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työskentelevien luokanopettajien subjektiiviset kokemukset. Aineisto kerättiin 
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sisällyttää opetukseen enemmän ja luonnollisesti. Lisäksi luokanopettajat tarvitsevat 
tuekseen lisää opetusmateriaalia ja oppimisympäristöjä. Näin he voisivat lisätä oppilaidensa 
saamelaistietoutta ja samalla kohentaa saamelaisten oppilaiden minäkuvaa. 
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1 JOHDANTO 
 

 

Tässä tutkimuksessa kartoitetaan rovaniemeläisten luokanopettajien tietämystä 

saamelaiskulttuurista, josta käytän nimitystä saamelaistietous. Samalla otetaan 

selvää, millaisia kokemuksia luokanopettajilla on saamelaiskulttuurin 

huomioimisesta työssään eli miten kulttuuria käsitellään luokassa ja miten oppilaan 

kulttuuri-identiteettiä tuetaan. Oma positioni paikantuu saamelaiskulttuurin 

ulkopuolelle, mutta kotipaikkakuntani sijaitsee saamelaisalueella ja lähipiiriini 

kuuluu saamelaisia, joten voin sanoa, että oma tietämykseni saamelaiskulttuurista on 

vahvaa. 

Kiinnostus tähän tutkimusaiheeseen syntyi kuitenkin henkilökohtaisesta 

kokemuksesta. Olen kasvanut monikulttuurisessa perheessä ja ollut lapsena 

kolmikielinen. Koulussa en voinut toisen äidinkieleni ainoana edustajana saada 

opetusta kuin suomeksi, mikä on aivan ymmärrettävää. Aikuisiällä olen kumminkin 

pohtinut, olisiko koulu voinut tukea kulttuuriin kasvamista muilla keinoilla. 

Opettajat eivät huomioineet monivivahteista kulttuuritaustaani lainkaan ja niinpä 

minäkin kätkin sen muilta ja yritin parhaani mukaan sulautua valtaväestöön. Nyt 

tiedän, kuka olen ja mihin kuulun, mutta nuorempana olin hukassa oman kulttuuri-

identiteettini kanssa. Tiedän siis, mitä tuntemuksia lapsi tai nuori voi käydä läpi 

tällaisen prosessin aikana.  

Luokanopettajilla tulee olla tietoa ja taitoa kaikkien vähemmistöjen huomioimiseen 

luokassa. Kulttuuristen vähemmistöjen kontekstissa saamelaisuus on siinä mielessä 

vielä merkittävämmässä asemassa, että sen edustajat ovat Suomen ja samalla koko 

Euroopan ainoaa alkuperäiskansaa. Keskitalo, Lehtola ja Paksuniemi (2014) ovat 

avanneet teoksessaan saamelaisten koulunkäynnin historiaa ja siinä käy ilmi, että 

vielä viisikymmentä vuotta sitten kansan suomalaistamisen yhteydessä saamelaiset 

kokivat rankkaa syrjintää niin kouluissa kuin yhteiskunnassa yleisestikin. Heiltä 

riistettiin oikeuksia oman kulttuurin harjoittamiseen ja esimerkiksi saamen kielen 

käyttö kouluissa oli kiellettyä. Nyt perusopetuksen opetussuunnitelma (2014, 86) 
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muistuttaa erikseen saamelaisten oikeudesta saada opetuksessa tukea kulttuuriinsa 

kasvamisessa. 

Saamelaiskulttuuri on muovautunut aikojen saatossa, eikä se ole enää paikkaan 

sidonnainen. Saamelaiskäräjien (2019) mukaan jopa 70 % saamelaislapsista ja -

nuorista asuu saamelaisalueen ulkopuolella. Sen vuoksi opettajien ympäri Suomen 

tulisi omata kattavampaa saamelaistietoutta. Rahko-Ravantti on tutkimuksessaan 

esittänyt saamelaisten opettajien toivovan, että heidän suomalaiset kollegansa 

osaisivat saamelaiskulttuuria paremmin. Se auttaisi opettajia saamelaisten 

oppilaiden kohtaamisessa ja heidän elämismaailmansa ymmärtämisessä. (Rahko-

Ravantti 2016, 107.) Näin opettajat voisivat paitsi tukea saamelaisoppilaan kulttuuri-

identiteettiä, myös lisätä kaikkien oppilaiden tietoutta saamelaiskulttuurista. 

Seuraavassa luvussa esittelen tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Kulttuurin, 

identiteetin ja etnisyyden käsitteet ovat kytköksissä toisiinsa, joten olen sijoittanut 

ne samaan alalukuun. Saamelaisuutta lähestyn sekä vähemmistön että 

alkuperäiskansan näkökulmasta. Sen jälkeen esittelen saamelaista kulttuuria ja sen 

näkyvimpiä ominaispiirteitä. Lisäksi avaan vielä tarkemmin saamelaisopetuksen 

historiaa ja tämänhetkistä tilannetta.  

Tutkimuskysymykset olen sijoittanut kolmanteen päälukuun ja luvussa neljä käyn 

läpi metodologisia valintoja, tutkimushenkilöiden taustoja sekä aineiston analyysiä. 

Viidennessä luvussa esittelen tutkimuksen tulokset, joiden yhteenveto löytyy 

pohdintaluvusta tutkimuksen eettisyyden ja jatkotutkimusaiheiden tarkastelun 

kanssa.
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
 

 

 

2.1 Kulttuuri, identiteetti ja etnisyys 
 

Kulttuurilla tarkoitetaan kieltä, arvoja, tapoja ja perinteitä sekä muita asioita, jotka 

yhdistävät tietyn väestöryhmän ihmisiä toisiinsa. Ihmiset ovat kulttuurillisia 

olentoja, joiden biologinen tarve pakottaa kehittämään itselleen kulttuurin. 

Biologiset tekijät eivät kuitenkaan ohjaa kulttuuria tai synnytä kulttuurieroja, vaan 

näiden taustalla vaikuttaa enemmän sosiaaliset, taloudelliset sekä historialliset syyt. 

(Salter & Schiefenhövel 1995, 21–24.) 

Identiteetti on ihmisen oma psykologinen käsitys itsestään, mikä muotoutuu ajan 

kanssa tiedostamattomissa prosesseissa. Identiteetti nähdään usein jonakin 

saavutettavana ilmiönä, mutta todellisuudessa se tulee olemaan aina keskeneräinen 

ja pysymään epätäydellisenä. Juuri sen vuoksi Hall (1999, 39) käyttää tästä myös 

nimitystä identifikaatio eli samastuminen. Identiteetin käsitteessä on 

samankaltaisuuden lisäksi kyse myös erilaisuudesta. Eron kautta ihminen oppii 

ymmärtämään, kuka hän on ja kuka hän ei ainakaan ole. (Hall 1999, 11–12.) 

On olemassa kaksi erilaista tapaa lähestyä identiteettiä: essentialistinen ja ei-

essentialistinen. Essentialistisen näkemyksen mukaan identiteetti on suhteellisen 

pysyvä eikä sen ajatella muuttuvan edes aikojen saatossa. Sillä ajatellaan olevan 

omia tunnusmerkkejä kuten kieli, historia, kansallisuus, tavat ja jopa fyysiset piirteet, 

jotka ryhmän jäsenet jakavat yhdessä. Ajatuksena on niin sanottu aito identiteetti, 

jota yksilö tyypillisesti suojelee ja vahvistaa. Vastakohtana toimii ei-essentialistinen 

lähestymistapa, jolloin keskitytään tutkimaan yhden ryhmän moninaisia 

identiteettejä ja niissä tapahtuvia muutoksia. Tämän näkemyksen avulla identiteetti 

nähdään monimuotoisena ja muuttuvana ilmiönä, joka liittyy vain tiettyyn aikaan, 

paikkaan ja tilanteeseen. (Dufva, Laihiala-Kankainen & Pietikäinen 2002, 11–12.) 
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Niin sanottu ehyt identiteetti on edellytys kulttuuriin kuulumisen tunteelle, jotta 

ihminen pystyy kokemaan yhteenkuuluvuuden tunnetta muiden kanssa (Allardt & 

Starck 1981, 42). Identiteetin ominaisuuksina voi toimia kansallisuus, kieli, 

sukupuoli, ulkonäkö, koulutus, työ, harrastukset ja muut seikat, jotka voivat luoda 

oman kulttuurin (Martin 2002, 43). Globalisaation myötä identiteettien yksi 

keskeisimmistä lähteistä on nimenomaan kansalliset kulttuurit, joihin synnymme 

(Hall 1999, 45).  

Kulttuurin ja identiteetin käsitteet kulkevat käsi kädessä ja kulttuurillista identiteettiä 

tarkasteltaessa voidaan puhua kulttuuri-identiteetistä.  Käsite on aiemmin sisältänyt 

vain kulttuurin ulkoiset tunnusmerkit, mutta yhteiskunnan muuttuessa 

monikulttuurisemmaksi on käsite laajentunut koskemaan myös yksilön subjektiivista 

kokemusta. Nykyinen määritelmä tarkoittaa sitä, että jokainen saa tehdä kulttuuriin 

liittyvät valinnat itse ja päättää kuulumisestaan johonkin kulttuuriryhmään. 

(Matinheikki-Kokko 2002, 219.) Kulttuuri-identiteetti on siis ihmisen oma käsitys 

siitä, kuka hän on. Minäkuva rakentuu suhteessa siihen kulttuuriin, jonka hän kokee 

omakseen. (Sarivaara 2014, 30.)  

Kulttuurillisesti enemmistöstä eroavaa ihmisryhmää kutsutaan etniseksi ryhmäksi. 

Etnisen ryhmän olemassaolo edellyttää luokittelua ja ryhmittelyä joltain 

ulkopuoliselta taholta, mutta myös sitä, että ihmiset ryhmän sisällä luokittelevat 

itsensä kulttuurillisesti erilaisiksi eli etnisiksi. (Allardt & Starck 1981, 27–28.) 

Allardt ja Starck ovat laatineet etniseen ryhmään kuulumisen perusteet, joista ainakin 

osan tulisi täyttyä. Perusteet jaetaan neljään eri kategoriaan ja ne ovat 

seuraavanlaiset: itse tehty luokittelu, sukujuuret, erityiset kulttuuriperinteet ja 

sosiaalinen organisaatio. 

Itse tehty luokittelu sisältyy aiemmin mainittuun kulttuuri-identiteettiin tarkoittaen 

tässä tilanteessa halua kuulua johonkin ryhmään tai halua luokitella itsensä siihen. 

Sukujuuret taas viittaavat siihen, että vanhemmat tai esivanhemmat kuuluvat 

ryhmään ja täten henkilö itsekin on kasvanut osaksi sitä. Kasvanut valinnanvapaus 

mahdollistaa myös sen, että jäseneksi voi tulla esimerkiksi avioliiton kautta, jolloin 

henkilöllä ei ole biologisia siteitä kyseiseen ryhmään. Etnisellä ryhmittymällä tulee 
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olla myös joitain erityispiirteitä, jotka kuuluvat heidän kulttuuriinsa. Jos kyseessä on 

kielellinen ryhmä, on kieli tietenkin keskeisin piirre, mutta muita erityispiirteitä voi 

olla esimerkiksi yhteiset tavat, arvot ja mielipiteet. Viimeinen peruste eli sosiaalinen 

organisaatio liittyy ryhmän ulkoisiin ominaisuuksia. Se tarkoittaa vuorovaikutusta, 

joka sisältää sääntöjä siitä, milloin ja miten etnisiä erityispiirteitä voidaan näyttää ja 

milloin ei.  (Allardt & Starck 1981, 38–42.) 

 

2.2 Alkuperäiskansat vähemmistönä 
 

Vähemmistö on pienempi väestöryhmä, joka on alisteisessa asemassa valtaa pitävään 

ryhmään (Toivanen 2013, 37). Vähemmistöjen kirjo on suuri ja sen vuoksi niihin 

kuulumisen perusteet ovat erilaisia eri vähemmistöissä. Ryhmään kuulumisen 

perusteet eivät vaihtele vain vähemmistöryhmien välillä, vaan myös ryhmän sisällä. 

(Allardt & Starck 1981, 36.)  

Vähemmistöjä voi muodostua lukuisten piirteiden kuten fyysisen vamman 

perusteella, mutta keskityn nyt käsittelemään vain kansallisia vähemmistöjä. 

Kansallisten vähemmistöjen ainoa kriteeri on omaperäinen kulttuuri-identiteetti, 

jonka ryhmään kuuluvat haluavat säilyttää. Vähemmistöön kuuluvat kaikki ne, joita 

kielletään tai estetään jollain tapaa nauttimasta oikeuksistaan uskonnon, syntyperän, 

kielen tai etnisyyden poikkeavuuden nimissä. Jäsenluku ei ole ratkaiseva tekijä 

vähemmistöjä määriteltäessä. (Toivainen 2013, 37.)  

Saamelaisia oletetaan asuvan Suomessa vajaa 10 000 henkeä, mutta tarkkaa 

lukumäärää on hankala arvioida (Lehtola 2015, 22). Heistä puhutaan varsinkin 

kieleen liittyen ennemmin vähemmistönä, mutta maanomistuskontekstissa 

saamelaiset nähdään alkuperäiskansana (Tuulentie 2001, 107). Alkuperäiskansoja 

asuu ympäri maailmaa, ja niihin kuuluvia ihmisiä arvioidaan olevan noin 370–600 

miljoonaa. He asuvat 75 valtion alueella muodostaen ainakin 5000 

alkuperäiskansayhteisöä. (Kantonen, Seurujärvi-Kari & Virtanen 2013, 11; 

Toivanen 2013, 37.) Euroopan Unionin alueella saamelaiset ovat ainoa 

alkuperäiskansaksi tunnustettu väestö (Lehtola 2015, 22). 
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Alkuperäiskansa tarkoittaa yleensä väestöryhmää, jonka esivanhemmat ovat 

asuttaneet tiettyä aluetta sen valloituksen tai myöhemmän uudisasutuksen aikana tai 

ennen nykyisten valtakunnanrajojen syntyä (Lehtola 2015, 22). Toivasen (2013, 37) 

mukaan alkuperäisväestön ei välttämättä tarvitse olla ensimmäinen nykyistä 

kotiseutuaan asuttanut ryhmä, sillä alkuperäisväestö on voinut joutua kokemaan 

esimerkiksi pakkosiirtoja, jolloin valtio on tuonut heidän alueelleen uudisasukkaita. 

Alkuperäiskansalaisilla odotetaan etnisen kulttuurin ja kielen lisäksi olevan erilainen 

elinkeino- ja yhteiskuntarakenne kuin valtaväestöllä. 

Poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset vuorovaikutussuhteet ovat muokanneet 

alkuperäiskansojen kulttuureja. Assimilaatiopolitiikalla eli sulauttamispolitiikalla on 

ollut pitkäaikaiset vaikutukset alkuperäiskansalaisten kulttuuri-identiteettiin. 

Kansallisvaltioiden 1800-luvun puolesta välistä 1900-luvun puoleen väliin 

toteuttamalla assimilaatiopolitiikalla oli tavoitteena sulauttaa kansalliset 

vähemmistöt vallitsevaan kulttuuriin ja näin yhdenmukaistaa kansaa.  (Kantonen ym. 

2013, 11–13.) Sulauttaminen sai erilaisia muotoja eri puolilla maailmaa, mutta 

pääajatus pysyi samana.  

Nykyään alkuperäiskansojen edustajia on jonkin verran poliittisina toimijoina 

turvaamassa alkuperäisväestön perintöä ja ajamassa heidän etujaan (Kantonen ym. 

2013, 11). Alkuperäiskansan oikeuksiin liittyvät asiat yhdistetään usein 

luonnonsuojeluun, sillä alkuperäiskansan elinkeinot ovat riippuvaisia heidän 

tapojensa suojelemisesta. Suurin osa alkuperäiskansalaisista elääkin syrjäseuduilla 

harjoittaen perinteistä ja luonnosta riippuvaista elämäntyyliä. (Laher & Sing’Oei 

2014, 45.) Alkuperäiskansat yrittävät säilyttää erityislaatuisen kulttuurinsa 

tunnusomaiset piirteet tarkoituksenaan siirtää etnistä identiteettiä myös tuleville 

sukupolville (Scheinin 2001, 42).  

Alkuperäiskansojen asema vaihtelee maailmalla hyvin paljon. Joissakin maissa 

esimerkiksi rajallisten koulunkäyntimahdollisuuksien ja alhaisen sosioekonomisen 

aseman vuoksi tyttöjen ja naisten asema on edelleen hyvin heikko. Monet 

alkuperäiskansat joutuvat köyhyyden takia panostamaan vain poikalasten 

koulunkäyntiin ja lopettamaan tytärtensä koulun kesken, jolloin perheen äiti alkaa 
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valmistella tyttöä avioliittoon. Näissä maissa tytöt ja naiset ovat myös alttiita 

väkivallalle ja raiskauksille. (Laher & Sing’Oei 2014, 75.) Alkuperäisväestöjen 

olosuhteet määräytyvät paljon valtakulttuurin mukaan, joten kaikilla 

alkuperäisväestöillä on erilaiset lähtökohdat. Silti tärkeimpiä alkuperäiskansoja 

koskevia poliittisia kysymyksiä ovat edelleen kysymykset, jotka liittyvät 

maaoikeuteen ja koulutukseen (Kantonen ym. 2013, 19). 

YK:n yleissopimus kansalaisoikeuksista ja poliittisista oikeuksista vuodelta 1966 on 

alkuperäiskansojen oikeuksien kannalta tärkeä asiakirja. Sopimuksen 1 artiklan 

mukaan kaikilla kansoilla on itsemääräämisoikeus ja 27 artiklan mukaan kansallisiin, 

kielellisiin tai uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvilta henkilöiltä ei saa kieltää 

oikeutta käyttää omaa kieltään, harjoittaa uskontoaan tai muuten nauttia omasta 

kulttuuristaan. (Scheinin 2001, 45.) YK:n kansainvälinen työjärjestö laati vuonna 

1989 itsenäisten alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen, jota 

kutsutaan myös nimellä ILO nro 169. Sopimus edellyttää valtion ryhtyvän toimiin 

alkuperäiskansan kulttuurin, kielen sekä sosiaalisen ja taloudellisen aseman 

turvaamiseksi. (Lehtola 2015, 10.)  

 

2.3 Saamelaiskulttuuri Suomessa 
 

Saamelaiset ovat yhtenäinen suomalais-ugrilainen alkuperäiskansa, jolla on oma 

kieli ja kulttuuri. He elävät vähemmistönä Fennoskandian pohjoisosissa Suomen, 

Ruotsin, Norjan ja Venäjän alueella. Saamelaisten asuttamaa aluetta kutsutaan 

Saamenmaaksi ja se ulottuu eteläisestä Skandinaviasta Venäjän pohjoisosissa 

sijaitsevan Kuolan niemimaan kärkeen. Kun viittaan tutkielmassani vain Suomen 

alueeseen, käytän termiä saamelaisten kotiseutualue tai saamelaisalue. Saamelaisia 

arvioidaan olevan yhteensä 60 000–100 000 henkeä. Norjassa arvio vaihtelee 

30 000–60 000 välillä ja Ruotsissa 20 000–30 000 välillä, kun Suomessa vastaava 

arvio oli vain 10 000 henkeä. Venäjän puolella saamelaisia on kuitenkin kaikista 

vähiten, vain noin pari tuhatta. (Lehtola 2015, 22.)  
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Arviot saamelaisista vaihtelevat paljon, sillä saamelaisuuden määrittely ei ole niin 

itsestään selvää. Aiemman määrittelyn mukaan saamelainen on ollut henkilö, jonka 

vanhemmista tai isovanhemmista edes yksi on omaksunut saamen äidinkielenään 

(Lehtola 2015, 61). Nykyään subjektiivinen kokemus menee esivanhempien 

kielitaidon edelle. Saamelaiskäräjien määrittelyn mukaan saamelainen on henkilö, 

joka identifioi itsensä saamelaiseksi ja lisäksi yksi hänen vanhemmista tai 

isovanhemmista on oppinut kielen äidinkielenä. Vaihtoehtoisesti saamelainen voi 

myös olla henkilö, jonka esivanhempi on merkitty tunturi-, metsä- tai 

kalastajasaamelaiseksi, tai jonka yksi vanhemmista on ollut tai olisi voinut olla 

äänioikeutettu saamelaisvaltuuskunnassa. (samediggi.fi) Muistuttaisin, että tämä on 

vain virallinen tapa määritellä saamelaisuutta. Sitäkin joudutaan todennäköisesti 

päivittämään lähitulevaisuudessa heikentyneen kielitaidon ja niin sanottujen seka-

avioliittojen myötä. 

Vielä 1950-luvulla käytettiin nimitystä lappalaiset, kunnes saamelaiset alkoi 

vakiintua tämän etnisen ryhmän nimitykseksi. Uutta nimitystä käytettiin 

ensimmäisen kerran virallisessa yhteydessä vuonna 1952. Lehtolan mukaan 

käsitteen saamenkielinen vastine, sápmelaš, on vanha suomalaisugrilainen sana, jota 

saamelaiset ovat itse käyttäneet pitkään. Koska lappalainen on ulkopuolisten 

keksimä nimi, liittyy siihen oma negatiivinen latauksensa. (Lehtola 1997, 8; 

Tuulentie 2001, 66.) Oman kokemukseni mukaan tätä entisajan nimitystä kuulee 

toisinaan vielä vanhempien sukupolvien puheessa. Lisäksi monet suomalaiset 

sekoittavat käsitteet lappalainen ja lappilainen keskenään tai luulevat näiden 

tarkoittavan samaa asiaa. Todellisuudessa ero on siinä, että suurimman osan 

pohjoissuomalaisista voidaan katsoa olevan lappilaisia, mutta vain pieni osa 

lappilaisista on saamelaisia. Tässä jaottelussa täytyy myös ottaa huomioon, että niin 

sanottuja lappalaisia eli saamelaisia asuu myös Saamenmaan ulkopuolella. 

Saamenmaa on laaja alue ja kulttuuri voi saada erilaisia ilmenemismuotoja eri 

suunnilla. Suomessa saamelaisten kotiseutualue kattaa Enontekiön, Inarin ja Utsjoen 

kunnat sekä Vuotson seudun Sodankylän kunnassa. Utsjoki on ainoa kunta, jossa 

saamelaisia on enemmistö. (Lehtola 2015, 23.) Suomessa pohjoissaamelaiset ovat 
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keskittyneet koko saamelaisalueelle, kun taas inarinsaamelaisia ja kolttasaamelaisia 

asustaa enimmäkseen Inarin kunnassa (Aikio, Aikio-Puoskari & Helander 1994, 51). 

Aika on kuitenkin muuttanut saamelaisten identiteettiä, eikä saamelaisuus ole enää 

paikkasidonnaista. Myös saamelaiset muuttavat kotiseuduiltaan opiskeluiden ja työn 

perässä ja osa heistä asettuu kaupunkiin vakituisesti. (Lehtola 1997, 86.)  

Saamelaiset ovat siis etninen vähemmistöryhmä valtaväestöstä poikkeavan 

kulttuurinsa vuoksi. Poikkeavan tästä kulttuurista tekee pääasiassa oma kieli, 

saamelaisten harjoittamat perinteiset elinkeinot ja oma kansallispuku. (Lehtola 1997, 

8.) Saamelaisuus on tietenkin paljon muutakin kuin saamen kielen puhumista, 

perinteisten elinkeinojen harjoittamista ja kansallispukuun pukeutumista, mutta 

nämä ovat saamelaisessa kulttuurissa niitä näkyvimpiä piirteitä, jotka tekevät 

kulttuurista ainutlaatuisen. Näitä ominaispiirteitä aion avata lisää omissa alaluvuissa.  

 

2.3.1 Saamen kieli 
 

Valtaväestöllä on ollut pitkään kielteinen asenne etnisiä ryhmiä kohtaan, mikä on 

osaltaan vaikuttanut siihen, että esimerkiksi saamelaiset itse ovat olleet valmiita 

luopumaan äidinkielestään (Dufva ym. 2002, 26). Vielä jokin aika sitten 

yksikielisyyttä pidettiin ihmisen luonnollisena tilana, minkä vuoksi oli täysin 

tavallista, jos johonkin vähemmistöryhmään kuuluvat vanhemmat halusivat lastensa 

oppivan vain valtaväestön kielen. Valtaväestön kielestä katsottiin olevan lapselle 

eniten hyötyä tulevaisuudessa ja sen vuoksi omasta äidinkielestä luovuttiin. (Lehtola 

1997, 88.) Vaikka kielenvaihto olisi saattanut olla vapaaehtoista, on se ollut aina 

tunnepitoinen ja tuskallinen prosessi (Keskitalo, Lehtola & Paksuniemi 2014, 19). 

Saamenmaan kielitilanne näyttää tällä hetkellä yllättävän hyvältä kielen historiaan 

nähden (Dufva ym. 2002, 26). Yhdeksästä saamen kielestä Suomessa puhutaan 

pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Pohjoissaamea puhutaan myös 

Ruotsin ja Norjan alueella ja se on puhutuin saamen kieli Saamenmaalla. 

Koltansaamella on Suomen alueiden lisäksi muutamia kymmeniä puhujia Venäjän 

puolella. Inarinsaame on ainoa saamen kieli, jota puhutaan ainoastaan Suomessa. 
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Suomen vajaasta 10 000: sta saamelaisesta pohjoissaamen puhujia arvioidaan olevan 

2000, kun taas inarinsaamen puhujia arvioidaan olevan noin 300–400, samoin kuin 

koltansaamen puhujia. (Lehtola 2015, 23; samediggi.fi). Saamelaisten lukumäärän 

lisäksi myös saamen kielen puhujien määrää on vaikea arvioida. Saamen kieli ei 

välttämättä ole jokaisen sitä puhuvan äidinkieli ja kielitaito voi olla heikkoa, kun 

kieltä ei ole oppinut heti lapsena. 

Lapset oppivat saamen kielen yleensä kotona ja käyttävät sitä vanhempiensa kanssa, 

mutta nykyään monet saamelaislapset ja -nuoret puhuvat jo keskenään suomea. 

Taustalla vaikuttaa suomen kielen vahva asema ympäröivässä yhteiskunnassa. 

(Torikka 2001, 25.) Saamelaisten kotiseutualueella sekä Rovaniemellä ja 

pääkaupunkiseudulla on tarjolla saamenkielistä päivähoitoa lapsille. Inarin kunnassa 

kielipesä -toiminta tarjoaa päivähoitoa kaikilla kolmella eri saamen kielellä, mutta 

muualla tilanne on huonompi inarinsaamen ja koltansaamen kannalta. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kaikilla halukkailla ei ole mahdollisuutta harjoittaa saamen kieltä 

ennen kouluikää. 

Martin (2002, 43) pohtii teoksessaan, voiko kulttuurillinen identiteetti olla olemassa 

ja säilyä ilman yhteyttä kieleen. Saamelaisten kouluhistorian huomioon ottaen kieltä 

ei voida pitää tässä kulttuurikysymyksessä välttämättömänä kriteerinä. Henkilö voi 

kokea kuuluvansa saamelaisyhteisöön, vaikka hän ei kieltä osaisikaan. Yhteinen 

kieli tekee etnisestä ryhmästä yhtenäisemmän, mutta koko Saamenmaan 

saamelaisryhmää ei voida pitää muutenkaan kovin yhtenäisenä. Sen sijaan 

saamelaisilla on yhteinen menneisyys, perinteet sekä arvot, joita kunnioittamalla on 

mahdollista säilyttää kulttuuri-identiteetti ja kokea me-henkeä muiden saamelaisten 

kanssa, ilman kieltäkin.  

 

2.3.2 Perinteiset elinkeinot 
 

Saamelaiset ovat alun perin olleet metsästäjä- ja kalastajakansaa, joka ovat eläneet 

muun muassa peuranpyynnillä. Poronhoitoon siirryttiin vasta, kun peurat vähenivät 

ja metsästysmahdollisuudet heikentyivät. Vaikka poronhoito on elinkeinona uusin 
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tulokas, voi sitä pitää kalastuksen ja metsästyksen ohella saamelaisten perinteisenä 

elinkeinona.  Itseasiassa poronhoito on nykyajan saamelaisille tärkein elinkeino, sillä 

kalastuksella ja metsästyksellä harva pystyy tulemaan enää toimeen. Saamelaisille, 

kuten suomalaisille ja monille muillekin kansoille, kalastuksesta ja metsästyksestä 

on tullut enemmänkin vapaa-ajanviete tai harrastus. (Torikka 2001, 7, 22.) 

Toisin kuin Ruotsissa ja Norjassa, Suomessa saamelaisilla ei ole yksinoikeutta 

porotalouteen, vaan kaikilla on yhtäläiset oikeudet poronhoitoon (Allardt & Starck 

1981, 83). Saamelaisten porohoito perustuu paimentolaisuuteen ja eroaa sen vuoksi 

suomalaisten uudisasukkaiden talonpoikaistyyppisestä poronhoidosta. Poronhoidon 

koneellistumisen jälkeen poronhoitajien ei ole tarvinnut muuttaa porojen mukana, 

vaan he voivat asua kodeissaan ja paimentaa porojaan sieltä käsin. 1960-luvulta 

lähtien moottorikelkka on ollut tehokas apuväline poronhoidossa. (Torikka 2001, 

22.) Se on syrjäyttänyt paimenkoirien työkäytön, mutta edelleenkin yksittäiset 

poronhoitajat hyödyntävät myös porokoiria työssään. 

Jotta poronhoidossa noudatettaisiin samanlaisia käytänteitä, on Suomen 

poronhoitoalue jaettu 54 paliskuntaan, jotka huolehtivat poronhoidosta omilla 

alueillaan. Paliskunta on poronomistajien muodostama yhteisö, jossa johtajana 

toimii poroisäntä. Paliskunnilla on yleensä myös nelihenkinen hallitus, joka päättää 

yhteisistä asioista. Porotalous kuuluu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan 

ja paliskuntien toimintaa ohjaa erillinen poronhoitolaki. (paliskunnat.fi)  

Torikka (2001, 35) on kirjoittanut myös poronhoitoa vaikeuttavista tekijöistä. 

Metsähakkuut, louhinta- ja kaivostoiminta pakottavat poronhoitajan muuttamaan ja 

sopeuttamaan elinkeinoaan muiden tahojen tarpeiden mukaan. Säännöllisin väliajoin 

otsikoihin on noussut myös suunnitteilla oleva Jäämeren junarata, joka kulkisi 

Rovaniemeltä Norjan Kirkkoniemeen asti. Vuonna 2021 Lapin liiton valtuusto päätti 

siirtää Pohjois-Lapin maakuntakaavan uudelleen valmisteluun ja siirtää 

ratahankkeen syrjään. Varsinkin saamelaiset ovat olleet iloisia tästä päätöksestä, sillä 

junarata olisi merkittävä uhka pohjoiselle luonnolle ja täten myös porotaloudelle. 

(Paltto & Tammela 2021.) 
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Harva saamelainen saa enää päätoimentulonsa poroista. Poronhoito on silti siitäkin 

tärkeä elinkeino, että saamelaisten sosiaalinen elämä rakentuu paljolti sen ja siinä 

tapahtuvan yhteistyön ympärille. Poroerotukset, teurastukset, vasominen, vasojen 

merkintä, aitojen rakentaminen, porojen siirtäminen ja muut porotalouden tärkeät 

tapahtumat kokoavat saman paliskunnan osakkaat yhteen. (Scheinin 2001, 63.)  

Poroerotuksissa ja vasojen merkkuussa on yleensä koko perhe mukana, minkä 

ansiosta lapset oppivat jo varhain poronhoidon saloja. Porot ja poronhoidon 

harjoittaminen on usein siirtynyt sosiaalisena perintönä sukupolvelta toiselle, mutta 

nykyään uuden ammatin opiskelu ja muutto kaupunkiin houkuttaa yhä useampia 

saamelaisnuoria. Vaikka poronhoitokulttuuria ei siis varsinaisesti samaisteta 

saamelaisuuteen, on sillä ollut erityinen merkitys saamelaiskulttuurin säilymisen ja 

vahvistamisen kannalta. (Tuulentie 2001, 89.) 

Poronhoidon rinnalla myös saamenkäsityö on ollut aikanaan yksi saamelaisten 

elinkeinoista. Saamelaisten perinteisistä käsitöistä voidaan käyttää myös 

saamenkielistä termiä duodji. Modernisoitunut yhteiskunta asetti saamelaisen 

käsityön uusien haasteiden eteen, kun puu ja sarvi korvattiin uusilla materiaaleilla. 

Niin sanottu naisten käsityö eli pehmeä käsityö on kuitenkin säilynyt tähän päivään 

asti, sillä saamenpukuja ja muita asusteita tarvitaan edelleen. Osa duodjista tulee 

omaan tai läheisten tarpeeseen, mutta joitakin tuotteita, kuten hopeakoruja, villa-

asusteita ja nahkaesineitä, on alettu valmistamaan myös matkamuistotarkoitukseen. 

(Lehtola 2006, 12.) Saamenpuvut ovat kuitenkin niin henkilökohtainen asia, että 

muiden kuin saamelaisten ei ole hyväksyttävää pukea niitä. 

 

2.3.3 Saamenpuku 

 

Yksi konkreettisimpia symboleita saamelaiskulttuurissa on lapinpuku eli 

saamenpuku. Saamenpuvuissa käytetään yleensä samoja värejä kuin saamen lipussa 

eli sinistä, punaista, keltaista ja vihreää. Sininen symboloi vettä, punainen tulta, 

keltainen aurinkoa ja vihreä luontoa. Väritykset, mallit ja koristelut vaihtelevat 

kuitenkin alueittain ja saamelaisten kokoontuessa pitkien matkojen päähän, voi 
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toisen puvusta tunnistaa hänen kotipaikkansa. Pukujen pienet yksityiskohdat voivat 

myös paljastaa puvun kantajan suvun ja taustan. (Lehtola 1997, 12.)  

Lehtola (1997, 10) kuvailee teoksessaan kaikki Suomen perinteiset saamenpuvut eli 

viisi eri mallia, joista tunnetuin on pohjoissaamelaisten Enontekiön puku. 

Värikkyytensä ja koristeluidensa vuoksi tästä on tullut suosittu näky myös 

matkailualan mainonnassa. Puku koristellaan leveillä nauhaketjuilla niin hartioista 

kuin helmasta ja sen kanssa puetaan paljon hopeisia rintakoristeita eli riskuja. 

Riskujen määrä on kertonut ennen henkilön varallisuudesta, mutta nykyään tätä ei 

pidetä niinkään sosioekonomisen aseman merkkinä. 

Muut pukumallit ovat paljon hillitympiä eikä koristeita käytetä samoissa määrin kuin 

Enontekiön puvussa. Utsjoen puku, inarinsaamelainen puku ja Vuotson puku 

muistuttavat kaikki vaatimattomuudellaan toisiaan. Pukuihin kuuluu muutama 

punainen ja keltainen tere hartioilla. Inarinsaamelaisen ja Vuotson mallisessa 

puvussa miehellä on helmassa punakeltainen verka niin kuin naisilla, mutta Utsjoen 

mallissa miehellä ei ole helmassa mitään. Perinteisen puvun pohjavärinä on käytetty 

mustaa tai tummansinistä sarkaa. Viides malli on kolttasaamelainen puku, joka 

erottuu selvästi muista malleista. Miehen puku on kehittynyt paljon viime 

vuosikymmeninä muiden saamelaisryhmien puvun suuntaan, mutta naisen 

kaksiosainen puku on lähellä karjalaisen naisen kansallispukua. Kolttanaisen 

siviilisäädyn näkee lakista, sillä naimisissa olevalla on käytössään korkea sarvilakki, 

joka on kadonnut muualta Saamenmaalta. (Lehtola 1997, 10.)  

Vain kolttasaamelaisen naisen puku eroaa radikaalisti miehen puvusta. Haluan 

muistuttaa, että vaikka muiden saamelaisryhmien miesten ja naisten puvut ovat 

väritykseltään ja malliltaan keskenään samanlaisia, on naisen puku aina hieman 

koristeellisempi kuin miehen. Naisen harteilla on silkki eli huivi, johon riskut 

asetellaan ja naisen puvun helma on pidempi kuin miehellä. Erona sukupuolten 

välillä on myös lakkimallit, joista miehen neljän tuulen lakki on ollut enemmän 

näkyvillä. Miehet asettavat vyönsä lanteille, kun taas naiset kiristävät sen ylemmäs 

vyötärön kohdalle. 
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Ennen lapinpuku oli jokapäiväinen vaate, jota käytettiin kaikissa arjen askareissa, 

mutta enää saamelaisten arkipukeutuminen ei eroa valtaväestön pukeutumisesta. 

Nykyään saamenpuku puetaan ylle lähinnä juhlatilaisuuksiin sekä 

saamelaistapahtumiin ja tärkeisiin konferensseihin, joissa edustetaan oman 

kulttuurin asioita. Perinteiset pukumallit ovat edelleen käytössä, mutta varsinkin 

nuoret ovat alkaneet käyttää myös perinteisistä malleista poikkeavia värejä ja 

kuoseja. Epämuodollisemmissa tilaisuuksissa puvun kanssa ei myöskään välttämättä 

pueta porosta valmistettuja sisnakenkiä, vaan puvun kanssa saatetaan yhdistellä 

esimerkiksi tennareita. Niin kuin valtaväestökin, niin myös saamelaiset ilmaisevat 

itseään yhä enemmän pukeutumisensa kautta. 

Lapinpuku on saamelaisille iso osa kulttuuria ja identiteettiä, sillä kotipaikkakunnan 

ja suvun lisäksi se voi kertoa henkilön luonteesta. Lakin ja riskujen asettelusta sekä 

kenkien paulojen eli nauhojen sitomisesta voi myös nähdä, kuinka huolellinen 

ihminen on kyseessä. Samat seikat paljastavat myös tottumattoman tai ulkopuolisen 

puvun kantajan. Koska puku on saamelaisille tärkeä kulttuurin ja identiteetin 

symboli, ovat saamelaiset luonnollisesti harmissaan, jos heidän pukuaan 

väärinkäytetään esimerkiksi huvittelussa tai mainonnassa. (Lehtola 1997, 12.)  

 

2.4 Saamelaisopetuksen historiaa ja nykyhetki 
 

Saamelaisten ensimmäisenä opetusmuotona toimi kirkon kehittämä 

katekeettajärjestelmä, joka säilyi Suomen Lapissa lähes kahdensadan vuoden ajan. 

Katekeetat olivat saamenkielisiä opettajia, jotka kiersivät 1700-luvulla kylästä ja 

kodasta toiseen pitäen lähialueen lapsille parin viikon opetusjaksoja kerrallaan. 

Opetukseen sisältyi lukutaitoa ja kristinoppia. Valtio maksoi katekeetoille palkkaa ja 

lasten vanhemmat huolehtivat heidän ravinnostaan ja vaatetuksesta. Katekeetat 

osallistuivat myös perheen kotitöihin ja hoitivat hengellisiä tilaisuuksia kuten 

rukoushetkiä ja saarnoja. Katekeettajärjestelmän myötä lukutaito saamelaisten 

keskuudessa lisääntyi ja saamenkielinen kirjallisuus kasvoi. (Lehtola 1997, 34.) 
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Oppivelvollisuuslain astuttua voimaan vuonna 1921, pyrittiin jokaisella lapselle 

takaamaan vähintään kuuden vuoden koulusivistys. Tämän myötä saamelaisten 

kotiseutualueelle rakennettiin keskuskansakouluja asuntoloineen. Monilla 

saamelaisilla, mutta myös joillakin suomalaisilla lapsilla oli pitkät koulumatkat, 

joten heidät majoitettiin opetusajaksi asuntolaan asumaan. Täten opetuksen 

järjestäminen oli edelleen haasteellista ja katekeetat jatkoivat toimintaansa. 

Viimeinen katekeetta lopetti toimintansa vasta vuonna 1956. (Keskitalo ym. 2014, 

16.) 

Samana vuonna, kun oppivelvollisuus astui voimaan, alkoi ajatus assimilaatiosta eli 

vähemmistöjen sulauttamisesta enemmistöön leviämään myös Suomeen. Ruotsissa 

ja Norjassa tätä oltiin harjoitettu jo jonkin aikaa. Koulu- ja asuntolakasvatus 

mahdollisti saamelaisiin kohdistuneen suomalaistamisen, sillä saamelaisten etuja oli 

helppo polkea koulun kautta. Lakeja säädettiin niin, ettei saamelaisilla ollut enää 

oikeutta saamenkieliseen opetukseen. (Lehtola 1997, 44–46.) Saamen kielen käyttöä 

ei kielletty laissa, mutta opettajien ja asuntoloiden työntekijöiden asenteet olivat sitä 

vastaan (Nyyssönen 2014, 76). 

Rasmus (2014, 254–255) kertoo asuntolan toimineen karuna kasvuympäristönä 

pohjoisen lapsille. Saamelaiset joutuivat sekä henkisen että fyysisen kiusaamisen 

kohteeksi. Saamelaiset sukujuuret opittiin salaamaan, mutta pelkkä nimi tai murre 

saattoi erottaa saamelaisen suomalaisesta. Kiusaaminen ei tapahtunut ainoastaan 

suomalaisten toimesta, vaan kiusaamista esiintyi myös saamelaisryhmien välillä: 

hierarkiassa ylimpänä olivat pohjoissaamelaiset, sitten inarinsaamelaiset ja alimpana 

vasta kolttasaamelaiset. Lapset asuivat asuntoloissa kuukausia yhtä mittaa omien 

kiusaajiensa kanssa ja kun he sitten pääsivät jouluksi ja kesäksi lomalle kotiin, eivät 

he viitsineet valittaa oloistaan perheelleen. 

Asuntoloiden lukumäärä alkoi vähentyä 1960-luvulla tieverkostojen parantuessa ja 

koulukuljetusten lisääntyessä. Tuolloin ensimmäiset asuntoloissa asuneet sukupolvet 

olivat aikuisia ja keskustelu asuntolakokemuksista heräsi. Vasta nyt kävi ilmi, että 

monet saamelaiset olivat kärsineet traumoista asuntola-aikaisten tapahtumien vuoksi 

ja tieto tästä levisi myös julkisuuteen. Koulua alettiin syyttää saamelaismielen 
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kolonisoinnista eli valtaamisesta, mikä näyttäytyi vielä myöhemmälläkin iällä 

häpeänä saamelaista syntyperää kohtaan. (Nyyssönen 2014, 75–76.) 

Peruskouluun siirryttiin vuonna 1968, jolloin kansakoulut muuttuivat ala-asteiksi ja 

kansalais- ja keskikoulut yläasteiksi. Erityisopetus ja vieraiden kielten, kuten 

englannin opetus käynnistettiin, mutta saamenkielinen opetus ei muuttunut 

parempaan suuntaan. Vuosina 1964–1965 saamenkieliset oppilaat sijoittuivat 26 

kouluun, kun saamenkielisiä opettajia toimi näissä ainoastaan kahdeksassa. Tämän 

lisäksi kolme saamenkielistä opettajaa opetti täysin suomenkielisessä koulussa. 

(Nyyssönen 2014, 73.) Ongelma oli selvä: saamelaisten asuttaessa laajaa aluetta ja 

sijoittuessa niin moneen kouluun olisi saamenkielisille opettajille ollut isompi tarve. 

Saamelaisopetuksen tila alkoi parantua 1970-luvulla saamen kansan kansallisen 

heräämisen myötä. Saamelaisten kouluttautuessa he osasivat nostaa epäkohtia esiin 

ja vaatia parannuksia. Valtiovalta perustikin toimikuntia ja komiteoita 

saamenkielisten oppilaiden opetuksen parantamiseksi. Saamenkielistä opetusta 

alettiin antamaan saamelaisalueen 28 koulusta kahdessakymmenessä eli jokaisessa 

saamelaisalueen kunnassa. Taustalla vaikutti ainoastaan opettajien oma mielenkiinto 

ja asiantuntemus. Koululaki ei vieläkään tukenut saamenkielistä opetusta. (Lassila 

2014, 245; Nyyssönen 2014, 74.)  

Saamelaisalueen ala-asteen kouluissa oli lukuvuonna 1980–1981 yhteensä 12 

ylimääräistä luokanopettajaa huolehtimassa saamen kielen opetuksesta. Tätä alettiin 

jopa paheksua opetusministeriön ja kouluhallituksen virkamiesten keskuudessa ja 

linjaa tiukennettiin. Tästä eteenpäin saamenkielisiä opettajia ei myönnetty enää aivan 

yhtä helposti. Lukuvuonna 1989–1990 saamenkielistä opetusta sai peräti 557 

oppilasta 32 eri oppilaitoksessa, kun viisi vuotta aiemmin vastaava luku oli vielä 45 

oppilasta kuudessa oppilaitoksessa (Lassila 2014, 248–250). Saamenkielisen 

opetuksen tilanne Suomessa ei silti koskaan ole ollut yhtä hyvä kuin naapurimaissa. 

Vieläkään, vuonna 2022, Suomella ei ole saamelaisille omaa opetussuunnitelmaa – 

toisin kuin Ruotsin ja Norjan valtioilla. Tämän vuoksi saamelaislapset opiskelevat 

samoissa kouluissa suomenkielisten kanssa ja saavat opetusta valtakunnallisen 

opetussuunnitelman mukaan. (Keskitalo, Määttä, Sarivaara & Uusiautti 2014, 5.) 
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Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014, 86) on kuitenkin erikseen kirjattu 

saamelaisten oikeudesta saada opetuksessa tukea kieleensä, kulttuuriinsa ja 

yhteisöönsä kasvamisessa sekä mahdollisuudesta omaksua saamelainen 

kulttuuriperintö. Lisäksi opetussuunnitelmaan on kirjoitettu seuraavasti: 

”Saamelaisten kotiseutualueella asuvien saamen kieltä osaavien oppilaiden opetus 

tulee antaa pääosin saamen kielellä.”.  

Saamelaisten kotiseutualueella on järjestetty erillisiä saamenkielisiä luokkia, joissa 

saamenkieliset oppilaat opiskelevat saamen kielellä. Saamenkielisiä oppilaita ei ole 

kovinkaan paljoa, joten opetus tapahtuu yhdysluokissa eri vuosiluokilla olevien 

oppilaiden kesken. Saamenkielisen opetuksen rinnalla tarjolla on saamen kielen 

opetusta eli aineopetusta, jota voidaan antaa joko äidinkielen tai vieraan kielen 

muodossa. Tällöin muillakin saamelaisten kotiseutualueella asuvilla lapsilla on 

mahdollisuus perehtyä saamen kieleen ja kulttuuriin. Saamelaisopetus kohdentuu 

saamenkieliseen, saamen kielen ja saamelaiskulttuurin opetukseen. (Keskitalo ym. 

2014, 5.)  
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2.5 Teorian yhteenveto 
 

Saamelaisten oikeudellinen asema vaihtelee paljon Suomen, Ruotsin ja Norjan 

välillä. Vuonna 1997 Norjan kuningas Harald pyysi julkisesti anteeksi saamelaisilta 

sulauttamispolitiikan seurauksia. Seuraavana vuonna myös Ruotsin 

maatalousministeri Annika Åhnberg esitti koko hallituksen puolesta vastaavanlaisen 

anteeksipyynnön. (Aikio & Aikio 2001, 97-98.) Suomessa julkista anteeksipyyntöä 

saamelaisille ei ole vielä esitetty, mutta vuonna 2021 valtioneuvosto asetti 

saamelaisten totuus- ja sovintokomission, jonka tarkoituksena on tunnistaa 

saamelaisten historiallinen ja nykyinen syrjintä ja selvittää, miten se vaikuttaa heihin 

tänä päivänä (Valtioneuvosto 2021). 

Assimilaatiopolitiikan aikana ja sen jälkeen saamelaisilla on ollut ongelmia oman 

kulttuuri-identiteettinsä kanssa. Monet ovat tunteneet häpeää omia juuriaan kohtaan 

ja valtaväestöön on yritetty sulautua myös oma-aloitteisesti. Globaalisuuden myötä 

saamelaiset ovat kuitenkin heränneet omaan etnisyyteensä ja nykyään yhteishenki 

saamelaisten keskuudessa on vahvaa. Saamelaiset pyrkivät vahvistamaan kulttuuri-

identiteettiään huolehtimalla muiden alkuperäiskansojen tavoin omista 

oikeuksistaan ja pitämällä omista kulttuuriperinteistään kiinni. (Lehtola 2015, 10; 

Torikka 2001, 37.) Tästä huolimatta Suomi ei koskaan ratifioinut YK:n 

kansainvälisen työjärjestön laatimaa ILO-sopimusta nro 169. 

ILO-sopimuksen käsittelyyn on voinut vaikuttaa saamelaisuuden häilyvä 

määritelmä. Ennen kuin aletaan suomaan etuoikeuksia kenellekään, pitäisi pystyä 

selvittämään, kenelle nämä oikeudet edes kuuluvat. Määrittely on kuitenkin 

haasteellista, sillä saamelaisuutta mitataan enää harvoin vain veren vahvuuden 

perusteella. Biologisella perimällä on merkitystä vain Saamelaiskäräjien 

äänestysoikeuden saavuttamisessa, mutta muuten on lähes yhdentekevää, onko 

henkilön vanhemmat ”täysiä” saamelaisia vai periytyykö saamelaisuus jostain 

kauempaa. 

Yhdenkään kulttuurin ei pitäisi olla enää sidoksissa paikkaan. Saamelaiset ovat 

harjoittaneet pitkään luonnosta riippuvaista elämäntyyliä ja on hienoa, jos tätä 
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perinnettä pystytään vielä jatkamaan ja siirtämään seuraaville sukupolville. Ihmiset 

haluavat kuitenkin elämältä eri asioita ja osalle saamelaisista kaupunkiin 

muuttaminen on edellytys, jotta voi saavuttaa elämässään sen, mitä itse haluaa. 

Saamelaisten kotiseutualueen lisäksi saamelaisia asuu paljon Rovaniemellä ja 

pääkaupunkiseudulla. Sen vuoksi ihmisten ympäri Suomen tulisi olla valveutuneita 

alkuperäiskansamme asioista ja kulttuurista.  

Varsinkin opettajien olisi hyvä omata saamelaistietoutta, jotta he voisivat osaltaan 

olla tukemassa saamelaisen oppilaan kulttuuri-identiteetin rakentumista. 

Saamelaiskulttuuriin liittyvä opetus voi vahvistaa saamelaisen oppilaan 

minäkäsitystä ja samalla lisätä suomalaisten oppilaiden tietoisuutta saamelaisista. 

Näiden seikkojen toteutuminen ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys ja sen vuoksi 

haluan ottaa selvää, millainen tilanne Rovaniemellä on.  
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA 
TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 

 

Suomessa asuu kolmen eri saamelaisryhmän edustajia, joilla on oma kieli ja 

saamenpuvut. Koska kulttuurin harjoittaminen ei eroa suuresti muilla osa-alueilla 

pohjoissaamelaisten, inarinsaamelaisten ja kolttasaamelaisten välillä, käsittelee 

tutkimukseni Suomessa esiintyvää saamelaiskulttuuria yleisesti.  

Tämän tutkimuksen keskeisimmät käsitteet ovat saamelaistietous, 

saamelaiskulttuurin opetus sekä kulttuuri-identiteetti. Saamelaistietous on 

tietämystä, jonka ihminen omaa saamelaiskulttuurista. Saamelaiskulttuurin 

opetuksella tarkoitan muussa kuin saamenluokassa tapahtuvaa saamelaiskulttuuriin 

liittyvää opetusta, joten sen vuoksi käytän sitä saamelaisopetuksen käsitteestä 

irrallaan. Kulttuurin ja identiteetin välisestä yhteydestä käytän tässä tutkielmassa 

kulttuuri-identiteetin termiä.  

Tutkimukseni tarkoituksena on kartoittaa Rovaniemellä työskentelevien 

luokanopettajien saamelaistietoutta ja ottaa selvää, millaisia kokemuksia heillä on 

saamelaiskulttuurin huomioimisesta työssään. Rovaniemi valikoitui 

tutkimuskohteeksi siksi, että siellä asuu paljon saamelaisia ja se sijaitsee lähellä 

saamelaisten kotiseutualuetta. Tutkimuksestani löytyy kaksi erillistä 

tutkimuskysymystä: 

1. Millainen on Rovaniemellä työskentelevien luokanopettajien saamelaistietous? 

2. Millaisia kokemuksia Rovaniemellä työskentelevillä luokanopettajilla on 

saamelaiskulttuurin huomioimisesta työssään? 

• saamelaiskulttuurin opetus luokassa 

• saamelaisen oppilaan kulttuuri-identiteetin tukeminen 

 



24 
 

Ensimmäinen kysymys on kohdistettu kaikille rovaniemeläisille luokanopettajille ja 

se perustuu vastaajan omaan arvioon. Haluan myös kuulla, miten saamelaistietous 

on hankittu tai mihin se perustuu. Toinen tutkimuskysymys sisältää kaksi eri tasoa: 

yleisen sekä yksilöllisen tason. Otan selvää, miten saamelaista kulttuuria on käsitelty 

yleisellä tasolla luokassa ja miten yksittäisen oppilaan kulttuuri-identiteettiä on 

tuettu luokanopettajan toimesta. Tarkoituksenani on tutkia näiden kahden 

tutkimuskysymyksen välistä yhteyttä eli miten luokanopettajan saamelaistietous 

vaikuttaa käytännön kokemukseen. 

Jo tässä vaiheessa on hyvä tietää, että tämän tutkimuksen tulokset eivät ole 

yleistettävissä, sillä tutkimus perustuu yksilön henkilökohtaisiin kokemuksiin. Oman 

kokemukseni kautta minulla on olemassa oma olettamus: saamelaiskulttuurin 

huomioiminen voidaan kokea haasteelliseksi opetus- ja kasvatustyössä, jos 

luokanopettajalla ei ole riittävää saamelaistietoutta. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

 

4.1 Tutkimusmenetelmät 

 

Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen suhteen esittäminen vastakkainasetteluna on 

tavallista, vaikka monien tutkijoiden mielestä tämä on turhaa, sillä kvalitatiivisia ja 

kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä voidaan myös yhdistellä, jolloin ne 

poissulkemisen sijaan täydentävät toisiaan (Sarajärvi & Tuomi 2013, 65). Tästäkin 

tutkimuksesta löytyy määrällisen tutkimusmenetelmän piirteitä: tutkimusaineiston 

hankintatapa, jota seuraavassa luvussa tulen esittelemään, ei täytä laadullisen 

tutkimuksen kriteerejä. Lisäksi minulla on ollut tutkimusta tehdessäni oma ennakko-

oletukseni, eikä hypoteesin laatiminen yleensä kuulu kvalitatiivisen tutkimuksen 

lähtökohtiin. Tarkoituksenani ei kuitenkaan ole ainoastaan testata oma hypoteesini, 

vaan pyrkiä aineiston monipuoliseen ja yksityiskohtaiseen tarkasteluun. (Hirsjärvi 

ym. 2009, 164.)  

Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen olemus määrittyy yleisesti sen kautta, 

mitä se ei ole ja näin sitä verrataan paljon kvantitatiiviseen tutkimukseen (Eskola & 

Suoranta 2001, 13). Tämä tutkimus edustaa laadullista tutkimusta. Kohdetta 

tutkitaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja tiedonkeruun välittäjänä toimii 

ihminen. Lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, johon sisältyy ajatus siitä, 

että todellisuus on moninainen. Tavoitteena ei ole todentaa jo olemassa olevia 

totuuksia, vaan ennemminkin löytää ja paljastaa tosiasioita. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 1997, 161, 164.)  

Yksi yleisimmistä laadullisen tutkimuksen tutkimusstrategioista on tapaustutkimus, 

jonka piiriin tämäkin tutkimus asettuu. Tapaustutkimus on tutkimustapa, jonka 

sisällä voidaan käyttää eri tutkimusmenetelmiä. Tutkimuskohteena voi olla mikä 

vain yksittäinen tapaus, mutta useimmiten se on jokin tapahtumakulku tai ilmiö. 

Tässä tapauksessa tutkimusilmiönä ovat Rovaniemellä työskentelevien 

luokanopettajien kokemukset saamelaiskulttuurin huomioimisesta opetuksessa. 
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Toivon myös saavani vastauksen siihen, miten arvio omasta saamelaistietoudesta 

vaikuttaa näihin kokemuksiin. Niin kuin tapaustutkimukset yleensä, tämänkin 

tutkimuksen tarkoituksena on vastata kysymykseen miten, vaikka se ei suoranaisesti 

tutkimuskysymyksissä ilmene. Tutkimus pyrkii holistisuuteen eli kokonaisvaltaiseen 

analyysiin luonnollisesti ilmenevästä tapauksesta. Tarkoituksenani on lisätä 

ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä silti yleistämättä tutkimustietoa. (Bamberg, 

Jokinen & Laine 2008, 9–10.) 

Tutkimuksen keskiössä on rovaniemeläisten luokanopettajien subjektiiviset 

kokemukset ja käsitykset yhdestä ilmiöstä, joten tutkimus edustaa fenomenografista 

tutkimusmenetelmää. Fenomenografia tarkoittaa sanana ilmiön kuvaamista ja siitä 

kirjoittamista. Sen oletuksena on, että on olemassa vain yksi maailma, josta ihmiset 

muodostavat omia käsityksiä. Ja koska käsityksiä on olemassa hyvin erilaisia, on 

fenomenografian tehtävä tutkia niitä. (Metsämuuronen 2006, 108.) Tässä 

tutkimuksessa käsitysten syntymiseen voi vaikuttaa muun muassa henkilön 

synnyinpaikka, oppilaitos, työkokemus sekä muut aiemmat kokemukset.  

 

4.2 Tutkimusaineiston hankinta 
 

Kyselemällä, keskustelemalla ja kuuntelemalla saa monipuolisesti tietoa jostain 

ilmiöstä ja sen vuoksi haastattelu on tyypillinen tiedonhankintamenetelmä 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Tutkimushaastattelulla pyritään saamaan aineistosta 

monipuolista ja systemaattista tietoa. Tutkimushaastatteluakin on monenlaista ja se 

voidaan perinteisessä jaottelussa jakaa kysymysten valmiuden perusteella 

strukturoituihin eli standardoituihin haastatteluihin ja strukturoimattomiin eli 

standardoimattomiin haastatteluihin (Metsämuuronen 2003, 186; Ruusuvuori & 

Tiittula 2005, 11). 

Keräsin tutkimukseni aineiston strukturoidulla lomakehaastattelulla, johon 

kysymykset oli laadittu tarkkaan etukäteen. Strukturoidussa haastattelussa 

kysymykset esitetään samassa muodossa ja samassa järjestyksessä kaikille 

haastateltaville. Strukturoimaton haastattelu taas etenee haastateltavan ehdoilla ja 
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koska se ei ole sidoksissa perinteiseen kysymys-vastaus-muotoon, voi haastattelu 

muistuttaa ennemminkin vapaata keskustelua, jossa molemmat osapuolet ovat 

tasavertaisia. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 11.)  

Haastattelun ei tarvitse välttämättä edustaa kumpaakaan ääripäätä, vaan sopiva 

välimaasto saattaa löytyä puolistrukturoidusta haastattelusta, jota kutsutaan myös 

teemahaastatteluksi. Puolistrukturoitu haastattelu kohdistuu ennalta valittuihin 

teemoihin, mutta kysymysten muotoa ja esittämisjärjestystä ei ole määritelty niin 

tarkkaan. (Metsämuuronen 2003, 189; Ruusuvuori & Tiittula 2005, 11.) Olin alun 

perin ajatellut toteuttaa tutkimukseni puolistrukturoidulla teemahaastattelulla, sillä 

siinä korostuu ihmisten omat tulkinnat ilmiöstä, heidän asioille antamansa 

merkitykset sekä se, miten merkitykset ilmenevät vuorovaikutuksessa (Sarajärvi & 

Tuomi 2013, 75). 

Yleensä kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto kootaan luonnollisissa ja todellisissa 

tilanteissa, mutta vielä vuonna 2022 jylläävän pandemian takia päätin hoitaa 

haastattelun mahdollisimman turvallisesti ja mukavasti (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 1997, 164). Lisäksi uskon, että anonyymi lomakehaastattelu madalsi 

ihmisten kynnystä osallistua tutkimukseen, joka käsittelee näin sensitiivistä aihetta.  

Haastattelukysymykset mietin tarkkaan ja muotoilin ne mahdollisimman 

yksinkertaisiksi, koska lomakehaastattelussa haastateltavalla ei ole mahdollisuutta 

kysyä tarkennusta kysymykseen. Jaottelin haastattelukysymykset kolmeen eri osaan: 

omaan taustaan, omaan tietämykseen saamelaiskulttuurista sekä kokemukseen 

käytännössä. Kaikki vastauskentät olivat avoimia. Vain osa kysymyksistä oli niin 

sanotusti pakollisia kaikille ja loput oli suunnattu niille vastaajille, joilla oli aiheesta 

laajempaa kokemusta. Laadin kyselylomakkeen (liite 1) Webropolilla ja annoin 

kolme viikkoa vastausaikaa. Lähestyin potentiaalisia vastaajia eli Rovaniemellä 

työskenteleviä luokanopettajia koulujen rehtoreiden kautta ja laitoin 

sähköpostiviestiä (liite 2) kaiken kaikkiaan yhdelletoista koulun rehtorille ja 

johtajalle.  
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4.3 Tutkimushenkilöt 
 

Tutkimukseni kohdejoukkona toimii henkilöt, jotka valikoituivat mukaan 

satunnaisotannalla. Satunnaisotanta lisää tutkimuksen luotettavuutta, kun jokainen 

havainto on tullut esille sattumanvaraisesti ilman tutkijan omaa pyrkimystä. Olin 

rajannut tutkimukseni Rovaniemen alueelle, joten otanta ei ollut niin satunnaista 

kuin se olisi voinut olla. Ei-satunnainen otanta tarkoittaa kuitenkin sitä, että tutkija 

valitsee koehenkilöt itse mielenkiinnon ja saatavuuden mukaan. (Metsämuuronen 

2003, 31.) 

Kyselylomakkeeseeni vastasi kaiken kaikkiaan kahdeksan luokanopettajaa, mikä on 

hieman vähemmän kuin osasin odottaa. Vastaukset olivat kuitenkin kattavia ja niissä 

nousi esille hyvinkin erilaisia kokemuksia, minkä vuoksi koin, että tämä 

osallistujamäärä on riittävä. Sitä paitsi laadullinen tutkimus ei pyri tilastollisiin 

yleistyksiin, joten aineiston koko on pieni määrälliseen tutkimukseen verrattaessa. 

Osallistujamäärän sijaan tärkeää on, että ne henkilöt, jotka tutkimukseen osallistuvat, 

ovat valmiita avaamaan omakohtaisia kokemuksiaan syvällisesti ja laajasti. 

(Sarajärvi & Tuomi 2013, 85.)  

Selkeä saateteksti ja tiivistelmä tutkittavasta ilmiöstä karsi varmasti tutkimuksen 

osallistujamäärää, joten tutkimukseen osallistuivat juuri ne, keitä aihe kiinnosti. 

Lähtökohta oli se, että kuka vain rovaniemeläinen luokanopettaja olisi soveltunut 

tutkimukseeni haastateltavaksi, mutta satunnaisotannassa tutkimushenkilöt 

valikoituvat tietenkin ihmisten omien mielenkiinnonkohteiden mukaan. Ei voida 

olettaa, että kaikki haastateltaviksi sopivat ja viestin tavoittaneet henkilöt perehtyvät 

kyselyyn ja käyttävät aikaansa sen täyttämiseen.  

Tutkimukseen osallistuneet luokanopettajat ovat valmistuneet 1999–2021 välisenä 

aikana. Heistä kuusi on työskennellyt opettajana alle viisi vuotta, kun kahdelle 

muulle on ehtinyt kertyä työkokemusta pidemmältä ajalta. Tutkimushenkilöiden ikä 

ei ole tutkimuksen kannalta relevanttia tietoa. Suurin osa vastaajista on suorittanut 

tutkintonsa juuri Lapin yliopistossa, mutta kaksi on opiskellut Oulun yliopistossa ja 

yksi Lapin yliopiston lisäksi myös kahdessa muussa yliopistossa. Kahdeksasta 



29 
 

henkilöstä peräti kolme on alkujaan myös kotoisin Rovaniemeltä ja kaksi tulevat 

läheltä pienemmiltä paikkakunnilta. Yksi taas on lähtöjään Oulusta, yksi Etelä-

Pohjanmaalta ja yksi saamelaisalueelta, mutta hän ei itse ole saamelainen. 

 

4.4 Aineiston analyysi 
 

Aineistoa voi lähestyä monella tapaa. Laadullisen aineiston analyysin tarkoituksena 

on selkeyttää ja tuoda uutta tietoa tutkimusaiheesta. Aineisto pyritään tiivistämään 

ilman, että sen sisältämä informaatio katoaa tai muuttaa muotoaan. Perinteiset 

laadullisen aineiston analyysit ovat deskriptiivisiä ja aineistoista löydettyjä 

yhtäläisyyksiä ja samankaltaisuuksia pyritään kuvailemaan mahdollisimman 

tarkasti. (Eskola & Suoranta 2005, 137, 139.) 

Sarajärvi ja Tuomi (2009, 95–97) ovat jaotelleet laadullisen aineiston analyysitavat 

aineistolähtöiseen, teoriasidonnaiseen sekä teorialähtöiseen analyysiin. Tämän 

tutkimuksen analyysillä ei ole teoreettisia kytkentöjä, eikä aiemmilla havainnoilla ja 

tiedoilla ole ollut merkitystä lopputuloksen kannalta. Olen siis käyttänyt 

aineistolähtöistä analyysitapaa, jolloin analyysiyksiköt ja teoreettinen kokonaisuus 

on luotu vasta aineistosta. 

Ihan alkuun siirsin tutkimusaineiston Webropolista yhtenä tiedostona 

tietokoneelleni. Muokkasin asiakirjaa niin, että kaikkien tutkimushenkilöiden 

vastaukset näkyivät saman kysymyksen alla peräkkäin. Aineistolähtöinen 

sisällönanalyysi etenee yleensä kolmivaiheisen prosessin kautta. Sen jälkeen, kun 

olin tutustunut aineistoon ja lukenut sen kertaalleen läpi, aloitin aineiston 

redusoinnin eli pelkistämisen. Lomakehaastattelulla kerätylle aineistolle riitti, kun 

karsi muutamat epäolennaiset kommentit pois. Tässä vaiheessa aloin pohtia 

mahdollisia analyysiyksiköitä ja pelkistin alkuperäisiä ilmauksia. (Sarajärvi & 

Tuomi 2009, 108–110.)  

Toisessa vaiheessa aineisto täytyi klusteroida eli ryhmitellä. Klusteroinnissa on kyse 

siitä, että luodaan alustavia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä. Yhdistelin tekemiäni 

pelkistettyjä ilmauksia omiin luokkiin niiden samankaltaisuuksien mukaan ja 
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nimesin niille omat alaluokat. Tämä nimeäminen on osa kolmatta eli abstrahoinnin 

prosessia, joka tarkoittaa teoreettisten käsitteiden luomista. Kullakin 

analyysivaiheella on tarkoituksena tiivistää aineistoa entisestään ja abstrahointia voi 

jatkaa niin pitkälle kuin se on aineiston sisällön kannalta mahdollista. (Sarajärvi & 

Tuomi 2009, 110–112.)  

 

Esimerkkitaulukko aineistoni redusoinnista, klusteroinnista ja abstrahoinnista 

 

alkuperäisilmaus pelkistetty ilmaus alaluokka yläluokka 

 
”Saamelaistietouteni 
on sillä tasolla, mitä 

peruskoulun 
oppikirjoista voi 

lukea.” 
 

 

Puutteellinen 

saamelaistietous 

 

Luokanopettajien 

heikko 

saamelaistietous 

 

Luokanopettajien 

saamelaistietous 
 

 
”Myös oppilaalla 
itsellään on vähän 

tietoutta.” 

 

Kulttuurista 

vieraantuminen 

 

Saamelaiskulttuurin 

huomioimisen 

haasteet 

 

Saamelaiskulttuurin 

huomioiminen 

opetuksessa 

 

”Olisi 
mielenkiintoista 

oppia 
saamelaiskulttuurista 

enemmän, 
esimerkiksi heidän 
historiasta, tavoista 

ja perinteistä.” 
 
 

 

Kiinnostus 

saamelaiskulttuuria 

kohtaan 

 

Luokanopettajien 

arvostus 

saamelaiskulttuuria 

kohtaan 

 

Tulevaisuuden 

näkymä 
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Yläluokan käsitteet olivat tutkimukseni kannalta riittävät, minkä vuoksi en jatkanut 

abstrahointia pidemmälle.  Näihin käsitteisiin päätyminen ei varsinaisesti yllättänyt 

minua, sillä kyselylomakkeeni oli jaettu selkeästi kolmeen eri teemaan, joista yksi 

käsitteli luokanopettajien tietämystä saamelaiskulttuurista ja toinen käytännön 

kokemuksia. Yläluokan käsitteet toimivat tutkimukseni kuvauskategorioina, joita 

tulen avaamaan seuraavassa luvussa sitaattien kera. Luokanopettajien 

saamelaistietoutta ja saamelaiskulttuurin huomioimista opetuksessa käsittelen 

omissa luvuissa, mutta tulevaisuuden näkymää olen sisällyttänyt kumpaankin 

teemaan.  
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5 TULOKSET 
 

 

5.1 Luokanopettajien saamelaistietous 
 

Kyselylomakkeessa pyysin tutkimushenkilöitä kuvailemaan omaa 

saamelaistietoutta. Suurin osa arvioi oman tietämyksensä saamelaiskulttuurista 

heikoksi. Vain kaksi kertoi tietävänsä saamelaiskulttuurista kohtuullisesti ja yksi 

pystyi sanomaan, että omaa vahvan saamelaistietouden: heistä kaikki olivat oppineet 

kulttuurista joko suoraan saamelaisilta tuttavilta tai sitten läheisiltä, jotka tuntevat 

saamelaisia. 

 

V7: Tätini on aktiivinen saamelaisten puolustaja, sillä heidän piikansa 

oli aikanaan saamelainen. Saamelaisten sorrosta on tullut lisätietoja 

niin ikään perustietojen päälle. Myös pohjoisesta kotoisin olevan 

ystävän puheissa saamelaisuus käy vähän väliä! 

 

V8: Iso osa saamelaistietoudestani perustuu aiheesta enemmän 

tietävän ystäväni kertomiin juttuihin. Kävin myös opetusharjoittelussa 

alueella ja koulussa, jossa oli saamelaisia ja saamenkielistä opetusta. 

Sieltä sain paljon uutta tietoa saamelaisuudesta. 

 

On tyypillistä, että ihmiset, jotka tuntevat saamelaiskulttuuria paremmin, tahtovat 

viedä tietoaan eteenpäin ja näin edistää saamelaisten oikeuksia. Vahvaksi 

saamelaistietoutensa määritellyt henkilö oli kotoisin saamelaisten kotiseutualueelta. 

Hän kuitenkin korosti, ettei hänen saamelaistietoutensa ole aina ollut näin vahvaa. 
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V5: Peruskoulusta saamani tieto oli melko pinnallista, enkä kokenut 

sitä kovin merkitykselliseksi, sillä en tuntenut ketään saamelaista kovin 

hyvin. Nyt olen seurustellut monta vuotta saamelaisen kanssa ja sen 

myötä olen itsekin päässyt osaksi saamelaisyhteisöä. 

 

Edes saamelaisalueella ei voida pitää itsestäänselvyytenä sitä, että lapset oppivat 

peruskoulussa riittävästi saamelaiskulttuurista. Saamelaiskulttuuri voi siis jäädä 

kovin vieraaksi, ellei lähipiiriin kuulu saamelaisia. Tässä tapauksessa oli käynyt niin, 

että saamelaiskulttuuriin herääminen oli tapahtunut aikuisiällä saamelaisen 

kumppanin myötä. 

Voidaan siis todeta, että ne luokanopettajat, jotka omasivat saamelaiskulttuurista 

syvällisempää tietämystä, olivat kerryttäneet kokemusta nimenomaan sisäpiirin 

kautta. Pintapuolista yleistietoa puolestaan oli kertynyt tutkimushenkilöille lähinnä 

peruskoulun opetusmateriaaleista ja eri medioista kuten saamenkielisistä uutisista. 

 

V6: Saamelaistietouteni on sillä tasolla, mitä peruskoulun 

oppikirjoista voi lukea. 

 

Vastaajista kaksi kertoi saaneensa jonkinnäköistä tietoa saamelaiskulttuurista 

kouluttautumisen myötä, mutta heistä toinen tarkoitti tällä itsenäistä tiedon 

hankkimista, joka oli seurausta oman kiinnostuksen lisääntymisestä. Toinen taas oli 

kasvattanut omaa saamelaistietoutta kulttuurihistorian opinnoissa, jossa oli 

saamelainen luennoitsija. Kuusi luokanopettajaa vastasi suoraan, että ei ole saanut 

luokanopettajan koulutusohjelmalta mitään valmiuksia saamelaiskulttuurin 

huomioimiseen omassa työssään. Kahdella luokanopettajalla oli jonkinnäköisiä 

muistikuvia siitä, miten saamelaiskulttuuria olisi sivuttu 

luokanopettajakoulutuksessa: 
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V5: Meillä taisi olla opintojen alkuvaiheessa jokin luento 

saamelaiskulttuurista, mutta se ei antanut mitään valmiuksia työtäni 

varten. 

 

V6: Koulutuksen aikana saatiin tietoa monikulttuuritaustaisista 

oppilaista, mutta ei sen spesifimmin saamelaisiin liittyen. 

 

Yliopistolla ei näyttänyt olevan vaikutusta luokanopettajien saamelaistietouteen. Sen 

sijaan vastauksissa korostui, että oma kiinnostus saamelaiskulttuuria kohtaan on 

mahdollistanut kulttuuriin tutustumisen ja kerryttänyt kokemuksia saamelaisuudesta. 

 

V8: Yhden opetusharjoittelun myötä sain paljon uutta tietoa, mutta 

kyse oli itse valitsemastani koulusta, johon koulutusohjelma ei 

vaikuttanut. Yhden harjoittelun suorittaminen muualla mahdollisti 

kuitenkin tämän kokemuksen. 

 

Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet luokanopettajat osoittivat kiinnostuksensa 

saamelaiskulttuuria kohtaan. Vain yksi luokanopettaja vastasi, ettei hänellä ole 

kiinnostusta oppia lisää kyseisestä kulttuurista. Muut halusivat syventää omaa 

yleistietämystään saamelaisuudesta ja oppia lisää erityisesti saamen kielestä ja 

perinteistä. Useampi mainitsi myös, että haluaisi tietää enemmän saamelaisten 

historiasta ja sen vaikutuksesta nykyhetkeen. Toivotaan, että saamelaisten totuus- ja 

sovintokomissio tuottaa aiheesta laajempaa selvitystä piakkoin (valtioneuvosto.fi).  

Kiinnostuksen yhteydessä nostettiin esiin myös pelko: 

 

V5: Haluaisin oppia saamen kieltä, mutta en tiedä, katsottaisiinko sitä 

hyvällä, sillä en ole itse saamelainen. 



35 
 

 

Sama tutkimushenkilö kertoi aiemmin kuuluvansa saamelaisyhteisöön, joten tämän 

vastauksen tulkitseminen oli haastavaa. Voi olla, että asianomaisella on jokin 

omakohtainen kokemus tämän pelon taustalla. Saamelaisten kokema taistelu omasta 

kulttuuri-identiteetistä on jättänyt jälkeensä paljon epävarmuutta. Jokaisen etnisen 

ryhmän pääajatuksena on säilyttää omaperäinen kulttuurinsa, joten saamelaiset 

saattavat kokea parisuhteen kautta yhteisöönsä liittyneet henkilöt uhkana 

kulttuurilleen – tai sitten kyseinen henkilö haluaa kunnioittaa kulttuuria parhaansa 

mukaan ja on tämän vuoksi varovainen. Kielten opiskelu kulttuurin ulkopuolisena 

henkilönä ei kuitenkaan ole kulttuurin omimista tai sen väärinkäyttöä.  

 

5.2 Saamelaiskulttuurin huomioiminen opetuksessa 
 

Kysyin lomakehaastattelussa, miten saamelaiskulttuuria on käsitelty opetuksessa. 

Kysymys oli laaja, mutta vastaukset olivat tämän osalta hyvin samankaltaisia. 

Vastaukset paljastivat, että ainakin viisi kahdeksasta luokanopettajasta käsittää 

saamelaiset nimenomaan vähemmistönä eikä Suomen alkuperäiskansana. Täten 

saamelaisuutta käsitellään luokassa yhdenvertaisesti muiden Suomen 

kulttuurivähemmistöjen kanssa.  

 

V2: Samalla tavalla kuin muitakin vähemmistökulttuureja. 

 

V3: Tuonut esille saamelaisten aseman vähemmistönä ja kertonut 
heidän kulttuuristaan. 

 

V4: Kun puhumme vähemmistöistä, saamelaisuus käsitellään myös. 

 

V5: Saamelaisista on keskusteltu, kun on opiskeltu esimerkiksi 

vähemmistöjen asemasta Suomessa yhteiskuntaopissa. 
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V8: Olen opettanut saamelaiskulttuurista sijaisuuden aikana 

elämänkatsomustiedossa Suomen kulttuurivähemmistöjä käsiteltäessä. 

 

On yleistä, että saamelaisuutta lähestytään vähemmistön näkökulmasta ja ehkä juuri 

sen takia saamelainen kulttuuri ei saa erityistä huomiota yhteiskunnallisissa asioissa. 

Vastauksista kävi ilmi, että muista vähemmistökulttuureista erillään 

saamelaiskulttuuria on käsitelty luokassa lähinnä saamelaisten kansallispäivän 

tienoilla.  Tämä on täysin luonnollista, sillä opettajan työtä ohjaa asiakirjat, kuten 

opetussuunnitelman perusteet, jotka eivät anna kovinkaan paljon tilaa 

saamelaiskulttuurin opetukselle. Rahko-Ravantti (2016, 93) on tutkimuksessaan 

todennut, että nämä makrotason rakenteet rajoittavat myös saamelaisopettajien 

työskentelyä. 

Saamelaiskulttuurin opetuksessa on käsitelty saamelaisuuden ominaispiirteitä muun 

muassa dokumenttien, leikkien ja pelien kautta, mikä on onnistunut herättämään 

myös aiheeseen liittyvää keskustelua luokassa. Suurimmaksi haasteeksi tässä 

koettiin oma vähäinen ja puutteellinen saamelaistietous. 

 

V8: Suurimpana haasteena on ollut lähinnä oma tietotaso, sillä vaikka 

peruskuva on hallussa, yksityiskohdat eivät ja paljon asioita pitää 

tarkistaa, ettei välitä väärää tietoa. 

 

Oman heikon saamelaistietouden lisäksi luokanopettajat kokivat, että vähäiset 

opetusmateriaalit hankaloittavat saamelaiskulttuurin käsittelyä opetuksessa. 

Saamenkielisille oppilaille on nykyään hieman paremmin opetusmateriaalia tarjolla, 

sillä Saamelaiskäräjät tuottaa ja rahoittaa saamenkielistä oppimateriaalia esi- ja 

perusopetuksen sekä toisen asteen koulutusten tarpeisiin (samediggi.fi). Silti 

suomenkieliseen saamelaiskulttuurin opetukseen materiaalia on tarjolla vain 

niukasti. Oppikirjoissa saamelaisuus esitetään hyvin pintapuolisesti ja siihen 
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tarkoitettu tilakin on usein marginaalinen. Kolmas esille noussut haaste oli 

oppilaiden kiinnostuksen puute. 

 

V5: Harvat tuntuvat olevan kiinnostuneita saamelaiskulttuurista. 

Johtunee siitä, kun monella ei ole olemassa kosketuspintaa kyseiseen 

kulttuuriin ja sen vuoksi se tuntuu kaukaiselta asialta. 

 

Silloin, kun luokassa on saamelaisia oppilaita, olisi erityisen tärkeää huomioida 

saamelaisuus myös koulun arjessa. Ne luokanopettajat, joilla oli ollut opetuksessaan 

saamelaisia oppilaita, kertoivat, kuinka he ovat tukeneet oppilaan kulttuuri-

identiteettiä: 

 

V3: He ovat saaneet tuoda kieltä esille esimerkiksi juhlissa. 

 

V5: Käytän hänen kanssaan saamelaisia tervehdyksiä ja muita sanoja, 

jotka satun tietämään saameksi. 

 

V7: Saamea äidinkielenään puhuvan oppilaan kanssa olen käyttänyt 

selkokieltä. 

 

Rovaniemellä ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia saamelaisopetukseen kuin 

saamelaisten kotiseutualueella, mutta kielitausta on otettu huomioon 

luokanopettajien toimesta muilla keinoilla. Saamen kieli on saanut näkyvyyttä 

koulun juhlissa, tervehdyksiä ja muita sanoja on käytetty opettajan sanavaraston 

mukaan ja oppilaan ymmärtäminen on varmistettu selkokieltä käyttämällä. Kun 

kielen käyttö ei rajoitu ainoastaan koulun juhlaan, on saamen kieli osa koulun arkea. 

Kulttuurien huomioiminen koulussa ei saisikaan olla eksoottista, vaan 
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mahdollisimman tavallista (Paavola & Talib 2010, 13). Myös saamelaisten 

perinteinen elinkeino on näkynyt koulun arjessa. 

 

V4: Yhdelle olen myöntänyt lomaa poroerotukseen. 

 

V7: Joissakin tilanteissa kiinnostusta esimerkiksi poronhoitoon on 

voinut hyödyntää opetuksen suunnittelussa. 

 

Loman myöntäminen poroerotuksiin on tuottanut joskus ristiriitoja opettajien 

keskuudessa. Tutkimukseen osallistunut henkilö oli kuitenkin toiminut näin ilman 

asian kyseenalaistamista, mikä viittaa siihen, että hän arvostaa tätä ainutlaatuista 

kulttuuria. Lisäksi poronhoitoa on voitu huomioida opetuksen suunnittelussa, kun on 

haluttu tuoda opetettavaa aihetta lähelle oppilaan omaa arkea. Saamelaiskulttuurin 

ominaispiirteistä myös musiikki on otettu huomioon. 

 

V5: Musiikin tunnilla levyraadissa kannustan häntä laittamaan meille 

jonkun saamelaisen artistin biisin. 

 

Saamelaisen oppilaan kulttuuri-identiteetin tukeminen oli tapahtunut melko 

luonnollisesti, mikä on hyvä. Ottamalla saamelaiskulttuurin ominaispiirteet kuten 

kielen, elinkeinon ja musiikin huomioon, luokanopettajat ovat osoittaneet arvostusta 

oppilaan kulttuuria kohtaan. Ilmeisesti saamelaiskulttuuri on luontevampaa kohdata 

yksilöllisesti oppilaan kanssa kuin koko luokan kesken. Siinä opettajalta ei vaadita 

laajaa saamelaistietoutta, vaan riittää, että hän näyttää oman kiinnostuksensa. Silti 

myös saamelaisen oppilaan kulttuuritaustan huomioimisessa nousi esiin haasteita.  

 

V1: Myös oppilaalla itsellään on vähän tietoutta. 
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V4: Kuka oikeasti on saamelainen. Se on iso kysymys. 

 

V5: Kaikki oppilaat eivät välttämättä ole ylpeitä saamelaisista 

sukujuuristaan, joten en nosta niitä esille muun luokan edessä. 

 

Saamelaisuuden epämääräisen määrittelyn vuoksi ihmisillä itselläänkin saattaa olla 

hankaluuksia identifioida itseään saamelaiseksi tai ei-saamelaiseksi. Voi olla, että 

suvussa on biologista perimää, mutta lasta ei ole syystä tai toisesta kasvatettu 

saamelaiseen kulttuuriin. Jos lapsi on vieraantunut omasta kulttuuristaan, on 

yksittäisen opettajan enää vaikea vahvistaa tämän kulttuuri-identiteettiä. Lapset ja 

nuoret saattavat myös peitellä omaa etnisyyttään, koska eivät halua erottua 

valtaväestöstä. Sen takia varsinkin saamelaisalueen ulkopuolella saamelaiset 

oppilaat saattavat hiljentyä omista sukujuuristaan. 

Eräällä luokanopettajalla oli negatiivisia kokemuksia saamelaiskulttuurin 

huomioimisesta opetuksessa. Hänellä oli parikin samankaltaista kokemusta 

tilanteesta, joissa oli yrittänyt ottaa saamelaiskulttuurin erityisellä tavalla huomioon, 

mutta saanutkin negatiivista palautetta. 

 

V4: Saimme haukkuryöpyn. En ois saanut laulaa (koulun juhlassa) 

saameksi ja epäiltiin, olisiko esiintyjillä oikeasti oikeus käyttää 

saamenpukua. 

 

V4: Hankala opettaa asiasta mitään, koska olen saanut niin huonoa 

palautetta huomioimisessa. Tuntuu, että aina menee pieleen ja joku 

"oikea" saamelainen pahoittaa mielensä. 
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Näissä kokemuksissa korostuu sama ”kuka on saamelainen?” -kysymys. Se näyttää 

varjostavan joidenkin saamelaisten ajattelumaailmaa ja toimintaa. Tapahtumien 

taustoista enempää tietämättä haluaisin kuitenkin muistuttaa, että niin kuin 

valtaväestössä, myös saamelaisten keskuudessa löytyy erilaisia mielipiteitä – ja 

koskaan ei ole mahdollista miellyttää kaikkia yhtä aikaa. Toki silloin, kun palaute ei 

ole rakentavaa, vaan syyllistävää, jää hyvän eleen yritykset mieleen vain 

epäonnistumisina. Tämä voi vaikuttaa jopa omaan suhtautumiseen ja asenteeseen. 

Yksittäisten ihmisten näkemykset tai huonot käytöstavat eivät onneksi edusta koko 

yhteisöä. 

Muut luokanopettajat kertoivat saamelaisten oppilaiden läsnäolon, ja 

saamelaiskulttuurin käsittelyn ylipäätään, rikastuttaneen luokkayhteisöä ja sen 

toimintakulttuuria. He ilmaisivat halunsa käsitellä saamelaiskulttuuria opetuksessa 

vielä laajemmin. Siihen he tarvitsisivat kuitenkin perehdytystä sekä tukea. 

 

V4: Olisi hyvä saada asiantuntija kertomaan aiheesta. 

 

V7: Myös oppimisympäristöjä saisi olla lisää: näyttelyitä, museoita, 

ajankohtaisia dokumentteja yms. 

 

Koulut, sekä peruskoulut että yliopistot, voisivat konsultoida saamelaisia 

kasvatusalan asiantuntijoita. Jo yliopistossa voisi perehdyttää tulevia luokanopettajia 

saamelaiskulttuuriin, jotta he saisivat konkreettisia oppeja tulevaan. Lisäksi 

tarvittaisiin enemmän rakennettuja oppimisympäristöjä. Aitoja oppimisympäristöjä 

puolestaan pitäisi osata hyödyntää paremmin: Rovaniemi kuuluu vielä 

poronhoitoalueeseen, joten esimerkiksi saamelaisten perinteiseen elinkeinoon 

tutustuminen olisi mahdollista paikan päällä.  
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6 POHDINTA 
 

 

6.1 Yhteenveto  
 

Tutkimukseni tehtävänä oli ottaa selvää luokanopettajien saamelaistietoudesta ja 

heidän kokemuksistaan saamelaiskulttuurin huomioimisesta omassa työssään. 

Saamelaiskulttuurin huomioiminen käsitti tässä tutkimuksessa kaksi eri tasoa: 

yleisen tason eli saamelaiskulttuurin opetuksen luokassa sekä yksilötason eli 

saamelaisen oppilaan kulttuuri-identiteetin tukemisen. Tarkoituksenani oli samalla 

löytää yhteys koetun saamelaistietouden ja käytännön kokemusten välille. Oma 

olettamukseni oli, että heikko saamelaistietous tekee saamelaiskulttuurin 

huomioimisesta haastavaa. Tutkimus paikantui Rovaniemelle ja 

lomakehaastatteluun vastasi kaiken kaikkiaan kahdeksan paikallista luokanopettajaa. 

Tutkimus osoitti, että rovaniemeläisten luokanopettajien saamelaistietous on 

heikkoa.  Ne harvat, jotka tietävät saamelaisuudesta jonkin verran tai hyvin, ovat 

oppineet kulttuurista mitä luultavimmin saamelaisyhteisön sisäkautta. Yleisesti 

luokanopettajilta löytyy kiinnostusta saamelaiskulttuuria kohtaan, mutta mikäli 

henkilöllä ei ole yhteyksiä saamelaisyhteisöön, jää oma kulttuuriosaaminen vähäisen 

opetusmateriaalin ja median antaman kuvan varaan.  

Vaikka luokanopettajilla olisi enemmän tietämystä saamelaiskulttuurista, rajautuu 

saamelaiskulttuuriin liittyvä opetus saamelaisten kansallispäivän lähettyville. 

Muuten saamelaiskulttuuria sivutaan vain hieman muiden vähemmistökulttuurien 

yhteydessä esimerkiksi yhteiskuntaopin tai elämänkatsomustiedon oppitunneilla.  

Kun saamelaiskulttuuria käsitellään luokassa, tukeutuu opetus enimmäkseen 

valmiiseen materiaaliin kuten Saamelaiskäräjien valmistamiin opetusvideoihin ja 

peleihin. Yleensä nämä herättävät luokassa keskustelua, mutta ongelmana on se, ettei 

opettaja osaa viedä kiinnostusta eteenpäin, koska hänen saamelaistietoutensa on 

samalla tasolla kuin valtaväestön oppilaiden. Heikko saamelaistietous koetaankin 

suurimmaksi haasteeksi saamelaiskulttuurin huomioimisessa yleisellä tasolla. Muita 
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haasteita ovat vähäinen saamelaiskulttuurin liittyvä opetusmateriaali sekä oppilaiden 

kiinnostuksen puute. Saamelaiskulttuurin opetuksessa luokanopettajien työtä saattaa 

hankaloittaa lisäksi pelko siitä, että tekee jotain niin sanotusti väärin, eikä onnistu 

miellyttämään kaikkia saamelaisia. 

Yksilötasolla heikkoa saamelaistietoutta ei koeta haasteena. Päinvastoin se saattaa 

toimia yksilön kulttuuri-identiteettiä vahvistavana tekijänä, kun opettaja osoittaa 

kiinnostuksensa ja kyselee oppilaalta yksityiskohtia kulttuurista, josta ei itsellä ole 

vankkaa tietopohjaa. Sen sijaan haasteita ovat muun muassa se, että opettaja ei 

välttämättä aina tiedä, kuka on saamelainen ja tulisiko tämän kulttuuritaustalle antaa 

spesifiä huomiota. Saamelaislapset saattavat olla vieraantuneita omasta 

kulttuuristaan tai vaihtoehtoisesti häpeävät sitä, minkä vuoksi luokanopettajalla 

täytyy olla hyvin kulttuurisensitiivinen lähestymistapa. 

Luokanopettajien kokemukset saamelaiskulttuurin huomioimisesta ovat pääasiassa 

positiivisia, vaikka haasteita ja pelkoja löytyy.  Opettajat haluavat kehittää omaa 

saamelaistietouttaan ja näin käsitellä saamelaista kulttuuria vielä laajemmin 

opetuksessa. Yksin he eivät siinä kuitenkaan onnistu. Ensin tulisi tehdä muutoksia 

perusopetuksen opetussuunnitelmaan sekä luokanopettajan koulutusohjelmaan. 

Ihanteellista olisi, että saamelaiskulttuurin opetus olisi käytännönläheistä ja 

luonnollista eikä muusta opetuksesta niin irrallaan. Saamelaiskulttuuria voisi hyvin 

integroida muuhun opetukseen, esimerkiksi käsitöihin ja musiikkiin. 

Saamelaistietous on osa yleissivistystä. Siitä huolimatta suomalaiset tietävät 

saamelaisuudesta todella vähän. Yhteiskuntamme päättäjien tulisi havahtua tähän 

ilmiöön, jotta niin sanottua sivistystyötä voisi alkaa harjoittamaan tietoisesti. 

Opettajat ovat koulutuksen sydän, minkä vuoksi panostus luokanopettajien 

koulutukseen tässäkin asiassa olisi äärimmäisen tärkeää. Toivon, että tutkimukseni 

onnistuu lisäämään ymmärrystä tätä moninaista ilmiötä kohtaan. 
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6.2 Luotettavuuden ja eettisyyden arviointi 

 

Oma positioni tässä tutkimuksessa on ollut sopivan etäällä, mutta silti lähellä. Olen 

saamelaiskulttuurin ulkopuolinen edustaja, mutta pystyn asettumaan saamelaisten 

asemaan vähemmistönä, sillä kuulun kulttuuriseen vähemmistöön itsekin. 

Koulutukseni puolesta taas pystyn asettumaan tutkimushenkilöiden eli 

luokanopettajien asemaan. Mielestäni olen siis pystynyt ottamaan tutkimuksessani 

puolueettoman aseman ja tuottanut tutkimustietoa ilman eturistiriitoja. 

Tutkimusaihe ei ole syntynyt hetken mielijohteesta, vaan pitkän harkinnan 

tuotoksena. Se on myös mukautunut tutkimusprosessin myötä ennen kuin päätin, 

mitä todella haluan tutkia. Aihe on ajankohtainen niin monikulttuurisessa Suomessa 

kuin muuten globaalistuvassa maailmassa. Vaikka tutkimukseni kohdistuu Euroopan 

ainoan alkuperäiskansan kulttuuriin, on tavoitteenani herättää keskustelua myös 

muihin etnisiin ryhmiin liittyvissä asioissa. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole 

syyllistää mitään tahoa, vaan löytää yhteisiä ratkaisuja. 

Tutkimushenkilöiden saamisen luotin rehtoreiden varaan. Yhdestätoista rehtorista 

vain kaksi vastasi takaisin sähköpostiviestiini ja kertoi lähettäneensä viestini 

eteenpäin koulunsa luokanopettajille. Tämä todella kohtelias tapa toi minulle 

varmuuden siitä, että viesti on löytänyt perille ja tavoittanut oikean ihmisen. Voi olla, 

että useampi rehtori välitti viestini, mutta ei vain ilmoittanut asiasta. Minulle ei siis 

koskaan selviä, työskentelevätkö tutkimushenkilöt Rovaniemen eri kouluissa vai 

onko tämä otanta peräisin vain kahdesta koulusta. Toisaalta tämän ei pitäisi vaikuttaa 

tutkimuksen laatuun mitenkään, sillä aineisto perustuu henkilökohtaisiin 

kokemuksiin, joihin koulun käytänteillä ei pitäisi olla vaikutusta. Pääasia on, että 

sain tutkimukseeni tarpeeksi osallistujia. 

Tieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa laadukasta sekä täsmällistä 

tutkimustietoa ilman, että sen tekeminen loukkaa tutkittavia henkilöitä tai heidän 

yksityisyyden suojaansa (Kuula 2006, 11, 15). Koska tutkimukseni aineisto 

hankittiin lomakehaastattelun kautta anonyymisti vastaamalla, on tästä käytänteestä 

ollut helppo pitää kiinni. En silti tarkoituksellakaan maininnut kaikkien 
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haastateltavien tarkkoja kotipaikkakuntia, ettei joku muu tunnista 

tutkimushenkilöiden henkilöllisyyksiä. Lisäksi minä tutkijana olen saanut säilyttää 

oman asemani ilman pelkoa siitä, että annan suhteeni haastateltavaan vaikuttaa 

tutkimukseen.  

Toisaalta tämäntyyppisessä haastattelussa on myös varjopuolensa. Jos olisin 

toteuttanut haastattelut kasvokkain, olisin päässyt tarkkailemaan haastateltavan non-

verbaalista viestintää ja tekemään haastattelusta vastavuoroisen tapahtuman. Kun 

tutkija ja haastateltava pääsevät rakentamaan luottamussuhteen, voi tutkittavasta 

aiheesta löytyä uusia ulottuvuuksia. Nyt tutkimushenkilöillä ei ole ollut valtaa 

vaikuttaa lopullisiin tuloksiin. Jätin kyselylomakkeen loppuun kohdan, johon 

vastaaja olisi saanut halutessaan jättää sähköpostiosoitteensa, mutta kaikki halusivat 

pysyä anonyymeinä ja minä tutkijana kunnioitan sitä. Voin vain toivoa, että olen 

ymmärtänyt haastateltavien vastaukset oikein ja he olisivat tyytyväisiä 

lopputulokseen. 

Todellisessa ympäristössä tapahtuvassa haastattelussa, ja varsinkin avoimessa 

teemahaastattelussa, olisi ollut se riski, että keskustelu eksyy itse aiheesta ja 

punainen lanka katoaa. Tässä tutkimuksessa sain selkeisiin ja yksityiskohtaisiin 

haastattelukysymyksiini myös suorat vastaukset. Pääsin määrittämään vastauskentän 

koon ennakkoon, joten haastateltavan täytyi käyttää sanansa harkiten. Muutenkin 

kirjoittaminen vaatii aina enemmän ajatustyötä kuin puhe ja tekstiä voi tarvittaessa 

muokata ennen kuin vastaukset lähetetään eteenpäin. Näin vastaukset pysyivät 

tiiviinä. 

Tutkimuksessani on käytetty jonkin verran vanhempaa kirjallisuutta, mutta olen 

tehnyt lähdevalintani tietoisesti.  Teoreettisen viitekehyksen käsitteet ovat ajattomia, 

joten olen halunnut liittää niihin juuri ne alkuperäiset lähteet, jotka toimivat alallaan 

klassikkoina. Myös saamelaisten kulttuuria ja oikeudellista asemaa esittelevät 

teokset ovat hieman vanhempia, mutta omaa lähdekriittisyyttä hyödyntämällä olen 

voinut poimia sieltä sellaisen tiedon, joka pätee vielä tänäkin päivänä. 

Päivitetymmän tiedon uupuessa olen tukeutunut verkkosivustoihin. Kansainvälinen 
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lähdekirjallisuus jäi tutkimukseni osalta vähäiseksi, sillä saamelaisuutta tai 

varsinkaan saamelaisuutta ja koulua ei ole juurikaan tutkittu ulkomailla. 

Tutkijana kannan vastuun tutkimuksessa tehdyistä valinnoista sekä ratkaisuista. 

Tutkimukseni on noudattanut tutkimukselle tyypillisiä eettisiä piirteitä ja pyrkinyt 

välttämään virheitä. Tutkielma etenee loogisesti ja tutkimusraportin eri vaiheet on 

kuvailtu yksityiskohtaisesti, jotta tutkimus olisi mahdollisimman avoin. Tämä on 

mahdollistanut sen, että tutkimus on reliabiliteetti eli toistettavissa kenen tahansa 

muun saman alan asiantuntijan toimesta. Lisäksi tutkimus onnistui saamaan 

vastaukset tutkimuskysymyksiin, mikä tarkoittaa sitä, että tutkimus täyttää 

validiteetin kriteerit. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 134, 136.) 

 

6.3 Jatkotutkimustarpeita 
 

Saamentutkimuksia tarvitaan vielä paljon lisää. Toivoisin, että kulttuuria lähestytään 

jatkossa enemmän alkuperäiskansan määritelmän kautta. Saamenmaa ulottuu neljän 

eri valtion alueille ja olisi hienoa, jos valtioiden rajat ylittävää tutkimustietoa pystyisi 

tuottamaan tulevaisuudessa kansainvälisesti yhteistyössä. Koska saamelaiskulttuuri 

on niin monimuotoinen, ansaitsee se laajempaa näkyvyyttä maailmalla.  

Varsinkin koulutusta tulee tutkia tällä saralla enemmän – sekä kulttuurin sisä- että 

ulkopuolelta käsin. Tutkimusprosessin aikana minulla heräsi kiinnostus 

saamelaisopetuksen historiaa kohtaan ja minusta olisi mielenkiintoista tutkia sen 

syvällisempiä vaikutuksia saamelaisten minäkuvaan. Nyt tutkimukseni paikantui 

vain yhdelle paikkakunnalle, mutta tulevaisuudessa luokanopettajien 

saamelaistietoutta ja saamelaiskulttuurin opetukseen liittyviä kokemuksia voisi 

tutkia valtakunnallisesti. Lisäksi olisi hyvä tuoda konkreettisia vinkkejä 

saamelaiskulttuurin opetuksesta kasvatusalan asiantuntijoiden tietoisuuteen. 
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LIITTEET 
 

 

Liite 1: Kyselylomake  

 

 

Luokanopettajien saamelaistietous ja sen hyödyntäminen saamelaisen 

oppilaan kulttuuri-identiteetin tukemisessa 

 

 

Tutkimukseni tavoitteena on kartoittaa Rovaniemellä työskentelevien 

luokanopettajien arviota omasta saamelaistietoudesta. Saamelaistietoudella tarkoitan 

tietämystä saamelaiskulttuurista. Lisäksi haluan ottaa selvää luokanopettajien omista 

kokemuksista saamelaisen oppilaan kulttuuritaustan huomioimisesta opetus- 

jkasvatustyössä. 

Tarkoituksena on tuottaa aiheesta tutkimustietoa ja välittää sitä kasvatusalan 

asiantuntijoille Rovaniemellä, mutta myös muualla Suomessa. Saamelaiskulttuuri ei 

ole enää paikkaan sidonnainen ja yhä useammat saamelaiset muuttavat töiden ja 

opiskeluiden perässä pois saamelaisalueelta. 

Vastaaminen on pakollista vain tähdellä merkittyihin kysymyksiin. Mikäli sinulta 

löytyy laajempaa kokemusta, toivon kuitenkin, että vastaat kaikkiin kohtiin. Voit 

tarvittaessa tallentaa vastauksesi ja jatkaa vastaamista myöhemmin. Vastaaminen 

tapahtuu anonyymina ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Aikaa 

vastaamiseen on 4.3.2022 asti. 
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Oma taustasi 

 

1. Miltä paikkakunnalta olet alun perin lähtöisin? * 

 

2. Missä yliopistossa olet suorittanut tutkintosi? * 

 

3. Milloin olet valmistunut luokanopettajaksi? * 

 

 

Tietämyksesi saamelaiskulttuurista 

 

4. Miten kuvailisit omaa saamelaistietouttasi? * 

 

5. Miten tietosi on hankittu tai mihin se perustuu? 

 

6. Mitä valmiuksia koet saaneesi luokanopettajan koulutusohjelmalta 

saamelaiskulttuurin huomioimiseen työssäsi? * 

 

7. Haluaisitko oppia lisää saamelaiskulttuurista? Mitä? * 

 

 

Kokemuksesi käytännössä 

 

8. Miten olet ottanut saamelaisen oppilaan kulttuuritaustan huomioon 

kouluympäristössä? 

 

9. Mitä haasteita olet kohdannut saamelaisenoppilaan kulttuuritaustan 

  huomioimisessa? 

 

10. Miten olet käsitellyt saamelaiskulttuuria opetuksessa? * 
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11. Mitä haasteita olet kohdannut saamelaiskulttuurin käsittelemisessä 

opetuksessa? * 

 

12. Miten saamelaisen oppilaan läsnäolo tai saamelaiskulttuurin käsittely on 

vaikuttanut luokan dynamiikkaan? 

 

13. Haluatko vielä lisätä jotain tähän aiheeseen liittyen? 

 

 

 

Liite 2: Saateteksti 

 

 

Tervehdys, 

 

Olen kuudennen vuoden luokanopettajaopiskelija Lapin yliopistosta. 

Teen pro gradu -tutkimusta, jonka tarkoituksena on kartoittaa Rovaniemellä 

työskentelevien luokanopettajien saamelaistietoutta ja ottaa selvää, millaisia 

kokemuksia heillä on saamelaisen oppilaan kulttuuri-identiteetin huomioimisesta 

työssään. 

Olen laatinut tutkimusta varten kyselylomakkeen ja toivoisin saavani siihen 

vastaajia koulujen rehtoreiden kautta. Olisin siis kiitollinen, jos välittäisitte viestiä 

luokanopettajille. Kuka vain luokanopettaja voi vastata kyselyyni, sillä erilaiset 

kokemukset aiheesta kiinnostavat. Olen itse saamelaisten kotiseutualueelta 

kotoisin, mutta saamelaistietouteni on kehittynyt vasta myöhemmällä iällä, kun 

olen päässyt kerryttämään tietoa ja kokemusta sisäpiirin kautta.  

Kysely sisältää kaksitoista kysymystä, joista kolme liittyy vastaajan omaan 

taustaan, neljä vastaajan saamelaistietouteen ja viisi omaan kokemukseen 
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käytännössä. Ymmärrän, että aihe on sensitiivinen, joten vastaaminen tapahtuu 

anonyymina ja tuloksia tullaan käsittelemään neutraalisti ja luottamuksella.  

Kyselyyn voi vastata 4.3.2022 asti. 

 

Mukavaa alkavaa kevättä! 

 

Ystävällisin terveisin ja kiittäen, 

Roosa Kukkola 

 


