetuk-
sessa, mikä on yksi osoitus saamenkie-
listä opetusta vaivaavasta vakavasta ai-
neenopettajapulasta (ks. esim. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2021, 56). Ohjaajien 
löytämiseksi tulee tulevaisuudessa teh-
dä entistä tiiviimpää ja määrätietoisem-
paa yhteistyötä saamelaisalueen kuntien 
kanssa. 

Johtopäätökset 
   

Artikkelissa olemme tarkastelleet saamen-
kielisten aineenopettajien koulutusta kou-
lutuksen saavutettavuuden, kohderyhmien 

sekä sisältöjen kehittämisen näkökulmas-
ta. Artikkelin aineistona olemme käyttä-
neet saamenkielisiä aineenopettajia vuosina 
2018–2022 kouluttanutta Ketterä korkea-
koulu -hanketta ja siitä saatuja kokemuksia 
sekä opiskelijapalautetta. Artikkelissa tuo-
daan esiin, miksi ja miten Ketterä korkea-
koulu -hankkeen kaltainen, monimuotoi-
sesti toteutettu täydennyskoulutushanke 
voi toimia osaratkaisuna saamenkielis-
ten aineenopettajien puutteeseen:

 

1. Saamenkielisten aineenopettajien opet- 
tajankoulutuksessa tarvitaan etäopetus-
painotteista monimuoto-opetusta

Ketterä korkeakoulu -hankkeesta saatu-
jen kokemusten perusteella etäyhteyksi-
en hyödyntäminen toimii hyvin opettajan-
koulutuksessa, ja samaa koulutusmallia 
on syytä hyödyntää myös tulevaisuudes-
sa. Opetusharjoitteluita on silti edelleen 
tärkeä järjestää myös perinteisessä 
luokkahuoneopetuksessa.

2. Aikuisopiskelijat saamenkielisen opet-
tajankoulutuksen kohderyhminä

Ketterä korkeakoulu -hankkeen kaltaisten 
täydennyskoulutushankkeiden opiskelijat 
ovat aikuisopiskelijoita. Opiskelijoiden si-
touttaminen ja opintojen sujuminen vaa-
tii kokonaisvaltaista tukea. Aikuisten kou-
luttautumisen haasteena ovat usein työ- ja 
perhe-elämän asettamat tarpeet, joihin mo-
nimuotokoulutuksen avulla voidaan pyrkiä 
vastaamaan esimerkiksi etäopetuksen ja ai-
kataulujen joustavuuden avulla. Opiskeli-
joita on tuettava myös opintojen rahoitusrat-
kaisun löytämisessä (ks. Olthuis, Kivelä & 
Skutnabb-Kangas 2013, 12, 109).

3. Kaikkien Suomessa puhuttujen saamen 
kielten huomioiminen

Kolmen saamen kielen sekä kielenpuhujien 
kielitaitotasojen variaatio on opettajankoulu-
tukselle todellinen haaste, johon on Ketterä 
korkeakoulu -hankkeessa vastattu kolmella 
tavalla: käyttämällä suomea opetuskielenä, 
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eriyttämällä opiskelijat omiin saamenkieli-
siin opetusryhmiinsä sekä turvautumalla re-
septiiviseen monikielisyyteen, jolloin kukin 
opiskelija käytti opetustilanteessa omaa saa-
men kieltään, vaikka muut opiskelijat eivät 
olisi kieltä täydellisesti ymmärtäneetkään. 

Reseptiivinen monikielisyys kuulostaa käyt-
tökelpoiselta ja resursseja säästävältä toimin-
tatavalta, mutta se ei kuitenkaan toiminut 
toivotulla tavalla: osa opiskelijoista päätyi 
vaihtamaan kielen suomeen ymmärtämison-
gelmien pelossa. Jotta reseptiivisen moni-
kielisyyden ajatusta voitaisiin jatkossa hyö-
dyntää entistä paremmin, tulisi aihetta tutkia 
lisää. Voidaan myös kysyä, olisiko kaikille 
saamen kielten opiskelijoille syytä suositel-
la opiskelijan parhaiten hallitseman saamen 
kielen lisäksi myös toisen saamen kielen 
opiskelua. Erityisesti koltansaamen opiske-
lu voisi olla hyödyllistä, sillä käsityksemme 
ja kokemuksemme mukaan pohjois- ja ina-
rinsaamen kielet ovat keskenään paremmin 
ymmärrettäviä. 

4. Monimuotoiset erilliskoulutushank-
keet opettajankoulutuksen rakenteiden 
uudistajina

Saamenkielisten opettajien koulutukses-
sa on saavutettu tähän mennessä paljon, 
mutta samalla kaikki on kuitenkin vielä 
kesken. Saamenkielisten aineenopettajien 
koulutuksessa on edelleen merkittäviä ke-
hityskohteita, ja saamelaisesta varhaiskas-
vatuksesta sekä perus- ja keskiasteelta tu-
tut ongelmat, kuten opetuksen saatavuus, 
heterogeeniset kielitaitotasot sekä opetta-
ja- ja oppimateriaalipula, toistuvat myös 
korkea-asteella saamenkielisten opettajien 
koulutuksessa. 

Erillisrahoitetut, monimuotoisesti toteu-
tetut hankkeet voivat toimia osaratkaisu-
na saamenkielisten opettajien puutteeseen 
sekä välineenä saamelaisen opettajankou-
lutuksen kehittämiseen: Hankkeissa voi-
daan kouluttaa kerralla useita opetusalan 
ammattilaisia, ja niiden avulla pystytään 
lisäksi muuttamaan ja uudistamaan kou-
lutuksen rakenteita ainakin tilapäises-

ti, jolloin päästään lähemmäs saamelais-
ten tarpeita vastaavaa opettajankoulutusta. 
Hankkeita tulisi toistaa aika ajoin ja kulloi-
sellekin kohderyhmälle erikseen sovellet-
tuina, mutta niiden tulisi kuitenkin jättää 
jälkensä myös opettajankoulutuksen pysy-
viin rakenteisiin.
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