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Hyvä lukija  
 
Tämä sähköinen julkaisu on tehty SaKaste - Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelut- kehit-
tämisrakenteet ja toimintamallit - hankkeen aikana 1.11.2012 - 30.10.2013. Kehittämistyön 
tavoitteena oli parantaa saamenkielisten ja kulttuuriin pohjautuvien palveluiden laatua ja 
vaikuttavuutta sekä kaventaa alueellisia eroja. Kehittämisrakenteen avulla haettiin saame-
laisten kotiseutualueella ja sen ulkopuolella työskentelevälle varhaiskasvatushenkilöstölle 
sellaiset työmallit, jotka auttavat ja tukevat henkilöstön osaamista kasvatustyössä niin, että 
saamelaislasten kielelliset ja kulttuuriset oikeudet toteutuvat.   
 
Kehittämistyön resursseina olivat saamelaiskulttuurin lähtökohdista tuleva ammatillinen ja 
kulttuurinen kokemusperäinen tieto, joka on syntynyt pitkälti saamenkielisen kehittäjäasi-
antuntijoiden omista saamen kieli- ja kulttuuritaustoista. Kehittäjäasiantuntijat tulivat saa-
melaisten kotiseutualueen eri alueilta ja kieliryhmistä. Näin jokainen osallistuja toi kehittä-
mistyöhön mukanaan oman ainutlaatuisen kokemuksensa kieli- ja kulttuuriympäristöstään, 
jonka hän jakoi muiden osallistujien kanssa. Ohjatuilla ja teemoitetuilla työskentelypäivillä 
käydyt keskustelut, työmallien kokeilusta päivähoitoyksiköissä syntynyt kokemus ja näiden 
kokemusten jakaminen vahvistivat kerättyjen palautteiden mukaan työtekijöiden omaa 
osaamista ja sen lisäksi toivat tietoa ja materiaalia saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen 
käytäntöjen oppaan rakentamiseen. 
 
Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta kerää vuoden 2014 lopussa palautetta op-
paan sisällöstä ja toimivuudesta, jonka perusteella sitä täydennetään ja päivitetään toimi-
vammaksi. 
 
Kiitämme aktiivisia saamenkielisiä kehittäjäasiantuntijatyöntekijöitä, saamelaisten kotiseu-
tualueen kuntien päivähoidon johtavia virkamiehiä sekä päiväkotien ja kielipesien esimie-
hiä. Kiitämme myös kaikkia kehittämispäivillä puheenvuoron käyttäneitä asiantuntijoita, 
muita Pohjois-Suomen Kaste-hankkeen toimijoita, sosiaali- ja terveysministeriön edustajia 
sekä kaikkia yhteistyökumppaneitamme.  
 
Tämä Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjen opas on ideoitu Lapsen hyvä arki-
hankkeen Kallion peruspalvelukuntayhtymän Arjen käytäntöjen opas 2011 - varhaiskasva-
tussuunnitelman pohjalta. Kiitämme Aira Vähärautiota, Paula Loukolaa, Kirsi Anttilaa ja Sari 
Suhosta varhaiskasvatustyön kehittämisprosesseihin ja vasu-työskentelyn käytännön toteu-
tukseen liittyvästä avusta ja ohjeistuksesta.  
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Tämä saamenkielisille varhaiskasvatusyksiköille tarkoitettu  Saame-
laisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjen opas perustuu saamelai-
seen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja toimii   
  

 Työntekijöiden perehdytyksen ja vuorovaikutuksen työvälineenä. 

 Pohjana yksiköiden lapsiryhmien vasulle (varhaiskasvatussuunni-

telma). 

 Pohjana lapsikohtaiselle vasulle.  

 Pedagogisen johtamisen työvälineenä. 

 Oppaaseen kirjataan päiväkodin/kielipesän sopimukset, miten 

toimimme.  

 Kyseessä on jatkuva prosessi, jota kehitetään henkilöstön ja var-

haiskasvatusyksikön tarpeiden mukaan 
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1 Saamelainen varhaiskasvatus Suomessa 

 

1.1 Saamelaislapsen perusoikeudet 
 

Suomen perustuslain mukaan julkisella vallalla on velvollisuus turvata perus- ja ihmisoi-

keuksien toteutuminen. Perustuslaissa turvataan saamelaisille oikeus ylläpitää ja kehit-

tää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Perustuslaissa turvattujen saamelaisten kielellisten ja 

kulttuuristen oikeuksien näkökulmasta saamenkielistä päivähoitoa tulee olla jatkuvasti 

saatavissa saamelaisen lapsen omalla äidinkielellä vanhempien sitä hakiessa (731/199) ja 

se on järjestettävä erillään suomenkielisestä päivähoidosta. 

 

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä etnisen tai kansallisen alkuperän, kan-

salaisuuden tai kielen perusteella (21/2004). 

 

Lasten päivähoitolain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on 

saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toiminta-

muodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää ja kunnan on lisäksi huolehdittava sii-

tä, että lasten päivähoitoa voidaan antaa lapsen äidinkielenä olevalla suomen-, ruotsin- 

tai saamenkielellä. Päivähoitolaissa nämä kielet on asetettu yhtällaiseen asemaan päivä-

hoidon järjestämisvelvoitteen kanssa. Pelkkä saamenkielisen lapsen mahdollisuus kom-

munikoida ryhmässä työskentelevän saamenkielisen työntekijän kanssa ei riitä täyttä-

mään lain asettamia velvoitteita, vaan kunta on velvollinen huolehtimaan lapsen oman 

kulttuurin ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvien erityistarpeiden ja päivähoitolaissa 

säädettyjen kasvatustavoitteiden huomioon ottamisessa myös henkilöstön määrän ja 

pätevyyden osalta. Päivähoidon kasvatustavoitteisiin kuuluu saamelaislasten oman kie-

len ja kulttuurin tukeminen yhteistyössä kyseisen kulttuurin edustajien kanssa.  

 

Saamen kielilain mukaan julkisen vallan velvollisuutena on toteuttaa ja edistää saame-

laisten kielellisiä oikeuksia. Tavoitteena on, että saamelaisten kielelliset oikeudet toteu-

tuvat niin, että niihin ei tarvitse erikseen vedota. (1086/2003)  
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1.2 Saamelaista varhaiskasvatusta yhdistävät kulttuuriset arvot 

 

Suku- ja perheyhteisöt ja vahva yhteenkuuluvaisuuden tunne ovat keskeisiä kulttuurisia 

tukipilareita saamelaisten elämässä. Saamelaisen suvun jäsenyys on yksi tärkeä osa lap-

sen identiteetistä, sillä se kiinnittää hänet perheeseen, sukuun, yhteisöön, kotipaikkaan 

ja -alueeseen.  Lähisuku voi tarkoittaa serkkuja useaa polvea taaksepäin ja perhe tarkoit-

taa ydinperheen lisäksi mummoja, pappoja, setiä, enoja ja tätejä. Sukulaisten kesken on 

ollut tapana antaa apua toisilleen erilaisissa arkielämän toimissa. 

 

Sukupolvien välinen kanssakäyminen kuuluu olennaisena osana saamelaiseen yhteisöl-

lisyyteen. Ikäihmisillä on keskeinen rooli lasten yhteisvastuullisessa yhteisöllisessä kasva-

tuksessa. Perinteisesti saamelaisperheissä vanhemmilla, isovanhemmilla ja lapsilla on lä-

heinen suhde, joka muodostuu yhteisten päivittäisten askareiden lomassa. Lapsia ohja-

taan ja neuvontaan samalla kun tehdään päivittäisiä askareita. Perinnetiedon säilyttämi-

sen kannalta tärkeintä on, että se sukupolvien ketju, joka perinnetietoa kuljettaa, säilyy.  

 

Saamelainen kulttuuri ja perinnetietous ovat mukana varhaiskasvatustyössä arkitilan-

teessa joka päivä. Nämä pedagogiset arvot kehittävät saamelaisten yhteenkuuluvuuden 

tunnetta ja siksi saamenkielisten varhaiskasvatusyksikköjen on hyvä tehdä tiivistä yhteis-

työtä sekä keskenään että lasten perheiden kanssa.  

 

Saamelaisen päivähoidon tulee ylläpitää, vahvistaa ja kehittää saamelaista kulttuuria se-

kä huomioida toiminnassa lasten kotoa tulevaa kulttuurisia piirteitä. Lapset oppivat 

saamelaisia tietoja ja taitoja päivähoidossa työntekijöiden sekä resurssihenkilöinä toimi-

vien perinteisten taitajien opastuksella. Lasten perhe ja suku on hyvä ottaa mukaan ak-

tiivisiksi toimijoiksi päivähoidon arkeen.   
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1.3 Saamen kieli 

 

Saamen kieli on tärkeä kaikessa varhaiskasvatustoiminnassa. Se on vuorovaikutuksen vä-
line ja avain kaikkeen oppimiseen.  
 
Myönteinen turvallinen ilmapiiri sekä aikuisen ja lapsen välinen luottamus ja tasa-arvo 
rohkaisevat lasta aktiiviseen saamen kielen käyttöön.  Lapsen kielellisen tietoisuuden ke-
hittymiseksi lapsella tulee olla paljon monipuolisia kielenkäyttömahdollisuuksia kaikkien 
toimintojen yhteydessä. Lapsen kielellinen tietoisuus kehittyy leikkiessä, loruillessa, lau-
laessa ja erilaisiin kielen muotoihin tutustuessa. Kielellinen tietoisuus luo pohjan luku- ja 
kirjoitustaidoille  
 
Miten saamen kieltä käytetään päivähoitotilanteissa? 

 

 käytän johdonmukaisesti aina saamen kieltä lasten ja työntekijöiden kanssa, jotta 

lapselle saadaan vahvempi kieliympäristö.  

 puhun selvästi ja monipuolisesti, käyttäen myös kehonkieltä 

 luon lapsille täysin saamenkielisen ympäristön 

- kirjoitan esineiden nimet näkyviin esim. ovi, lamppu, seinä 

- kirjoitan lelulaatikoihin kuvan alle, mitä leluja laatikossa on 

- kuva- ja sanakorteilla havainnollistan muuta sanastoa     

 osoitan selvästi, että ymmärrän lapsen puhetta reagoimalla heti ja vastaamalla 

hänelle 

 puhun lapselle selkeästi ja tarvittaessa hitaasti 

 olen läsnä ja pidän katsekontaktin lapseen 

 kumarrun keskustelutilanteissa lapsen tasolle 

 toistan lapsen enemmistökielellä sanomia asioita saameksi 

 puhun koko ajan lasten kanssa esim. ruoanlaiton, askartelun ja pukemisen yhtey-

dessä selitän mitä olemme tekemässä 

 rohkaisen vanhempia ja lapsen lähipiiriä käyttämään saamen kieltä esim.  

                    – tervehdykset tuotaessa ja haettaessa 

                    – kotona esineiden nimet näkyviin esim. ovi, lamppu, seinä 

   – tehdään kielisopimuksia, kielenkäyttö eri tilanteissa (ruokailu, autoilu) ja pai-

koissa (sauna, erotusaita), aikoina (klo 16–18) 

 tiedostan, että jokainen kohtaaminen ja vuorovaikutustilanne lapsen kanssa on 

merkityksellinen, sillä se tuo turvallisuuden tunteen ja tukee kielen oppimista 
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 järjestän lasten kanssa kahdenkeskisiä tai pienten ryhmien keskusteluhetkiä, jois-

sa lapsi pääsee käyttämään kieltä 

 toistan samoja sanoja ja fraaseja tietyissä yhteyksissä, esim. ruokaillessa-siihen lii-

tyvä sanasto, pukeutuessa- vaatteisiin liittyvä sanasto 

 järjestän monipuolisia kielenkäyttömahdollisuuksia lapsille päivittäisissä toimin-

noissa 

 teen lasten kanssa kirjoitusharjoituksia mallin mukaan 

 luen ääneen kirjoja ja käytän äänikirjoja 

 keskustelen toiveista ja tunteista kuvien avulla 

 kyselen ja kerron tarinoita ja satuja 

 osallistun lasten leikkeihin 

 laulujen ja hokemien sanat ovat seinillä näkyvissä  

 käytän kuvia ja esineitä ymmärtämisen tukena; ensin sana, sitten kuva 

 lapsen sopeutumista ja integroitumista ryhmään voin edistää esim. oman nimik-

koeläimen tai –hahmon avulla; sama kuva lapsen tuolissa, naulakossa, sängyssä 

jne.  

 tiedostan eleiden ja ilmeiden ja mimiikan merkityksen, “käsillä puhuminen” 

 yhdistän lauluja ja loruja kuviin, esineisiin tai elekieleen 

 käytän laululeikkejä 

 voin kertoa myös omia kokemuksiani,miten oli silloin kun olin lapsi.  

 otan esim. käsinuken, joka puhuu vain saamea avuksi kielen opettamiseen (Prin-

tel-käsinukkeja saa netin kautta)  

 teen yhteistyötä saamen kielen opiskelijoiden kanssa 

 järjestämme perinnetarinapäiviä, kutsumalla resurssihenkilöitä kertomaan tarinoi-

ta, laulamaan, joikaamaan jne.  

 voin koota pöydälle pöytäteatterin, kertoa tarinan tavaroiden  tai paperinukkejen 

avulla esim. viekas kettu, kettu ja harakka tarinan 

 voin kertoa leikkimällä esim. opettelen tarinan ja näyttelen,  näytellessä kerron ta-

rinaa samanaikaisesti 

 

Lorujen ja laululeikkien avulla lapsi tutustuu saamen kielen äänteisiin ja sääntöihin, kuten 

miten erilaisia äänteitä voi yhdistellä tai miten yksikkö, duaali taipuvat verbeissä. 

- lei oktii áhkku (aikamuodot), beahká viessu (relatiivilause), meahcci eallit 

(verbien persoonamuodot) sab. s. 51 
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 1.4 Yhteisöllisyys 
 

Saamelaisessa kulttuurissa perhe on laaja sosiaalinen yhteisö, jossa sukulaissuhteet ja yh-

teenkuuluvuuden tunne ovat erityisen tärkeitä. Saamelaisille tärkeä sukulaisuus-, kummi- 

ja kaimajärjestelmä vahvistavat lapsen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Paikkakunnan tapah-

tumiin ja muihin saamelaisten kotiseutualueen yhteisiin tapahtumiin  (Saamelaislasten 

taidetapahtuma, Alkuperäiskansojen musiikkitapahtuma Ijahis Idja, alkuperäiskansojen 

elokuvafestivaali Skábmagovat, Saamelaisten kansallispäivän tapahtumat jne. ) osallistu-

minen tukevat yhteisöllisyyttä ja kielellistä kehitystä.  

 

 tutustumme lasten kanssa toisen alueen tai kieliryhmän saamenpukuihin ja kes-

kustelemme siitä,  mikä on samaa ja mikä on erilaista  

 teemme  yhteisiä retkiä muiden kieliryhmien päivähoitoyksikköjen kanssa 

 kylästelemme  muiden päivähoitoyksikköjen luona 

 teemme yhteistyötä koulujen saamenkielisten oppilaiden ja opiskelijoiden kans-

sa 

 pyydämme  lasten saamenkielisiä sisaruksia koulusta leikkimään ja lukemaan yk-

sikköömme 

 tutustumme  lapsen perheeseen ja osoitamme  kiinnostusta hänen sukuun 

 tuemme kodin arvoja ja perinteitä 
 

Osallisuus ja sukupolvien välinen yhteys 

 

Saamelainen kasvatus perustuu kodin, suvun ja yhteisön rooleihin. Lasten ja aikuisten 

osallisuus ja luonnonkiertoon perustuvat sosiaaliset käytännöt kasvuympäristössä ovat 

tärkeitä. Perinteisesti saamelaisperheissä vanhemmilla, isovanhemmilla ja lapsilla muo-

dostui läheinen suhde yhteisten päivittäisten askareiden lomassa. Lapsia ohjattiin samal-

la, kun aikuisilla oli omat työnsä. Lapsen kulttuuritaustaa tulee rikastuttaa sukulaisten ja 

eri-ikäisten kanssa tehtävällä yhteistyöllä ja kirjata yhteistyö toimintasuunnitelmaan. 

Saamenkielisen päivähoidon tehtävä on tukea eri-ikäisten ihmisten kanssakäymistä 
 

 toimimme niin, että lapsen ja aikuisen välille syntyy läheinen suhde yhteisten päi-

vittäisten askareiden kautta 

 annamme lapselle mahdollisuuden osallistua tekemiseen  

 tutustumme lapsen kanssa hänen kummeihin ja kaimoihin ja sukulaisnimityksiin 

 huomioimme lasten syntymäpäivät 

 järjestämme mummojen ja vaarien päiviä, johon kutsumme paikallisia vanhuksia 

ja lasten sukulaisia 
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 vierailemme lasten kanssa ikäihmisten luona vanhainkodilla tai vanhusten päivä-

toiminnassa. Vierailuja tulee olla riittävästi vähintään neljä kertaa vuodessa, jotta 

osallisuus ja sukupolvien välinen yhteys vahvistuvat. 

  järjestämme yhteisiä perinneruokapäiviä lasten perheille ja sukulaisille 

 päiväkodin toimintapäivään (laavustelupäivä) kutsumme ikäihmisiä vieraiksi 

 pidämme tietokoneella yhteyttä kauempanakin asuviin ikäihmisiin 

 teemme lapsen kanssa hänen sukupuunsa, joko itse piirtämällä ja askartelemalla 

tai valmiista pohjasta http://papunet.net/_pelit/_sanatehtavat/sukupuu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://papunet.net/_pelit/_sanatehtavat/sukupuu/
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1.5 Identiteetti 

 
Identiteetti muotoutuu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Lapsen identiteetin 

määrittelijänä toimivat lapselle tärkeät ihmiset. Lähiympäristö ja enemmistökulttuuri vai-

kuttavat perheen tapaan muovata lapsen identiteettiä. Perheessä vallitseva kieli vaikuttaa 

myös identiteetin kehittymiseen. Päivähoidon keskeisenä tehtävänä on välittää tietoa 

saamelaisista kansana, kulttuuriperinnettä ja elämäntapaa positiivisella tavalla niin, että 

lapsi kiinnittyy omaan kulttuuriinsa ja kokee saamelaisuuden luonnollisena. 

 

Lapsen identiteetin  ja kulttuuristen ominaisuuksien vahvistaminen ja sosiaalistaminen 

saamelaiseen  kulttuuriin 

 

Saamelaisen kasvatuksen tavoitteena on  lapsen sosiaalistaminen saamelaiseen yhteisöön. 

Saamelainen elämäntapa, joka tarkoittaa  mm. tiivistä yhteisöllisyyttä,  luontoyhteyttä, pe-

rinteisiä elinkeinoja sekä kertomus- ja  käsityöperinnettä, ovat aina läsnä lapsen elämässä.  

 huomioimme saamelaiset merkkipäivät (Astrid Turi Gaup: Luonddumearkkat   Davvi Girji OS, 
              Marit Mikkelsdatter Eira Murud: Jahki Sámis   Čálliidlágádus, Anarâš kalender 2013) 

 vahvistamme tietoisesti lapsen kielellistä itsetuntoa, eli sitä, että lapsi uskaltaa ja 

osaa puhua saamea 

 järjestämme tapahtumia, vierailuja jne. oman saamelaisyhteisön jäsenten kanssa 

esim. vuotuiskiertoon liittyvät työt, retket, vierailut ja yhteiset säännölliset tapahtu-

mat 

 pidämme yhteyttä www.kuati- sivuston ja sen keskustelufoorumin, skypen, videon, 

kirjeenvaihdon jne. avulla muiden saamelaisten varhaiskasvatusyksikköjen kanssa 

 tutustumme lasten kanssa saamen lippuun 

 luomme omaan yksikköömme Saamelaisten kansallispäivän perinteen 

 pyydämme vanhempia, että  lapset puetaan juhlapäivinä saamen pukuihin 

 pidämme saamenlippua kulttuurisena yhteenkuuluvaisuuden opetusvälineenä - lap-

set tuntevat yhteenkuuluvaisuutta saamenlipun ja siihen liittyvän perinteen kautta 

 saamenlippu on  päivähoitoyksikössä esillä 

 kerromme lapsille miten lippua kunnioitetaan 

 kerromme missä saamenlippua säilytetään 

 kerromme saamenlipun ominaispiirteistä ja merkityksistä  

 saamelaisten kansallispäivänä 6.2. kunnioitamme päivää nostamalla lipun 

salkoon 
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1.6 Luontoyhteys 

 
Saamelaisten elämä on aina ollut sidoksissa luonnon kiertokulkuun ja kahdeksan vuo-

denajan vuotuiskiertoon. Luonnonvaroja on käytetty kestävästi, oltu niiden käytössä 

kohtuullisia sekä kunnioitettu ja hoidettu luontoa. Saamelaisten perinteinen tietämys 

liittyy keskeisesti ihmisen ja luonnon väliseen suhteeseen. Luonnon ja kotiseudun tun-

temisen kautta lapselle syntyy tunne oman kotiseudun tärkeydestä ja rakkaudesta. Saa-

melaisen päivähoidon toiminnassa on huomioitava kahdeksan vuodenaikaa.  

 

 menemme lasten kanssa luontoon aina kun se on mahdollista 

 opetamme lapsille, mitä tarkoittaa luonnonrikkauksien vastuullinen käyttäminen 

 autamme lapsia huolehtimaan luonnon ympäristön siisteydestä 

 välitämme lapsille toiminnallisin ja osallistavin menetelmin saamelaista luonto-

osaamista 

 pyydämme luontoretkille mukaan lasten  vanhempia saamelaisia ”resurssi-

henkilöitä” 

 kehitämme lasten luonnon havainnointikykyä ja luonnossa kulkemisen taitoja  

kertomalla ja kyselemällä samalla kun kuljemme luonnossa 

 kerromme luonnossa kulkiessamme erilaisten maastojen nimityksiä ja erityispiir-

teitä 

 havainnoimme päivittäin esim. aamupiirissä säätä  ja eri luonnonilmiöitä 

 seuraamme lasten kanssa vuodenaikojen vaihtelua ja vaikutuksia eläimiin ja kas-

veihin 

 opettelemme tunnistamaan lintuja ja  metsän eläimiä sekä niiden jälkiä 

 opettelemme käyttämään päivähoidon arjessa luonnon materiaaleja eri vuoden 

aikoina 

 tutustumme lasten kanssa saamelaiseen paikannimistöön 

 tutustumme lasten kanssa saamelaisten pyhiin paikkoihin 

 kerromme luonnon lääkinnällisistä vaikutuksista ja käyttötarkoituksista esim. mitä 

lähdevesi ja tuli merkitsevät saamelaisille 

 tutustumme ennen käytettyihin lääkekasveihin ja hoitoihin esim. paju päänsär-

kyyn, tuohilasta nyrjähdyksiin. 

 opettelemme saamenkielistä luontosanastoa  
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  1.7 Perinteiset elinkeinot  

 
Poronhoito, kalastus, metsästys ja pienimuotoinen maatalous sekä käsityöt ja luonnon-

varaisten tuotteiden keräily ovat saamelaisten perinteisiä elinkeinoja, joiden harjoitta-

minen on monille saamelaisille elämäntapa. Nykyisin saamelaiset saavat toimeentulonsa 

myös muista elinkeinoista. 

 

 opetamme lapsille, että on olemassa erilaisia elinkeinoja ja tutustumme niihin 

 opetamme lapsille perinteisten ja nykyaikaisten elinkeinojen eroavaisuuksia 

 pyydämme lasten vanhempia vierailemaan päivähoitoyksikössä ja kertomaan 

omista elinkeinostaan tai ammateistaan 

• tutustumme lasten vanhempien työpaikkoihin vierailemalla niissä 

• järjestämme yhteisiä tulistelureissuja tai - päiviä ja opetamme samalla, että tulilla 

voi istuskella ja jutella rauhassa ilman kiirettä  

• katsomme yhdessä www.kuati.fi -sivuston kuvagalleriasta kuvia eri elinkeinoista 

 

Poronhoito  

 

 opettelemme lasten kanssa leikin avulla suopungin käyttöä, poromerkkejä ja po-

ron nimityksiä 

 leikimme yhdessä poroleikkejä 

 teemme yhdessä risuista poroja ja pieniä erotusaitoja sisä- ja ulkokäyttöön  

 teemme retkiä poroerotuksiin ja vasanmerkityksiin 

 seuramme poron nylkemistä ja eri osien hyötykäyttöä 

 tutustumme jäkälään, lehtikerppujen tekoon, kortteiden leikkaamiseen ja heinän-

tekoon 

 opettelemme takkaporon sitomista ja tutustumme poron lypsyyn 

 tutustumme porokoiraperinteeseen 

 käymme lasten kanssa härkäajelulla paikallisten poromiesten luona 

 opettelemme puukon ja leukun käyttöä 

Lisätietoja: 
Oktavuohta, porosaamelainen vuosi: 

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=228&Itemid=270 

Oktavuohta, poron vuosi kuvaraito: 

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=227&Itemid=271 

 

 

 

http://www.kuati.fi/
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=228&Itemid=270
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=227&Itemid=271
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Kalastus 

 

 opettelemme kalojen nimet, erilaisia pyyntimenetelmiä, pyyntivälineiden huoltoa ja 

kunnostamista 

 opettelemme kalankäsittelyä, suomustamista ja tutustumme kalan sisälmyksiin 

 opettelemme lohenkalastukseen liittyviä toimintoja ja pyyntivälineitä 
Oktavuohta: lyhytvideo tenon lohipadoista: 

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=262 

 tutumme verkkojen paulotukseen, kutomiseen ja paikkaamiseen 

Metsästys ja keräily 

 

 tutustumme riekonpyyntiin 

 opettelemme tuntemaan erilaisia eläinten jälkiä 

 tutustumme eläinten suojaväreihin 

 tutustumme paikallisiin ja muuttolintuihin 

 tutustuttumme erilaisiin pyyntimenetelmiin 

 tutustumme eri metsästyslajeihin; naakimapyyntiin ja koiran kanssa metsästyk-

seen 

 keräämme eri marjoja yhdessä lasten kanssa ja hyödynnämme niitä  

 keräämme yhdessä luonnosta askartelumateriaalia   

Lisätietoa: 
Oktavuohta, Mitä kaikkea metsosta voi tehdä:  

 http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=237&Itemid=261 

 

Maatalous 

 

 tutustumme maatalon eläimiin ja niiden hoitamiseen 

 kylvemme perunaa ja muita kasviksia 

 tutustumme sadonkorjuutöihin 

 

Saamenkäsityöt 

 

Saamelainen käsityöperinne (duodji, tyeji, Ǩiõttsilttõs) ja käsityötaito ovat yksi tär-
keimmistä saamenkulttuuriin kuuluvaa perinteen jatkumoa. Kauneus ja käytännölli-
syys toteutuvat saamelaisessa käsitöissä. Saamelainen käsityöperinne on hyvin rikas 
ja elävä osa saamelaista kulttuuria. Käsityöt ovat käyttöesineitä ja niiden valmistus 
perustuu perinteiseen tietämykseen. Saamelaiseen käsityöhön kuuluu mm. puu, sar-
vi- ja nahkatöitä sekä helmi- ja tinalankakirjontaa, nauhankudontaa ja verkapukinei-
den valmistusta ja koristelua punoksilla ja nauhoilla. 

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=262
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=237&Itemid=261
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Eräs näkyvin saamelaisen käsityöperinteen ja kädentaitojen esimerkki on lapinpuku, 
saamenpuku. Suomen saamelaisten kotiseutualueella on viisi erilaista saamenpuvun 
päämallia: Enontekiön, Utsjoen, Inarin, Vuotson ja kolttasaamelaisten mallit. Puvut 
eroavat toisistaan malliltaan ja koristelultaan.  

 tutustumme saamelaisiin käsitöihin kuvista (www.kuati.fi - valokuvagalleria) 

ja aidoista päiväkotiin tuoduista malleista 

 teemme pienimuotoisia käsitöitä ja askarteluja saamenkäsitöihin liittyvistä 

aiheista ja materiaaleista (www.kuati.fi - kädentaidot)  

 tutustumme saamelaisten kotiseutualueen saamenpukujen malleihin inter-

netissä  

Sámi Duodji ry 2010. Suomen saamelaispuvut: 

http://www.samiduodji.com/tuotteet.html?id=13/59 

Saamelaiskäräjät, Oktavuohta:  

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=230&Itemid=268 

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=233&Itemid=265 

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=232&Itemid=266 

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=231&Itemid=267 

 vierailemme  kotipaikkakunnan museossa ja tutustumme siellä esillä oleviin 

saamenpukujen malleihin sekä perinteisiin käsitöihin 

 hankimme kirjan tai postikortteja, joissa puvut on esitelty  

 otamme selville millaisia saamenpukuja lasten perheissä käytetään 

 opettelemme  kenkäheinäntekoon liittyvät askareet 

 teemme yhteistyötä saamenkäsityön opiskelijoiden kanssa 
 

 
Lisätietoja: 
Oktavuohta, saamelainen käsityö:  

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=235&Itemid=263 

Oktavuohta, saamelainen käsityö kuvaraito: 

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=234&Itemid=264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuati.fi/
http://www.kuati.fi/
http://www.samiduodji.com/tuotteet.html?id=13/59
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=230&Itemid=268
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=233&Itemid=265
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=232&Itemid=266
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=231&Itemid=267
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=235&Itemid=263
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=234&Itemid=264
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1.8 Sukupuolten välinen tasa-arvo ja ihmisyys  

 

Alkuperäiskansojen yhteydessä tasa-arvo liittyy läheisesti yhdenvertaisuuteen ja voi 
merkitä osin eri asioita kuin valtaväestön keskuudessa. Esimerkiksi pohjoismaista hyvin-
vointi-yhteiskuntaa koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että kollektiiviset alkuperäis-
kansa-oikeudet ja yksilölliseen tasa-arvoon perustuva hyvinvointivaltion ideologia eivät 
aina käy yksiin. Suomessa mm. perinteisiin saamelaisiin elinkeinoihin liittyvistä erityis-
olosuhteista kumpuaa myös erilaisia tasa-arvokysymyksiä kuin mitä yhteiskunnassa 
yleensä käsitellään tasa-arvoasioina.  
 
Yhtä merkittävä tarkastelu ja arviointi tulisi kiinnittää naisten ja miesten erilaiseen ta-
paan ajatella, toimia ja tehdä päätöksiä. Sukupuolten välisten erojen lisäksi myös eri vä-
estöryhmillä eri kulttuuritaustoista johtuen on erilainen tapa toimia. Saamelaisyhteisös-
sä naisilla on historiallisesti ollut miesten kanssa tasa-arvoinen asema, jolle on tyypillistä 
ollut eteenkin roolien, tehtävien ja elämänpiirien symmetrisyys ja toisiaan täydentävyys. 
Tällä on vaikutusta myös saamelaiskulttuurin elinvoimaisena säilymiselle ja perinteisen 
tiedon välittymiseen nuoremmalle sukupolvelle. Saamelaiset perinteiset elinkeinot ja 
saamelaiskulttuuri tarvitsevat säilyäkseen kaikkia sukupolvia ja sukupuolia. Esimerkiksi 
saamelaisessa poronhoidossa kaikilla on oma toisia täydentävä roolinsa. Tasa-arvon tuli-
si merkitä valinnanmahdollisuuksia. 
 
Varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huolehditaan sukupuolten välisen 

tasa-arvon toteuttamisesta niin, että lapsi voi kehittää itseään saamelaisyhteisön kult-

tuurisista lähtökohdista ilman sukupuoli-rooliodotusten rajoituksia. Kohtuus ja oikeu-

denmukaisuus muodostavat ihmisyyden perustan. Ihmisyyteen kuuluu myös sovinnolli-

suus ja kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten ja luonnon kanssa. 

 

 suhtaudumme jokaiseen lapseen yksilönä tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti 

 meillä on tietoinen näkemys tasa-arvon edistämisestä poikien ja tyttöjen välillä 

 kannustamme perheiden molempien vanhempien osallistumista tasapuolisesti 

lastensa päivähoidon tai kielipesän arkeen 

 päivittäisessä toiminnassa esim. leikeissä, askarteluissa, kertomuksissa jne. edis-

tämme tasa-arvoa niin, että huomioimme molempien sukupuolten aseman rin-

nakkain, emmekä tee vastakkainasetteluja 

 varmistamme sen, että tytöillä ja pojilla on lähtökohtaisesti yhtäläiset mahdolli-
suudet osallistua kaikkeen päivähoidon toimintaan sukupuolesta riippumatta 

 huomioimme, että tytöillä ja pojilla voi olla erilaisia tapoja oppia   

 tuemme molempia sukupuolia ja huomioimme tyttöjen ja poikien väliset luonnol-
liset kehitykselliset erot  
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1.9 Rauha, sovinnollisuus ja monikulttuurisuus  
 

Päivähoidossa tehdään yhteistyötä yli kielirajojen, jolloin monikulttuurisuus näkyy toi-

minnassa. Saamelaisen päivähoidon tulee edistää  ja luoda tuleville sukupolville positii-

vista asennetta saamen kieliin ja muihin kieliin.  

 

 opetamme lapsia arvostamaan toisia saamelaisia ja toisia ihmisiä 

 opetamme heitä tulemaan toimeen kaikkien kanssa 

 opetamme hyväksymään erilaisuutta  

 nauhoitamme puhetta ja lähetämme kysymyksiä toisen murrealueen päivähoi-

toyksikköön ja odottelemme vastausta kysymyksiimme. Näin lapsille muodostuu 

ajatus, että kielet ovat samanarvoisia ja on tavallista, että ihmiset puhuvat eri kie-

liä 

 kuuntelemme ja katselemme muiden saamenkieliryhmien nauhoja ja filmejä 

www.kuati.fi  materiaalipankkisivustolta  

 autamme lasta ymmärtämään, että on niitä saamelaisia, jotka eivät osaa saamen-

kieltä  ja selitämme miksi näin voi olla 

 opetamme lapsille, että saamen kielet ja kulttuurit ovat erilaisia eri alueilla 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuati.fi/
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1.10 Saamelainen taide ja luovuus  

 
Saamelainen taide koostuu musiikista, katrillitanssista, kertomusperinteestä, teatterista, 

kuvataiteesta ja kirjallisuudesta.  Saamelaisilla musiikilla on tärkeä kulttuurillinen ja yh-

teisöllinen merkitys. Perinteinen musiikki on tärkeä identiteetin symboli ja yhteen ko-

koava voima.  

 

Saamelaiselle kertomaperinteelle on luonteenomaista kielellisen ilmaisun rikkaus, sanal-

linen runsaus ja ilmaisujen moninaisuus. Kuvataide on yksi ilmaisumuoto, joka kehittää 

lapsen mielikuvitusta ja rohkeutta itseilmaisussa. Taidekasvatuksella pyritään lapsen 

persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen. Saamelaisen sanan käytön perinne on 

vahva. Kirjoissa korostuu saamen kielen rikkaus, joka nähdään tärkeänä koko kulttuuri-

perinteen ymmärtämiseksi. 

 

Katrillitanssi on kulkeutunut Venäjän kulttuuripiirien kautta kolttasaamelaisille. Kolt-
tasaamelainen katrillitanssi on neljän parin muodostama , johon kuuluu neljä miestä ja 
neljä naista. Tanssi on parien välistä vuoropuhelua, jota säestää hanurimusiikki tai leudd. 
  
Käytännössä tanssi on pitkä ja vaikea pienten lasten opetella. Päivähoidossa tutustumme 
katrillitanssi perinteeseen. 
 
Esimerkkejä saamelaisesta taiteesta: 
Oktavuohta, lumiteatteri: 
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=278 
Oktavuohta, Ailu Valle:  
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=670&Itemid=233 
Oktavuohta, Binna Bánna lastenradio: 
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=254&Itemid=281 
Oktavuohta, Unna Junná video: 
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid=283 
Oktavuohta, tarina jäniksestä, joka ei viitsinyt rakentaa itselleen pesää: 
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=251&Itemid=284 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=278
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=670&Itemid=233
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=254&Itemid=281
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid=283
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=251&Itemid=284
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2. Saamelainen varhaiskasvatus 

 

2.1  Saamenkielinen päivähoito  
 

Saamelaisella varhaiskasvatuksella on merkittävä rooli niin lasten saamen kielen ja saa-

melaisen identiteetin vahvistamisessa kuin myös saamelaisten säilymisenä omana kan-

sanryhmänään. Saamenkielisen päivähoidon järjestämien lapsen äidinkielellä on kunnan 

lakisääteinen velvollisuus, johon tulee varata riittävät resurssit. Saamenkielisissä var-

haiskasvatusyksiköissä käytetään kolmea Suomessa puhuttua saamenkieltä: inarin-, 

pohjois- ja koltansaamenkieliä.  

 

Äidinkielisessä päivähoidossa lapsen ensikielenä on saamen kieli, jota päivähoito tukee 
ja vahvistaa.  Saamen kieli on toiminnassa luonnollisena kommunikointikielenä. Äidin-
kielinen päivähoito on subjektiivista päivähoitoa (kunnalla on velvollisuus järjestää äi-
dinkielistä päivähoitoa).  

 
Kielipesä on  kielikylpyperiaatteella toimiva päivähoitomuoto, jossa elvytetään uhan-
alaisen kielen ja kulttuurin omaksumista. Kieltä ei erityisesti opeteta lapsille vaan he 
omaksuvat sitä kuulemalla ja puhumalla. Kielipesätoiminta ei ole subjektiivista päivähoi-
toa.  

 

2.2 Saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma 
 

Saamelaista varhaiskasvatussuunnitelmaa suositellaan käytettävän kaikkialla Suomessa 

järjestettävässä saamenkielisessä päivähoidossa. Saamelainen varhaiskasvatus-

suunnitelma täydentää valtakunnallista ohjausta.  

 Tarkoituksena on ohjata saamelaisen varhaiskasvatuksen laatua ja sisällöllistä toteut-

tamista. 

 Edistää palvelujen yhdenvertaista järjestämistä. 

 Saamelaisella lapsella on oikeus saada tukea varhaiskasvatuspalveluissa kasvaakseen 

oman kulttuurinsa jäseneksi ja omaksuakseen saamelaisia tietoja ja taitoja, tapoja ja 

arvoja. 

 Saamenkielisessä päivähoidossa turvataan saamelaisten perinteisen tiedon säilymi-

nen kehittämällä opetusta ohjaavaa lainsäädäntöä, ohjeistusta, oppimateriaaleja ja 

opetusmetodeja. 

 Huomioida perinteisen tiedon tarpeet, saamelainen tapaoikeus ja saamelaisen kult-

tuurin mukainen luonnonkäyttöön liittyvä opetus. 

 Erityistä huomiota tulee kiinnittää saamen käsityön opetuksen tarpeisiin.  
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2.3 Lapsen varhaiskasvatuspolku 

 
Saamenkielisen päivähoidon aloitus 

 

 Molemminpuolinen tutustuminen ja tiedon vaihto jo ennen varsinaisen hoitosuhteen 
alkua. 
 

 Lapsella on oikeus käydä tutustumassa hoitopaikassa läheisensä kanssa ja siihen voi-
daan varata tarpeeksi aikaa 
 

 Vanhempien perehdyttäminen ja sitouttaminen saamenkieliseen päivähoitoon - van-
hemmille kerrotaan saamenkielisen päivähoidon tarkoitus, arjesta, kasvatuksellisesta 
yhteistyöstä, saamevasusta ja sen keskeisistä periaatteista. 
 

 Henkilöstölle kerrotaan tietoa lapsesta, perheestä ja vanhempien toiveista kun hei-
dän lapsi on päivähoidossa.  
 

 Tärkeintä on, että  lapselle tulee tunne siitä, että työntekijä on kiinnostunut hänestä 
ja hänen asioistaan. 
 

 
 

Mitä asioita saamelaisesta kasvatuksesta ja kasvatusperinteestä voidaan ottaa puheeksi 
aloituskeskusteluissa? 
 

 
 Aloituskeskustelu  pidetään mahdollisesti lapsen kotona tai hoitopaikassa. 

 
 Kotona on turvallinen ympäristö tavata ja tutustua päiväkodin tai kielipesän työnteki-

jöihin. 
 

 Aloituskeskustelun avulla perhe ja lapsi sitoutuvat kieleen. 
 

 Henkilöstö tutustuu perheeseen ja sukuun ja saa tietoa siitä, miten perinteiset elin-
keinot näkyvät lapsen kotona ja kuuluvatko he poronhoitoyhteisöön. 
 

 Saamelaisen päivähoidon tai kielipesän periaatteet kerrotaan vanhemmille aloitus-
keskustelun aikana. 
  

 Kotikäynnillä vanhemmille kannattaa selittää millaista tukea lapsi tarvitsee, jotta hä-
nen saamen kielen taito kehittyy mahdollisimman hyvin. 
 

 Lapsen kielitausta ja kielellinen tuki päivähoidon ulkopuolella. 
 

 Työntekijä näkee, miten saamelainen kulttuuri näkyy lapsen kotona. 
 

 Aloituskeskustelussa on hyvä kartoittaa, onko lapsen suvussa tai lähipiirissä tai iso-
vanhemmissa henkilöitä, jotka voisivat  tulla resurssi-ihmisiksi vierailemaan päivähoi-
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topaikassa, jotta   sukupolvien välistä kanssakäymistä saadaan lisättyä päivähoidon 
arkeen.  

 
Lapsikohtainen havainnointi 

 

Henkilöstön tehtävänä on havainnoida lapsen kehitystä yhteistyössä neuvolan kanssa 

systemaattisesti ja tietoisesti sekä ottaa havainnointitieto huomioon toiminnan suunnit-

telussa ja yhdessä vanhempien kanssa tehtävässä varhaiskasvatus-suunnitelmassa (Val-

takunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005).  

 

Lapsen saamen kielen kehityksen havainnointi ja arviointi.  

 

 Ensin havainnoidaan ja sitten vasta  suunnitellaan: 

 mitä tietoja ja taitoja lapsella jo on 

 mitkä kielelliset valmiudet lapsella on 

 mitä motorisia taitoja lapsella on  

 mitkä asiat kiinnostavat (puheessa ja tekemisessä erikseen) 

 mitä tietoja ja taitoja lapsi on opettelemassa (lähikehityksen vyöhyke) 

 mitkä asiat kiinnostavat 

 missä on tuen tarvetta 

• edellyttää systemaattista havainnointia ja kirjaamista (esim. vihkoon kir-

jattuna)  

• edellyttää tiedon jakamista henkilöstön kesken 

 

Miten havainnoin lasta päivähoitajana? 

 

• jokaisessa yksikössä on vihko, joka toimii päiväkirjana 

• kirjaan päivittäin asiat vihkoon, esim. päivälevon aikana 

• kirjoitan lyhyessä ajassa tietyt havainnot,  kirjaan kaikki asiat,  niin positiiviset 

onnistumiset kuin asiat, joissa on parantamisen varaa 

• pyrin kirjoittamaan jokaisesta lapsesta vähän 

• huomioin myös hiljaiset lapset 

• kirjoitan vihkon kanteen ne kysymykset joihin vastataan päivittäin 

• päiväkirja toimii  myös raporttina - kun olen poissa töistä, voin päivittää tietoni 

ajan tasalle siitä, mitä töissä on tapahtunut 

• päivittäinen kirjaaminen totuttaa työntekijät havainnointiin 

• en kirjaa vihkoon omia ajatuksiani, vaan konkreettiset tapahtumat näkyviin 

• päiväkirja toimii myös oman työn arvioinnin apuvälineenä 
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• päiväkirjasta on helppo poimia asioita vasuun ja keskustella henkilöstön kanssa  

ajankohtaisista asioista - tämä edistää lapsen osallisuutta  

 

Lapsikohtaisten VASU:jen laatiminen      

 

 Mahdollinen kotikäynti on ensimmäinen osa lapsen VASUA. 

 Vasu eli lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan 1-2 kk hoidon aloittamisesta 

 Päivitetään syksyisin ja keväisin yhteistyössä vanhempien kanssa 

 Sen pohjana ovat lasta koskevat havainnot ja niiden pohjalta käytävä keskustelu van-

hempien kanssa.  

 ”Suunnitelmassa otetaan huomioon lapsen kokemukset, tämän hetken tarpeet ja tu-

levaisuuden näkymät, lapsen mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja yksilöllisen tuen ja 

ohjauksen tarpeet”. 

 Millainen saamen kielen tilanne lapsen elinpiirissä on? 

 Mitä vanhemmat toivovat saamenkieliseltä päivähoidolta? 
 Miten vanhemmat voisivat osallistua päiväkodin toimintaan? 

 Miten kieli ja kulttuuri tulisivat paremmin näkyviin? 

  Tavoitteet asetetaan kasvattajille, ei lapselle = miten toimimme edistääk-

semme lapsen oppimista ja kasvua kaikissa arjen tilanteissa? 

 Miten vanhemmat voisivat parantaa osaamistaan saamen kielen ja kulttuurin 

suhteen? 

 Miten päivähoitopaikka voisi osallistua kieli- ja kulttuuriyhteisöön?  

 Lapsikohtaiset vasu-lomakkeet ovat kuntakohtaisia.  
 

Yksikön/ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen 
 

 Ryhmän lasten vasuista nousevien vahvuuksien ja tarpeiden koonti. 

 Ryhmävasu on toiminnan suunnittelun ja arjen käytäntöjen perustana.  

 Pedagogiikan kannalta ei ole oleellista yksittäiset tapahtumat vaan arjen käytännön 
ratkaisut kokonaisuudessaan.  

 Päivähoidon työntekijä kokoaa lasten vasuista tavoitteet omalle toiminnalleen, ”näin 
me sen teemme”. 

 Päivähoidon työntekijä havainnoi lasten kiinnostuksen kohteita, vahvuuksia tarpeita 
ja käyttäytymistä ja jättää tilaa lasten omille ideoille.  

 Ryhmän vasun tulee vastata sisällöllisesti valtakunnallista ja saamelaista varhaiskas-
vatussuunnitelmaa.  

 Päivähoidon työntekijä suunnittelee, kehittää ja arvioi  vasun toteutumista arjessa:  
 lapsikohtaisissa keskusteluissa vanhempien kanssa 
 kasvattajatiimeissä 
 vanhempainilloissa 
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 henkilöstön ja esimiehen välisissä pedagogisissa keskusteluissa 

 Päivähoidon työntekijä tarjoaa lapselle/ lapsiryhmälle riittävästi oppimiskokemuksia. 

 Päivähoidon työntekijä huolehtii siitä, että sisältöön tiivistyy lapsiryhmän tarpeet ja 
vanhempien toiveet suhteessa vasun keskeisiin periaatteisiin. 

 
Ryhmäyttäminen 
 

 tutustutaan toisiimme kunnolla, löydetään jokaisesta lapsesta ne alueet, missä ollaan 
hyviä, hyvän toiminnan perusedellytys on ryhmäyttäminen, ryhmä toimii ja ryhmä-
henki on hyvä (linkki sosiaalikollega)  

 yhteisön säännöt, yhdessä laaditut säännöt 

 lapsi on lähtökohtana toiminnassa!  
 
https://vk.sosiaalikollega.fi/hankkeet/pakaste2/sakaste/sakasteen-
tapahtumakalenteri/saamelaisen-varhaiskasvatuksen-kehittamispaivat-iii-28-29-
9.2012/RyhmyttminenKuuva28912.pdf 
 
 
 

https://vk.sosiaalikollega.fi/hankkeet/pakaste2/sakaste/sakasteen-tapahtumakalenteri/saamelaisen-varhaiskasvatuksen-kehittamispaivat-iii-28-29-9.2012/RyhmyttminenKuuva28912.pdf
https://vk.sosiaalikollega.fi/hankkeet/pakaste2/sakaste/sakasteen-tapahtumakalenteri/saamelaisen-varhaiskasvatuksen-kehittamispaivat-iii-28-29-9.2012/RyhmyttminenKuuva28912.pdf
https://vk.sosiaalikollega.fi/hankkeet/pakaste2/sakaste/sakasteen-tapahtumakalenteri/saamelaisen-varhaiskasvatuksen-kehittamispaivat-iii-28-29-9.2012/RyhmyttminenKuuva28912.pdf
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 Lapsen varhaiskasvatuspolku

PÄIVÄHOIDON ALOITUS 

 mahdollinen koti-

käynti lapsen kotiin ja 

tutustumiskäynnit 

lapsen hoitopaikkaan 

 molemminpuolinen 

tutustuminen ja tie-

don vaihto 

LAPSEN VARHAISKASVATUS-

SUUNNITELMAN LAATIMINEN 

(lapsen vasu)  

 laaditaan 1-2 kk ku-

luttua hoidon aloit-

tamisesta  

 vanhempien ja var-

haiskasvattajan 

huomiot  lapsesta 

RYHMÄN  JA LASTEN VASUISTA 

NOUSEVIEN VAHVUUKSIEN JA 

TARPEIDEN KOKOAMINEN  

RYHMÄN VASUN SIIRTÄMINEN 

ARKIPÄIVÄN TOIMINNAKSI 

 
 ryhmän vasu pohjana toimin-

nan suunnittelussa  

 painopisteet vaihtelevat  

 sopimukset  arjen käytännöis-

tä ja toimintatavoista 

 

LYHYEN JA PITKÄN 
AIKAVÄLIN SUUNNITELMIEN 
LAATIMINEN 

 
 toimii tiedotteena myös 

vanhemmille: mitä pai-
notamme arjessa, mitä 
tapahtumia jne.  

VALTAKUNNALLISEN 

VARHAISKASVATUS- 

SUUNNITELMAN 

PERUSTEET 

 

 Kunnan VASU  

 

 SaameVASU 
 

 
 Yksikön VASU 

 

 

ARVIOINTI 

RYHMÄN /YKSIKÖN VASUN 
LAATIMINEN 

• lapsikohtaiset vasut 
pohjana 

• toiminnan suunnitte-
lussa tilaa lasten 
omille ideoille 

• työskentely pienryh-
missä 
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3. Kasvatukselliset painotukset 

 

3.1 Saamelainen kasvatus 

 

Saamelainen maailmankuva on kokonaisvaltainen, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Toimin-

taa säätelee vuoden kierto eli kahdeksan vuodenaikaa ja niihin liittyvät luonnonilmi-

öt ja ihmisten ajankohtaiset tehtävät ja toimet. Paikallisuus on tärkeä kasvatuksen 

lähtökohta - elinkeino, kieliryhmä ja oma kulttuuripohja ovat saamelaisen varhais-

kasvatuksen toiminnan suunnittelun lähtökohtia.  

 

Toiminnallisuus eli oppiminen ja perinteen siirtäminen tekemisen yhteydessä on 

ominaista saamelaisessa kasvatuksessa. Hyödyllisiä elämäntaitoja opitaan tekemisen 

ja leikin kautta. 

  

Pärjäämisen kulttuuri  

 

Ominaista se, että lapsi opetetaan yhteiseen vastuuseen ja omatoimisuuteen. Lapset 

oppivat toisiltaan, isommat huolehtivat pienemmistä, mutta aikuinen on aina kat-

somassa. Pärjääminen tarkoittaa myös sitä, että pärjätään erilaisten tilanteiden ja 

ihmisten kanssa. 

 

Saamelaisen päivähoidon henkilöstön jäsenenä tuen lapsen omatoimisuutta 

 antamalla lapselle mahdollisuuden vastuullisuuden kehittymiseen  

 huomioimalla, että lapsilähtöisyys on toiminnan lähtökohtana 

 antamalla lapselle mahdollisuuden toimia itse ja itsenäisesti - kuitenkin niin, 

että lapsesta pidetään huolta 

 kuulemalla lapsen mielipiteitä ja ajatuksia 

 huomioimalla, että toiminta lähtee lapsen tarpeista 

 huomioimalla lapsen persoonallisuus 

 lapselle rakentuu itsekontrolli, sisäinen taito pärjätä, auttaa osaamaan, auttaa 

pärjäämään - tämän taidon hän ottaa mukaansa minne tahansa maailmalle 
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3.2 Epäsuora lähestymistapa 
 

Saamelaisessa puhekulttuurille on ominaista humoristinen ja leikillinen tapa esittää 
asioita. Asioita tuodaan usein esille leikin ja huumorin varjolla. Asioista on helppo 
puhua työn ja tekemisen lomassa. Saamelaiseen puhe- ja kommunikointitapaan liit-
tyy paljon erilaisia kiertoilmaisuja, jotka voivat mm. tarkoittaa sitä, että asioista pu-
hutaan tarinoiden tai toisen ihmisen kautta. Asiaa voidaan lähestyä varovasti edeten 
ja jutustellen.   
 
Saamelaisessa kasvatusperinteessä lapsia ei suoranaisesti neuvota, vaan kerrotaan 
tapahtumia ja tarinoita siitä, mitä muille on tapahtunut. Tarinat toimivat kasvatuk-
sen välineenä ja kehittävät lapsille sisäistä ja ulkoista elämänhallintaa. Kerronnallisin 
keinoin lapselle välittyy faktatiedon lisäksi asenne-, tunne- ja arvosisältöjä. 
 
Saamelaisessa kasvatusperinteessä rikkautena ovat epäsuorat ohjaustavat, se ei kui-
tenkaan tarkoita rajattomuutta tai manipulointia. Epäsuora ohjaustapa antaa luvan 
erehtyä ja sisältää ajatuksen, että virheistä oppii. Oppiminen tapahtuu  yrityksen ja 
erehdyksen kautta, joka mahdollistaa ja osallistaa. Tarinat  ovat epäsuoria ohjausta-
poja.  
 
Epäsuora ohjaustapa sisältää humanistisen käsityksen oppimisesta;  ”kyllä hän oppii 
kun hän kasvaa”  Tällainen ohjaustapa on positiivinen ja pärjäämisen ajatus sisältää 
ajatuksen luottamuksessa kasvamisesta.  
 

 Lämmittäisin saunan jos olisi puita sisällä.  

 Leipoisin pullaa, jos joku auttaisi taikinan teossa. 

  Alkaisimme syödä jos olisi piika tai renki minulla apuna. 

 Ruokalepo on otettava ettei ruoka luule että on hukan vattassa. 
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3.3 Havainnointikyky 
 

Aikuisen on hyvä puhua ja kertoa koko ajan kun olemme matkalla johonkin. Aikuinen 

kertoo missä olemme, missä menemme - lapsi havainnoi ympäristöään samalla kun 

kuuntelee aikuista. Riippumatta siitä kuljemmeko luonnossa, tapahtumissa, vierailul-

la lapsi oppii koko ajan uusia käsitteitä ja sanastoa sekä saamelaista elämää.  

 

3.4 Osallisuus - ” Pikkupiiat ja -rengit” 

 

Saamelaisten perheiden ja sukujen arjessa lähtökohtana on ollut, että lapset ovat 

aina olleet mukana kodin töissä. Nykyään käytännöt kodeissa ovat ehkä erilaisia, 

mutta lasten osallistaminen arkeen on silti mahdollista. Esimerkiksi kannattaa elvyt-

tää ajatusta siitä, että lapset osallistetaan päivähoidossa tehtäviin töihin antamalla 

heille pikkupiian ja rengin tehtävät vuorotellen. Näin lapset saavat oppia pienin as-

kelin vastuullisuuteen. 

 

Ota piiat ja rengit mukaan: 

 

 ruokapöydän kattamiseen 

 ruokapöydän siivoamisen 

 roskapussin vientiin 

 pieniin siivoustehtäviin 

 askartelutarvikkeiden jakamiseen 

 laulutuokioiden vetämiseen 

 jne. 
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4. Lasten arki saamelaisessa päivähoidossa  
 

4.1 Hyvinvoiva lapsi  

 
Jotta lapsi voi hyvin, päivähoidossa tulee olla turvallinen, kiireetön, kannustava ja 
positiivinen ilmapiiri:  
 

 Osoitan, että ilahdun kun tapaan  lapsen  hänen tullessa päivähoitoon. 

 Kuuntelen lasta keskittyen (katse, kosketus, laskeutuminen alemmas lap-

sen tasolle, jakamaton huomio) ja vastaa lapsen kysymyksiin ja pyyntöihin. 

 Reagoin lapsen tunteisiin ja tarpeisiin. 

 Annan päivittäin jokaiselle lapselle myönteistä palautetta. 

 Ohjaan lapsia keskinäiseen hyväksyntään ja toinen toisensa kunnioit-

tamiseen.  

 Rohkaisen, ohjaan ja annan myönteistä palautetta lapsen saamen kielen 

oppimisessa ja puhumisessa 

 Puutun kiusaamistilanteisiin välittömästi. 

 Arvostan  lasta ja hyväksyn hänet omana itsenään. 

 Rohkaisen lasta valitsemaan toimintojaan, toteuttamaan ideoitaan, kokei-

lemaan ja yrittämään lapselle sopivin haastein. 

 Kiinnitän huomion ensisijaisesti lapsen onnistumisiin. 

 Vaalin  lapsen suhteita vanhempiin, sukulaisiin ja muihin lapsiin. 

 Arvostan lapsen kotiympäristössä oppimaa saamelaista kulttuuria  

 Omahoitajuus/pienryhmätoiminta menetelmänä tukee em. tavoitteita.  

 

Lapsi on syntymästään saakka utelias, hän haluaa oppia uutta, kerrata ja toistaa asi-

oita. Mielekäs oppiminen ja oppimisen ilo perustuvat lapsen sisäiseen oppimisha-

luun, jota säätelee lapsen aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset sekä mielen-

kiinnon kohteet. 

 

 Sitoudun  lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseen. 

 Kuuntelen lasta ja annan lapselle mahdollisuuksia tehdä aloitteita, valita toi-

mintojaan, tutkia, tehdä johtopäätöksiä ja ilmaista ajatuksiaan. 

 Luon ympäristön, jossa: 



32 

 

o Lapsella on mahdollisuus olla aktiivinen ja kiinnostunut. 

o Lapsella on mahdollisuus vuorovaikutukseen ympäristön ja ihmisten kans-

sa. 

o Lapsi saa toimia itselleen mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla. 

o Lapsella on mahdollisuus yrittää ja harjoitella. 
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4.2 Perushoito kasvun tukena  

 

Miten tuen lapsen kulttuuria ja kieltä arkirutiineissa? 

 

Hyvän perushoidon toteutuminen edellyttää, että: 

• Lapsen päivärytmi muodostuu yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Päivän ai-

kana lapsella on mahdollisuus leikkiä, ulkoilla ja liikkua, levätä, ruokailla ja 

saada hyvää perushoitoa. 

• Lapsi saa toimia perushoitotilanteissa mahdollisimman itsenäisesti oman 

rytminsä ja valmiuksiensa mukaan. 

• Varmistan sen,  että perushoitotilanteet ovat rauhallisia ja kiireettömiä.  

• Perushoitotilanteille on laadittu hoidolliset, kasvatukselliset ja opetukselli-

set tavoitteet ja ne näkyvät toiminnassa.  

• Arki toimii, kun jokaista hetkeä arvostetaan. 

 

Omatoimisuus, kiireetön päivärytmi, perushoito, tarinat, sylihetket ja lepo ovat ar-

vokkaita. Jokainen kohtaaminen ja vuorovaikutustilanne lapsen kanssa on merkityk-

sellinen. 
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4.3 Ruokailu  

 

 Iän mukaan opetellaan itsenäisesti ruokailutaitoja, käyttämään haarukkaa ja 

veistä, isommat lapset voitelevat itse leipänsä, kaatavat juomaa jne. 

 Lapset saavat vuorotellen avustaa pöytien kattamisessa ja siivoamisessa (piiat 

ja rengit). 

 Keskustelen lasten kanssa ruokapöydässä mitä nyt syödään, luettelen ruokala-

jien nimet jne.  

 Laitan ruokalistat näkyviin kuvakortteina. 

 Kuvakortit sanoitetaan ja laitetaan  vuotuiskierron mukaan esille, esim. kuiva-

liha, verimakkarat, kumppuset. 

 Valmistamme perinteisiä ruokia vuodenkierron ja sesongin mukaan perintei-

sistä raaka-aineista esim. kuivalihakeittoa, kalakeittoa, verimakkaraa, kalapot-

tuja, kurnikkaa, tikkukalaa ja  kumppuksia. 

 Ruokailu voidaan järjestää myös ulkona, tulilla tai laavussa, kesällä päivittäin 

 Käytämme retkillä perinteisiä ruokailuvälineitä: nimetyt kuksat, voirasia, sisna-

laukku jne.  
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4.3 Pukeutumistilanteet   

 

Saamelaisessa päivähoidossa on tärkeää välittää pukeutumisen perinnettä, joka on  

yksi merkittävä ja näkyvä osa saamelaisten identiteetin ja kuuluvuuden rakentumi-

sessa. Lapselle siirrettävät kulttuuriset merkit ovat tärkeitä tunnetasolla. Saamenpu-

vun käyttö oikeimmillaan tarkoittaa sitä, että tulee elää ja tuntea pukeutumiseen 

liittyvä arvomaailma ja tietää miksi ja miten pukua pidetään. 

 

 Pukemistilanteissa, nimeän ja sanoitan lapselle kehonosan ja vaatteen:    ”laita 

vasen käsi punaiseen lapaseen” 

 Tuemme lapsen itsenäistä yrittämistä  ohjaamalla ja kannustamalla sekä autta-

malla lapsia pukemaan itse. 

 Päivähoidon henkilöstö voi tuoda kotoa perinteisiä vaatteita ja kertoa niistä. Esi-

tellä ja kertoa yksityiskohtia vaatteista ja niiden pukemisesta päälle. Myöhemmin 

lapsilta voi kysyä mikä tämä olikaan ja milloin näitä käytetään. 

 Jokapäiväisissä päivähoitotilanteissa pukeutumisen perinne näkyy niin, että lap-

set voivat tulla päivähoitoon karvakengissä/nutukkaissa.  

 Saamelaisen vaatetuksen ja pukeutumisen piirteet voivat näkyä lasten omalle 

kulttuurille ja asuinalueellensa tyypillisissä huiveissa, lapasissa ja sukissa. 

 Saamenpukuja käytetään yleensä juhlavaatteina. Pukeutumista voi opetella niin, 

että puetaan nukkeja lasten kanssa yhdessä myös resurssihenkilöiden opastuk-

sella.   
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4.4 Lepo ja hiljentyminen 

 

Lapsella on oikeus riittävään lepoon. Hiljentyminen, rentoutuminen ja päiväunet 

kuuluvat pienen lapsen elämään. Huolehdimme  lapsen riittävästä levosta ja rau-

hoittumismahdollisuudesta. Hoitopaikan käytännöistä ja lapsen yksilöllisistä tarpeis-

ta keskustelemme vanhempien kanssa.  

 

 Huolehdin  lepohetken turvallisesta tunnelmasta ja luon turvallisuutta anta-

malla jokaiselle lapselle aikuisen läheisyyttä ja hellyyttä. 

 Luen saamenkielisiä satuja ja tarinoita ja/tai kuuntelemme musiikkia. 

 En tarpeettomasti pitkitä tai katkaise lapsen päivälepohetkeä. 

 Kesäisin voidaan käyttää rankisia nukkumistilanteissa.  

 Lepohetkiä voi viettää myös laavussa.  
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5 Lapselle tyypilliset tavat toimia 

 

5.1 Leikkiminen 

 

Leikki on välttämätöntä lapsen emotionaaliselle, sosiaaliselle ja kognitiiviselle kehi-

tykselle. Leikkiessä kehittyvät kieli, syy-seuraus ajattelu, joustava yhdisteleminen, 

luova ajattelu, assosiatiivisuus, ongelmanratkaisutaito ja kyky erottaa ulkoinen to-

dellisuus leikistä. Leikkiessään lapsi oppii esineiden käsittely- ja toimintatapoja, yh-

teistoimintaa ja sääntöjä sekä tunteiden säätelyä. Leikki voi parantaa lapsen luotta-

musta itseensä ja omiin kykyihinsä. Leikki opettaa ymmärtämään sosiaalista vuoro-

vaikutusta, moraalia ja arvoja sekä vastaanottamaan empatiaa toisilta leikkijöiltä. 

 

 Huolehdin siitä, että lapsella on päivittäin mahdollisuus omaehtoiseen, monipuo-

liseen  leikkiin. 

 Havainnoin lasten leikkiä säännöllisesti ja tutustun leikin kehitysvaiheisiin  

 Kuuntelen lasten leikkialoitteita ja autan lapsia leikkien toteuttamisessa.  

 Kuuntelen, autan ja olen oikeasti läsnä joko suoraan mukana leikkimällä tai leik-

kiä ohjaamalla (leikkivälineet, materiaalit, tilat, aika, sadut ja retket) 

 Huolehdin leikkiympäristön mahdollistamisesta, rikastamisesta, ylläpitämisestä ja 

uudistamisesta.  

 Huolehdin, että leikkivälineillä on omat paikkansa, josta lasten on helppo löytää 

ne ja palauttaa leikin loputtua takaisin. Aikuisena toimin esimerkkinä leikin aloit-

tamisessa ja leikin siivoamisessa.  

 Otan mahdollisuuksien mukaan lapsen leikkiympäristön suunnitteluun. 

 Käytän lähiympäristöä ja luontoa myös leikkimiseen. 

 Tarvittaessa mahdollistan lapsille rauhallisen leikin jakamalla lapset pienempiin 

ryhmiin, joissa laitan leikin alulle ja olen mukana.  
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5.2 Materiaalit ja perinteet lasten leikkiin yhdistettynä 
 

Leikeissä voi käyttää perinteisten käsitöiden materiaaleja: sisnaa, verkaa, puuta, sar-

via, konttiluita, helmiä, nauhoja, silkkejä, jne ja luonnosta saatavia materiaaleja. La-

pin pukujen, vöiden ja erilaisten perinne-esineiden käytön voi mahdollistaa  leikeissä 

esim. giisa, metsävyö, leikkiriskut, paulat. 

 

Päivähoitoyksikön tiloihin sekä sisälle että ulos voi pystyttää laavun. Lapsille voi 

myös järjestää mahdollisuuksia leikkiin erilaisissa kulttuuria tukevissa ympäristöissä 

esim. poroerotusaidalla.  

   

Luonnon kiertoon liittyvät arjen askareet sekä perinteisiä elinkeinoja voi yhdistää 

toimintaan, jolloin ne usein siirtyvät myös lasten leikkeihin. Myös työvälineitä ja työ-

tapoja voidaan tuoda hoitopaikkaan ja esitellä, miten esim. näskätään.   
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5.3 Lelujen merkitys kielen ja kulttuurin tukemiseen ja sisäistämiseen 

 

Aikuiset voivat luoda leikkitilanteita, joissa harjoitellaan perinteisiä elinkeinoja esim. 

suopungin heitto ja korvamerkitys. Korvamerkkien leikkaamista voi harjoitella esim. 

puun kaarnaan tai appelsiinin kuoreen. Näin lelut toimivat apuvälineinä kielen ja 

kulttuurin sisäistämiseen ja tukemiseen. 

 

Lapsille annetaan mahdollisuus leikkiä leikkikaluilla, jotka kuuluvat kulttuuriin mm. 

kelkat, mönkijät, puupalikat, suopunki, nukeille lapin puvut, jne.  
 

 Nukkeja puettaessa vaatteita nimetään; galssohat, luhka, vyö, riskut, huivi, 

lakit jne. 

 Valmistamme käsinuket eri aluiden lapinpuvuissa. 

 Annamme lasten käyttöön oman alueen lapintakit. 

 Leikimme eläinkäsinukeilla. 

 Teemme”metsämaton”, ”tunturimaton”, ”järvimaton” kankaista ( vrt. auto-

matto) 
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5.4 Ulkoilu 
 

Hyvä liikkumiseen sopiva ympäristö vahvistaa lapsen luontaista halua liikkua  ja he-

rättää halua opetella uusia liikunnallisia taitoja. Kun ympäristö on sopivan haasteel-

linen, se innostaa liikkumaan ja leikkimään ulkona.  

 

 Tarjoamme lapselle mahdollisuuden päivittäiseen liikkumiseen, olemme aktii-

visesti läsnä lasten liikuntatilanteissa ja huolehdimme liikkumiseen innosta-

vasta ympäristöstä. 

 Huolehdimme siitä, että eri ikäisille on tarjolla sopivia liikuntavälineitä. 

 Hyödynnämme  pihaa ja  ympäröivää luontoa.  

 Ulkoilun aikana toteutuvat kaikki lapselle tyypilliset tavat toimia; leikki, liik-

kuminen, tutkiminen sekä taiteellinen ilmaisu ja kokeminen. 

 Ulkoillessa opetetaan luonnon kunnioittamiseen; lasta opastetaan luonnon ja 

elinympäristön vaalimiseen. 

 Ulkoilutilanteita ja lähiympäristöä käytetään monipuolisesti lapsen motoristen 

taitojen harjoittamiseen ja luonnonilmiöitä ja ympäristöä koskevan tiedon li-

säämiseen. 

 Ulkoilla voi myös pienryhmissä ja porrastetusti. 

 Ulkoillessa  kävellään lähimetsässä. Henkilöstö kertoo luonnosta,  jäkälistä jne. 

Välillä pysähdytään ja kysellään lapsilta näitä luonnonasioita. Ulkoillessa voi 

kertoa myös muisteluksia ja tarinoita.  

 Lasten kanssa voi käydä marjaretkillä, sienestämässä, jäkälännostoretkillä, 

lehtikerppujen teossa ja juuria nostamassa. 

 Opetan lapsia tarkkailemaan luonnossa kulkemista, tarkkailemaan luonnon 

muotoja (vaarat, tunturit)  

 Tehdään lapsille tutuksi vuotuismuutto ja jutaaminen 

 Seuraamme eläinten jälkiä  

 Kerromme lapsille miten saamenkieliset sanat näkyvät suomen paikallismur-

teessa esim. vuottua  (löytää jäljet) , kuorata (jäljittää), kuolpuna (kangasmaa) 

- Käytä oikeita termejä saameksi! 

 Liikumme erilaisissa luonnonolosuhteissa, näin lapset tottuvat erilaisiin sää-

oloihin. 

 Teemme yhdessä ulkotöitä; polttopuut, lumenluonti 
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 Leikimme hangen päällä. 

 Opettelemme suunnistamaan perinteisin keinoin. Esim. puiden oksista etelän 

suunnan katsominen, muurahaispeistä suunnan katsominen ja luonnossa kul-

keminen. 

 Opettelemme tuntemaan uonnon merkit;tähdet, aurinko, pilvet, muuttolin-

nut, illan rusko ja aamun kaste sekä Otavasta suunnistaminen.  

 Annamme aikaa lapsen omaehtoiselle tutkimiselle ja ihmettelylle. 

 Kuuntelemme ja tartumme lasten kysymyksiin ja ihmettelyn aiheisiin, emme-

kä anna valmiita vastauksia. 

 Kerromme tarinoita luonnossa liikuttaessa, esimerkiksi kun näemme eläimiä. 
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5.5 Saamelainen varhaiskasvatusympäristö 
   

Saamelaisessa päivähoidossa luontoyhteys on sidoksissa tilakäsitykseen. Luonnon ja 

saamelaisen kulttuurin elinkeinoihin liittyvät elementit on hyvä näkyä päivähoitoyk-

sikön sisustuksessa ja tilaratkaisuissa. Saamelainen kulttuuri ennen ja nyt, eläimistö, 

kasvisto, aidot käsityöt ja lasten tekemät taidetyöt. 

 

Toimivan arjen kannalta tila kannattaa suunnitella niin, että se on kulttuurisidonnai-

nen, aktivoiva ja  muuntautuu moneksi. Saamelainen kulttuuri näkyy päivähoitoyksi-

kön sisällä sekä pihalla: muodoissa, väreissä ja hahmoissa. 

 

Ideoita tilaratkaisuihin:  

 

 leikkimiselle kannattaa varata tilaa tarpeeksi 

 päivähoitoyksikön sijainti on hyvä olla niin, että on mahdollisuus liikkua hel-
posti luonnossa 

 valoisa tila 
 värikkyyttä ja kulttuuria tekstiileillä, kuvilla, verhoilla, matoilla jne. 

 puuvene pihalle 

 nilitaitta pihalle  

 pieni peruna- ja kasvimaa pihalle 

 ulkona on hyvä olla tilaa heitellä  suopunkia 

 värikkäät verhot, lasten askartelut ja  piirustukset seinille  

 seinälle laavu ja siihen siirtokuvina laavuun kuuluvat asiat 

 pihalle puusta tehdyt porot, joihin on kiinnitetty oikeat sarvet 

 pieniä laavuja risuista pihalle 

 

Ympäristön muuntuvuus: 

 

 muokkaan ympäristöä lasten tarpeiden ja vuotuiskierron mukaan  

 mahdollistan lapsten osallistumisen leikkiympäristön suunnitteluun 

 huolehdin, että leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen ilmaisu ja kokeminen ja tut-

kiminen mahdollistuvat 
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 huolehdin, että kulttuuria ja kieltä tukevia välineitä ja materiaaleja on tarjolla 

lapsiryhmän tarpeita vastaavasti sisä- ja ulkotiloissa, ja että lähiympäristö on käy-

tössä 

 huolehdin ympäristön esteettisyydestä ja viihtyvyydestä erityisesti lasten näkö-

kulmasta 

 huolehdin, että sanoitetut kuvat ovat lasten korkeudella  
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6. Saamelainen taide, kulttuuri ja luovuus 

 

6.1 Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen 
 

Taiteelliset kokemukset, joikuun, leuddeihin ja livdeen tulee  saamelaisessa päivä-

hoidossa perehtyä, koska ne ovat tärkeä osa perinteen välittämistä. Kirjallisuudessa 

korostuu saamen kielen rikkaus, joka nähdään tärkeänä koko kulttuuriperinteen 

ymmärtämiseksi. Saamelaisten keskuudessa sanan käytön perinne on vahva. Kuva-

taide ja teatteri ovat ilmaisumuotoja, jotka kehittävät lapsen mielikuvitusta ja roh-

keutta itseilmaisussa. Taidekasvatuksella pyritään lapsen persoonallisuuden moni-

puoliseen kehittämiseen. Taiteen tekeminen yhdessä tukee yhteenkuuluvaisuuden 

tunnetta. 
 

 Lapsi on luonnostaan luova ja haluaa ilmaista itseään monin eri tavoin. 

 Lapsi tutustuu itseensä ja ympäröivään maailmaan kaikilla aisteillaan ja on onnel-

linen saadessaan ilmaista itseään ja kokemuksiaan. 

 Annan tilaa, aikaa ja rauhaa lapsen omalle mielikuvitukselle ja luovuudelle. 

 Annan lapselle mahdollisuuden toimia monipuolisesti taiteen eri alueilla esim. 

maalata, piirtää, soittaa, laulaa, rakentaa, tanssia, näytellä, askarrella, ommella, 

nikkaroida, kuunnella, keksiä satuja ja runoja ym. 

 Ohjaan ja tarjoan mahdollisuuksia, materiaaleja ja välineitä. 

 Arvostan ja dokumentoin lasten töitä. 

 Osallistumme erilaisiin saamelaisiin kulttuuritapahtumiin (konsertit, teatterit, al-

kuperäiskansojen musiikki- ja elokuvafestivaalit) 

 

Draama on tarinaa, puhetta, laulua, liikettä ja eleitä yhdistävä taidemuoto. Taiteelli-

sen ilmaisun instrumenttina toimii lapsi itse. Olennaista on myös toimiminen ryh-

män kanssa. Teatteri opettaakin hyvin ryhmätyötaitoja ja eläytymiskykyä sekä tois-

ten ja omien tarpeiden kuuntelemista. Teatteriharjoituksissa erilaisia tunteita ja roo-

leja pääsee kokeilemaan turvallisesti sadun ja leikin kautta: lapsi voi luvan kanssa 

olla staalo, gufihtar, cahkalákkis jne. Teatteri opettaa myös kuuntelemaan ja keskit-

tymään sekä tavoittelemaan ryhmässä yhteistä päämäärää. Päivähoidossa tutuim-

mat teatterimuodot ovat lasten omat esitykset, joita voidaan rakentaa perinteisten 

tekstien tai satujen pohjalta, tai niin että koko esitys keksitään alusta lähtien yhdes-
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sä. Lisäksi vaihtoehtoja ovat nukketeatteri sekä pöytä- ja varjoteatteri. Vain saamea 

puhuva nukke tai käsinukke on hyviä saamen  kielen vahvistajia . 

 

Kuvataidekasvatuksen lähtökohtana on tutkiva ja utelias ihminen. Matka kuvatai-

teen maailmaan ja omaan tuottamiseen aloitetaan materiaalien tarkastelusta. Kyni-

en ja siveltimien lisäksi kannattaa lasta rohkaista käyttämään myös omia käsiään 

piirrinvälineinä ja näin saamaan aivan erilaista tuntumaa työskentelyyn. Valmiiden 

tuotosten sijaan kannattaakin huomioida itse tekemisen prosessia. Lapsen huomiota 

kannattaa kohdistaa värien ja materiaalien esiintymiseen ja sekoittumiseen paperil-

la. 

 

Luonnonmateriaalit ovat käyttökelpoisia ja lapselle mieluisia. Mustikoilla ja mango-

piltillä yms. maalaaminen on myös turvallista. Uusiokäyttö eli pahvit, vanhat kan-

kaat, napit, mutterit ja paperit sopivat kuvataiteellisen työn materiaaleiksi. Pienille 

lapsille tärkeintä kuvataiteellisessa työskentelyssä on luontaiseen luovuuteen ja ko-

keilemiseen rohkaiseminen. Varhais-kasvatusikäisten kuvataidetöiden virikkeenä on 

yleensä oma kokemusmaailma (koti, vuodenajat, päiväkoti). Näiden teosten purku 

esim. sadutuksen kautta on hyvin antoisaa. Myös laulut, riimit, sadut, taidekuvat, 

elokuvat ja muu kuvakulttuuri toimivat hyvinä virikkeinä työskentelylle. Lapsille ku-

van tekeminen on myös sosiaalinen leikki: lapset lainailevat toistensa ideoita ja 

työskentelivät osana ryhmää. Tärkeää on myös lasten teosten asettaminen esille 

kunnioittavasti ja niiden tarkasteleminen yhdessä muiden lasten kanssa. 
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6.2 Saamelainen kertomaperinne, muistelusten maailma 

 

Saamelaisen suullisen kertomaperinteen avulla saamelaiset ovat siirtäneet hiljaista 

tietoa sanallisesti seuraaville sukupolville. Tämä on perinteistä tietoa paikoista, 

luonnosta, ihmisistä, suvuista ja yhteisöistä. Kertomaperinteen  muotona ovat myto-

logian, historian ja elämäkerran sekoitukset.  

 

Luonnossa liikuttaessa on hyvä kertoa luontoon, sen kasvillisuuteen ja eläimistöön 

liittyviä tarinoita. Laavussa kannattaa kertoa tarinoita ja lepohetkeen tai muuhun 

toimintaan on hyvä liittää tarinoita. Päivähoitoyksikköön kannattaa kutsua resurssi-

henkilöitä kylään, esim. ikäihmisiä, koululaisia, saamen kielen opiskelijoita, isovan-

hempia tarinoimaan tai muistelemaan.  Lapsille on hyvä lukea  laaja-alaisesti erilaisia 

saamelaisia kirjoja. 

 

• Suullista perinnetietoa on katoamassa, joten saamelainen kertomaperinne on 

hyvä olla esillä varhaiskasvatustyössä päivittäin, sillä näin perinteinen tieto 

siirtyy sukupolvelta toiselle.  

 

Lisätietoa: 
http://www.samimuseum.fi/maahisweb/suomi/lastentarinat.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samimuseum.fi/maahisweb/suomi/lastentarinat.html
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6.3 Saamelainen perinnekäsityö 

 

Saamelainen käsityöperinne (duodji, tyeji, Ǩiõttsilttõs) on muovautunut liikkuvan ja 
luontoa säästeliäästi käyttävän elämäntavan mukaan. Esteettisyys on perinteisessä 
käsityössä palvellut käytäntöä. Saamenkäsityöksi kutsutaan käsin tehtyjä käyttöesi-
neitä, kuten vaatteet, työvälineet, pyyntivälineet ja koristeet. Esineiden mallit, värit 
ja koristelutyypit pohjautuvat vanhoihin käyttöesineisiin, joita aiemmin lähes jokai-
sen oli osattava tehdä. Perinteisiä käsityömateriaaleja ovat sarvi, luu, puu, tina, nah-
ka ja kangas.  
 
 Duodji, tyeji, Ǩiõttsilttõs 

 karvatyöt 

 sisnatyöt 

 kirjolapaset ja sukat 

 luutyöt 

 luudan teko 

 vastan teko 

 puutyöt 

 saamenpuvut, vyöt ja huivit 

 tiuhtatyöt 

Ideoita saamenkäsitöihin  

 

Isompien lasten kanssa voi opetella ja tutustua eri materiaaleihin sekä valmistus-

menetelmiin resurssihenkilön johdolla. 

 

Karvatöihin tutustutaan leikkaamalla koipi- tai taljapaloja 

 iso yhdessä askarreltu ”karvaporo” 

 staalo 

 paperinukeille vaatetus karvakengät, karvakintaat, peski, lakki 

Sisnatyöt  

 erimalliset sisnapussit ja sisnalaukut 

 avaimenperät, kirjanmerkit 

 poromerkki 

 sisnapala taidetta 

 rumpu  
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 sisnahelistin 

 sisnanauhojen punonta esim. kaulakoru, laukku, käsinauha 

 komsio  

 paperinukeille vaatetus sisnatossut, sisnahousut, sinavyö 

 sisna- luu, helmityö koriste 

 

Villa- ja lankatyöt   

- kirjolapaset ja sukat  -  värityskuvina 

- huovutetaan erilaisia hahmoja 

- letitetään nauhoja 

- tiuhtatyöt  

- tupsut  

- karstataan ja kehrätään villaa 

 

Luutyöt      -    lapa- ja konttiluu ja koparasoittimet 

-  koparasta ihmishahmoja 

- pelinappulat 

 

Verka         -   paperinukeille lapintakit ja lakit 

- laavu 

- laukku 

- verkapala taidetta 

- ompeluharjoituksia 

- verka-heijastin avaimenperä 

 

Puutyöt     -    harjoitellaan vuolemista, sahausta, naulausta, hiomista 

- pöllö puukiekoista 

- puumönkijä 

- puun maalausta 

- risuporo 

- resurssihenkilön opastuksella tutustutaan luudan, vastan, lehtikerppu-

jen tekoon 
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Helmi ja tinalankatyöt 

- helmikoru  

- helminauha 

 

Heinät        -   kenkäheinien leikkaus, pehmitys lupukalla 

- hajuheinän keräys 

 

 

Ohjeita : www.kuati.fi  - kädentaidot 

http://www.kuati.fi/
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6.4 Saamelainen musiikki  

 

Saamelaista joiku-, leuddi- ja livde-perinneteeseen kannattaa tutustua kuuntelemal-

la ja katselemalla ääni- ja kuvanauhoituksia. Lasten kanssa on hyvä kuunnella laaja-

alaisesti perinteistä ja uutta musiikkia. 

 

Lapsen saamen kieli kehittyy laulujen kautta: 

 

 leikkilaulut löytyvät laulukirjoista 

 siirtymälaulut ja pukeutumislaulut ovat hyvä apukeino arjessa 

 on tärkeää, että lapsi saa leikkiä laulujen aikana 

 pukemislaulussa laitetaan kaulaliinaa ja pipoa -  samalla kun puetaan lapset, 

he oppivat saamen kielellä sanoja  

 lapset soittavat mielellään erilaisia soittimia 

 sarvi on hyvä materiaali soittimille 

 suga, suga - kirjasta löytyy kalaverkkolaulu   

 laulut ja joiut eläimistä ja ihmisistä 

 lapset pitävät  enemmän eläimistä tehtyjä joikua 

 joiun avulla lapsi saadaan mukaan tapailemaan joikua - kehuminen ja kannus-

taminen tärkeä 

 laululeikit - liikunta ja laulut 

 jokaisella eläimellä on oma joiku ja laulu 

 lapsi on luonnostaan luova ja haluaa ilmaista itseään monin eri tavoin 

 lapsi tutustuu itseensä ja ympäröivään maailmaan kaikilla aisteillaan ja on on-

nellinen saadessaan ilmaista itseään ja kokemuksiaan 

 on hyvä antaa tilaa,  aikaa ja rauhaa lapsen omalle mielikuvitukselle ja luo-

vuudelle 

 lapsen on saatava mahdollisuus toimia monipuolisesti taiteen eri alueilla esim. 

maalata, piirtää, soittaa, laulaa, rakentaa, tanssia, näytellä, askarrella, ommel-

la, nikkaroida, kuunnella, keksiä satuja ja runoja ym. 

 lasten laulamista voi dokumentoida ja sitten katsoa ja kuunnella yhdessä  
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Lisätietoja:  
Marko Jouste: 

Tullâčalmaaš kirdâččij ´tulisilmillä lenteli´: inarinsaamelainen 1900-luvun musiikkikulttuuri paikallisen perin-

teen ja  ja ympäröivien kulttuurien vuorovaikutuksessa. 

http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66791/978-951-44-8551-0.pdf?sequence=1 

Oktavuohta, saamelainen musiikki: 

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=226&Itemid=272 

Oktavuohta, saamelainen joiku: 

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=225&Itemid=273 

Oktavuohta, kolttasaamelainen laulutapa: 

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=224&Itemid=274 

http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66791/978-951-44-8551-0.pdf?sequence=1
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=226&Itemid=272
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=225&Itemid=273
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7. Kasvatuksellinen yhteistyö 
 

7.1 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus 

 

Tavoitteena huolehtia lapsen perushoidosta, luoda mahdollisuudet leikkiin, oppimi-

seen ja kokonaisvaltaiseen kehittymiseen. Erityistavoitteena tukea lapsen saamelais-

ta identiteettiä, vahvistaa saamen kielen käyttöä ja välittää saamelaista kulttuuria 

sekä saamelaisia elämänarvoja. 

 

Hyvän hoidon takaa:  
 

 Henkilöstön kasvatustietoisuus ja pedagoginen osaaminen. 

 Toimiva yhteistyö vanhempien kanssa edesauttaa saamelaisen päivähoidon 

toteuttamista. 

 Työyhteisön tavassa toimia on kyse tietoisista pedagogisista valinnoista. Min-

kälaisista kokonaisuuksista lapsen päivä koostuu ja milloin hänellä on aikaa 

keskittyä tekemisiinsä kaikessa rauhassa? Miten tuetaan ja mahdollistetaan 

pitkäjänteistä ja kiireetöntä toimintaa? 

 

Nivelvaiheen tukeminen - esiopetuksesta kouluun: 

 

 yhteistyötä koulun kanssa - enemmän kuin yksi päivä 

 opettajan ja päivähoidon välistä yhteydenpitoa jo ennen kouluun siirtymistä 

 olisi hyvä, jos tieto päivähoidosta siirtyisi vanhempien luvalla kouluun 

 vanhempainillassa on hyvä olla mukana sellaisten vanhempien lapsia, jotka jo 

ovat olleet koulussa, jotta voidaan vaihtaa kokemuksia 

  vanhempien kokemukset ovat  tärkeitä 

  yhteisöllisiä kommunikaatiovälineitä olisi hyvä käyttää ja keskustella asioista 

 kun tieto kulkee päivähoidosta, koululla on valmius ottaa vastaan lapsi  oman 

kielitaitonsa tasoisena 

 hyvä informaatio päivähoidon ja koulun välillä takaa onnistuneen jatkumon 

lapsen kielen kehitykselle 
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7.2 Varhainen välittäminen 

 

Päivähoidon työntekijä: 

 

 toimii aloitteellisesti, jotta lapsen vanhempien kanssa suunnitellaan tarvittavia 

tukitoimia lapsen kehityksen tueksi 

 kartoittaa tuen tarpeen, seuraa ja arvioi lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista 

 kirjaa havaintoja lapsen kehitykseen liittyen (lapsihavainnointi) 

 havainnoi lapsen kielellistä kehitystä päivittäisten leikkien ja askareiden yh-

teydessä 

 keskustele vanhempien kanssa lapsen saamen kielen kehityksestä   

 vastaa moniammatillisella työotteella kasvun ja oppimisen tuen tarjoamisesta 

erityislastentarhanopettajan tuella kuntoutussuunnitelman mukaisesti 

 rakentaa oppimisympäristön, joka tukee lapsen kehitystä 
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PROSESSIKUVAUS LAPSEN KEHITYKSEEN LIITTYEN HUOLEN HERÄÄMISESTÄ, VARHAISESTA 

VÄLITTÄMISESTÄ  JA TUEN TARJOAMISESTA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huoli havaitaan 

• havannointi 
• havaintojen kirjaaminen 
• kasvattajan tai vanhemman 

yhteydenotto kiertävään eri-
tyislastentarhaopettajaan 
(kelto) mahdollinen 

Keskustelu lapsen vanhempien kanssa 
• vanhemmat ja kasvattajat yhdessä 

suunnittelevat tukitoimia 
• tarvittaessa kelto mukana 
• jatkosuunnitelmasta tai –

toimenpiteistä sopiminen 
• jatkosuunnitelman kirjaaminen 

Kasvattajien ja vanhempien 

yhdessä sopimat käytännön 

tukitoimet 

Lapsen kasvun, kehityksen ja 
oppimisen tueksi laadittu 
suunnitelma 

• vanhemmat, päivähoito 
ja kelto yhdessä 

Yhteys muihin yhteys-

työtahoihin esim. 

• lastenneuvola 
• perheneuvola 
• psykologi 
• puhe-, toiminta-, 

fysioterapeutti 
• perhetyö 
• sosiaalityönteki-

jä 
• erikoissairaan-

hoito 

Lapsen kasvun, kehityksen 
ja oppimisen tueksi laadit-
tu suunnitelma 

• vanhemmat 
• päivähoito, kelto 

ja 
• muut yhteistyöta-

hot yhdessä 

Tuki lapsen kasvulle, kehityk-
selle ja oppimisen suunnitel-
man mukaisesti 

• säännöllinen seuranta 
ja arviointi 

Huoli lievenee tai poistuu 

• Tiedonsiirto uuteen hoitopaik-
kaan ja esiopetukseen  
& 

• Tiedonsiirto esiopetuksesta pe-
rusopetukseen vanhempien 
kanssa sovittavalla tavalla 
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7.3 Moniammatillinen yhteistyö 

 
Moniammatillinen yhteistyö sisältää: 

 

 yhteistyö kaikkien saamenkielisten palveluiden kanssa 

 yhteistyö saamelaisorganisaatioiden kanssa 

 yhteistyö muiden saamenkielisten päivähoitopaikkojen kanssa 

 yhteistyö lastenneuvolan kanssa; tiedonkulku  (esim. 3- ja 5-vuotiaiden 

havainnointilomakkeet) 

 puheterapeutti 

 esikoulu ja koulu; jatkumo esiopetussuunnitelmaan ja opetussuunnitel-

maan. 

- tutustumiskäyntejä kouluun kevätkaudella säännöllisesti vä-

hintään neljä kertaa 

- lapsen saamenkielen tason huomioiminen 

 perhe- ja sosiaalityön ja kotipalveluiden kanssa 

 yhteistyö- ja tiedonvaihtomenettelyt 

 yhteistyö rajat ylittävällä saamelaisalueen sisällä  

 yhteistyö muiden alkuperäiskansojen lasten kanssa 

 toimitaan yhdessä eri alojen yhteistyöhenkilöiden kanssa 

  vanhemmat 

  päivähoidon esimiehet 

 toiset päivähoitoyksiköt 

 suomenkielinen päiväkoti 

  kielipesät 

  resurssihenkilöt 

  eri projektit 

  koulut 

  yhdistykset 

  ammatilliset oppilaitokset 
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8. Ammattitaitoinen työntekijä saamelaisessa varhaiskasvatuk-

sessa 

 

8.1 Työntekijän osaamisen vahvistaminen 

 

Saamelainen varhaiskasvatustyöntekijä: 

 tunnistaa omat vahvuutensa kielen ja kulttuurin siirtäjinä ja toisaalta myös 

heikkoutensa 

 tuntee oman kasvatuksellinen arvopohjansa ja sen vaikutukset työskentelyyn 

turvatakseen kaikille lapsille yhtäläisen ja samanarvoisen kohtelun 

 osaa eriyttää tarvittaessa ammattiminuutensa 

 

Jotta varhaiskasvatuksessa voi toteutua yksittäisten lasten tarpeiden huomiointi, 

aikuisen tulee: 

 osata  viedä suunnitelmat käytäntöön 

 tietää kehityksestä ja suunnittelusta 

 olla tietoinen siitä mitä ja miksi tekee  

 olla tietoinen omasta roolimallista 

 kokeilla erilaisia vaihtoehtoja toiminnalle  

 siirtää vasulomakkeiden tieto koko henkilöstölle yhdessä ääneen keskustellen 

yhteisessä palaverissa, jossa käydään jokaisen lapsen vasu läpi 

 tiedostaa, että saamenkielinen varhaiskasvatus on  osa laajempaa kielenelvy-

tyskokonaisuutta, jossa otetaan huomioon myös koti, koulu ja muu yhteiskun-

ta 

 käydä tutustumiskäynneillä eri päivähoitoyksikköihin kaksi kertaa vuodessa 

 

Työntekijöiden  tulee kiinnittää kielenhuoltoon huomiota: 

 

 vaalia kielellistä rikkautta 

 tuntea vanhojen sanojen merkitykset 

 tuntea uudissanat 
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 osata käyttää kielimestareita suvussa tai yhteisössä 

 opetella teemasanastot  

 ottaa kuati.fi -keskustelupalsta avuksi kielenhuollon apuvälineeksi 

 tietää teoriaa lapsen kielen kehityksestä ja kielen rakenteesta 

 osallistua kielenhuoltokursseille 
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8.2 Uuden työntekijän perehdyttäminen 
 

Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työn-

tekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työnsä sekä siihen liitty-

vät odotukset. Saamelaisen varhaiskasvatuksen parissa aloittavan työntekijän on 

tärkeää ymmärtää heti työsuhteen alussa se, mihin saamelainen varhaiskasvatus 

perustuu. 

 

 Esittele uudelle työntekijälle Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytäntö-

jen opas.  

 Esittele uudelle työntekijälle yksikössänne käytössä olevat vasulomakkeet ja 

selitä mitä jokainen kohta tarkoittaa käytännössä. 

 Anna hänen tutustua rauhassa päivähoitoyksikön lapsiin, päivärytmiin ja 

toimintoihin. 

 Kerro hänelle lapsista, kuka pitää mistäkin jne. 

 Anna uuden työntekijän itse ottaa kontaktia lapsiin ja anna hänelle aikaa 

osallistumiseen. 

 Anna aikaa, että lapset  itse saavat tutustua rauhassa uuteen työntekijään. 

 Älä jätä uutta työntekijää yksin lapsiryhmän kanssa. 

 Anna hänen tutustua kirjallisessa muodossa yksikön päivärytmiin. 

 Rohkaise uutta työntekijää kysymään aina, kun hän ei tiedä miten toimia tai 

hän haluaa perusteluja toiminnalleen. 

 Pyydä työntekijää esittäytymään lasten vanhemmille esim. kun lapsia tuo-

daan tai haetaan päivähoidosta. 

 Kerro mistä sijaitsee yksikkönne turvallisuussuunnitelma, pelastussuunnitel-

ma ja laatukäsikirja.  

 Pyydä häntä lukemaan em. läpi ja selitä miksi asiakirjat ovat olemassa. 
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8.3 Toiminnan suunnittelu  ja arviointi 

 

Varhaiskasvatusyksikön oma toimintasuunnitelma pohjautuu saamelaisen varhais-

kasvatussuunnitelmaan ja vuotuiskiertoon. Toiminnan suunnittelussa ja toteuttami-

sessa käytetään laajemmin apuna perheitä, sukuja ja saamelaisyhteisöä sekä teh-

dään yhteistyötä muiden saamelaisten varhaiskasvatusyksiköiden kesken. (esim. 

www.kuati.fi)  Toimintaa arvioidaan jatkuvasti yhdessä henkilöstön, lasten ja heidän 

vanhempien kesken. Tämän ansiosta huomataan keskeiset kehittämiskohteet. Arvi-

oinnin toteuttamisen osalta tulisi määritellä etukäteen miten ja mitä tietoa kerätään 

sekä ketkä osallistuvat arviointiin.  

 

 Varhaiskasvatusyksikön rakenteet (ryhmät, toiminnat, käytännöt, vastuut, 

pienryhmätoiminta jne.).  

 Palaverikäytännöt 

- työyhteisön kuukausi- ja viikkopalaverit 

- lasten kielenkehityksen arviointipalaverit kerran kuussa 

 Suunnittelu, arviointi, kehittäminen, toiminta  (jatkuva prosessi). 

 Saamen kielen oppimisen tavoitteet. 

 Kulttuuriarvojen toteutuminen käytännön toiminnaksi vuotuiskierron mu-

kaan. 

 Yksikön/ryhmän pedagogiset painopistealueet. 

 Yksikön/ryhmän paikalliset saamelaisen kasvatuksen painopistealueet. 

 Säännölliset vanhempainillat, neljä kertaa vuodessa.  

- vanhemmat osallistuvat toiminnan suunnitteluun 

- vanhempainillassa resurssihenkilöiden ”rekrytointia” 

 Suunnittelun merkitys on oppia arvioimaan omaa työtään, reflektointi oman 

työn tekemisestä – mitä suunnittelin, miten suunnitelma onnistui - välitön pa-

laute tulee lapsilta. 

 Tiivis yhteyden pito vanhempiin, esim. kerran kuussa postia kotiin (sähköpos-

ti) , mitä tehty ja mitä tulee tapahtumaan. 

 Saamelaisen päivähoidon suunnittelussa huomioitava se, että saamelainen 

maailmankuva on kokonaisvaltainen, kaikki vaikuttaa kaikkeen: ensin aihe, 

mistä suunnitelma lähtee, metodit, toimintatavat, kahdeksan vuodenaikaa, 

http://www.kuati.fi/
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paikallisuus, kieliryhmä, oma kulttuuripohja, sanavaraston lisääminen ja akti-

vointi todella tärkeää, lasten sanavaraston lisääminen toiminnan tavoitteena. 

 Suunnitelmat hyvä integroida paikallisiin tapahtumiin. 
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YKSIKÖN ARJEN KÄYTÄNNÖT     Liite 1 

 

 

Kirjataan (yksikön nimi)______________________ saamelaisen perinteisen tietoon ja kult-

tuuriarvojen siirtämiseen liittyviä painotuksia yhdessä henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Pukeutumistilanteet: 

 

• Miten järjestämme niin, että lapsi saa itse yrittää – omatoimisuuden tukeminen? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

• Miten lasta huomioiva ja kiireetön uloslähtö toteutetaan? Miten vältämme kaaok-

sen? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

• Miten uloslähtö toteutetaan porrastaen? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

• Miten teemme pukeutumistilanteesta oppimistilanteen? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_____________________________________________ 
 

Muuta huomioitavaa: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________ 
 

Ulkoilu: 

 

• Miten järjestämme ulkoilun? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

 

• Kuinka monta työntekijää tarvitaan mahdollistamaan ohjattua leikkiä ja toimintaa 

myös ulkona? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

 

• Miten ulkoilun pedagogiset mahdollisuudet toteutetaan? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________ 
 

Muuta huomioitavaa : 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Ruokailutilanteet: 

 

• Miten paikalliset sesonkiruoat näkyvät päivähoitoyksikön toiminnassa? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Miten voimme edistää lapsen saamen kielen oppimista ruokailutilanteissa.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

• Mitä myönteisiä keinoja käytämme, että lapsi oppii eri perinneruokien makuja? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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• Miten teemme kaikista aterioista mahdollisimman mukavia ja viihtyisiä? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

• Mitä myönteisiä keinoja käytämme, että lapsi oppii maistamaan eri makuja? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

• Miten henkilöstö osallistuu päivän eri ruokailutilanteisiin? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

• Miten varhaiskasvatushenkilöstö ohjaa ruokailua? Missä he syövät?   

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 



70 

 

• Mitä lapsi saa tehdä itse ruokailun aikana? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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ALKUHAASTATTELULOMAKEET   Liite  2 

 

ALKUHAASTATTELU ALLE 3-VUOTIAAT 

Lapsen nimi_________________________________   Ikä___ 

Lapsen sosiaaliturvatunnus____________________________ 

PÄIVITTÄISET TOIMINNOT / PERUSHOITO 

Ruokailu, lapseni… Ei vielä Harjoittelee Osaa 

Syö itse    

Juo nokkamukista    

Juo mukista/ lasista    

Käyttää lusikkaa    

Käyttää haarukkaa    

Syö hienojakoista ruokaa    

Syö karkeaa ruokaa    

Istuu omalla tuolilla syötettäessä    

Maistelee mielellään uusia makuja    

Huomioita: 

 

 

Onko lapsellasi ruoka-aineallergioita?  

 
 

 

 

 

 

 

 

Mitä muuta meidän olisi tärkeä tietää lapsesi ruokailusta? ( Esim. Millainen ruokahalu lapsellasi 

on? Mistä ruoista lapsesi pitää / ei pidä? Mistä tunnistaa, että lapsesi on nälkäinen / kylläinen?  

Onko hän tottunut käyttämään ruokalappua?)  
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SIISTEYSKASVATUS 

Lapseni… Ei vielä Harjoittelee  Osaa 

Pysyy osan päivästä kuivana    

Käy potalla    

Käy wc-pöntöllä    

Pesee kädet     

Huomioita. 

 

 

 

 

 

Mitä muuta meidän olisi tärkeä tietää lapsesi wc- ja siisteyskasvatuksesta? ( Esim. Tarvitseeko lap-

sesi iho erityistä huomiota mm. atooppinen iho, ontelosyylät? Onko lapsesi maha löysällä / koval-

la, johtuuko tämä esim. tietystä ruoka-aineesta? )  
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LEPO 

Lapseni… Ei vielä Harjoittelee  Osaa 

Nukahtaa itsekseen    

Nukkuu yhdet päiväunet    

Huomioita: 

 

 

 

Mitä muuta meidän olisi tärkeää tietää lapsesi levosta? ( Esim. Tarvitseeko lapsesi nukahtaakseen 

unilelun , tutin  tai tuttipullon? Nukkuuko lapsesi useammat kuin yhdet päiväunet? Päiväunien 

pituus? Mistä huomaa, että lapsesi on väsynyt? Miten lapsesi nukkuu yleensä yöt? Nukkuu päivä-

unet sisällä/ulkona,  kaipaa aikuisen viereen nukahtaakseen? Fluoritabletti annetaan päivähoidos-

sa. 
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PUKEUTUMINEN JA RIISUUNTUMINEN 

 

Lapseni… 

Ei vielä Harjoittelee Osaa 

Riisuu     

Pukee       

Huomioita: 

 

 

Mitä muuta meidän olisi tärkeä tietää lapsesi pukeutumisesta? ( Esim. Onko lapsesi tottunut käyt-

tämään kuravaatteita? Tarvitseeko lapsesi korvia erityisesti suojata ? ) Onko lapsesi viluinen vai 

tuleeko hänelle helposti kuuma?   
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KIELELLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET TAIDOT 

LAPSEN VUOROVAIKUTUS,  KIELELLINEN KEHITYS 

Lapseni… Ei 

vielä 

Harjoittelee  Osaa 

Osaa kokonaisia sanoja    

Puhuu kahden sanan lauseita    

Puhuu useamman sanan lauseita    

Puhe on ymmärrettävää    

Kysyy    

Vastaa kysymyksiin    

Osaa keskittyä kuuntelemaan    

Jaksaa odottaa omaa vuoroaan    

Ymmärtää selkeitä lauseita ja ohjeita    

Huomioita: 

 

 

 

 

Mitä muuta meidän olisi tärkeä tietää lapsesi vuorovaikutustaidoista ja kielellisestä kehityksestä? 

 (Esim. Miten lapsesi suhtautuu vieraisiin ihmisiin? )  
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LIIKKUMINEN 

 

Lapseni… Ei 

vielä 

Harjoittelee  Osaa 

Konttaa    

Seisoo tuetta    

Kävelee    

Juoksee kaatuilematta    

Hyppää tasajalkaa    

Huomioita: 

 

 

Mitä muuta meidän olisi tärkeä tietää lapsesi liikkumisesta? ( Esim. Millainen liikkuja lapsesi on: 

vauhdikas, rauhallinen, utelias, ennakkoluuloinen? Millainen vaarantaju lapsellasi on? Kiipeileekö 

hän?)  
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LEIKKIMINEN JA TUTKIMINEN 

Lapseni… Ei vielä Harjoittelee  Osaa 

Leikkii kontaktileikkejä aikuisen kanssa                  

Tutkii omatoimisesti ympäristöään    

Leikkii rinnakkain kaverin kanssa    

Leikkii kaverin kanssa yhteisleikkejä    

Osaa jakaa tavaroita    

Ilmaisee omaa tahtoaan    

Osaa ottaa toiset huomioon    

On kiinnostunut toisista ihmisistä, ympäristöstä    

Kyselee, ihmettelee    

Huomioita: 

 

 

 

Mitä muuta meidän olisi tärkeä tietää lapsesi leikkimisestä ja tutkimisesta?  ( Esim. Mitkä ovat lap-

sesi mielileikkejä sisällä ja ulkona? Ketkä ovat lapsesi “parhaita” leikkikavereita?)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitä muuta tärkeää haluat kertoa lapsestasi tai perheestäsi? (Esim. Onko lapsellasi erityistä hoi-

don ja tuen tarvetta ja onko hän jo mahdollisesti saanut hoitoa ja tukea?  Onko lapsellasi todettuja 

allergioita tai sairauksia? Onko lapsellasi säännöllinen lääkärin määräämä  lääkitys ( mm. astma)?  
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KOTIKÄYNTILOMAKE    Liite 3 
Koontilomake kotikäynnin jälkeen:_______________________________________________ 
Päivähoitopaikka:_____________________________________________________________ 
Lapsi:_______________________________________________________________________ 
Lapsen sosiaaliturvatunnus:_____________________________________________________ 

 
 

Tietoja ja havaintoja lapsesta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanhempien toiveita ja odotuksia, sovitut asiat hoidon alkaessa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muita kotikäynnillä esille tulleita asioita/ huomioita: 
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Aika ja paikka__________________________________________________ 
 
Vanhemman allekirjoitus_______________________________________________ 
 
Työntekijän allekirjoitus________________________________________________ 

Muita kotikäynnillä esille tulleita asioita/ huomioita: 
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HAVAINTOLOMAKE /PERUSHOITOTILANTEET                              Liite 4  

 

Lapsen nimi______________________________  Ikä_______________ 

Lapsen sosiaaliturvatunnus__________________________________ 

Lapsen varhaiskasvatus-

suunnitelma 

Vanhempien ha-

vaintoja 

Päivähoidon havain-

toja 

Lapsen hyvinvoinnin ja 

oppimisen tukeminen 

-tavoitteet ja yhteiset 

sopimukset 
Ruokailu 

 

 

 

 

 

 

   

Lepo 

 

 

 

 

 

 

 

   

Siisteyskasvatus 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pukeminen ja riisuminen 
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Paikka ja aika____________________________________________  

Vanhemman allekirjoi-

tus___________________________________________________________ 

Työntekijän allekirjoi-

tus____________________________________________________________ 
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TARINA LAPSESTANI    Liite 5  

 

Voit kirjoittaa mitä tahansa lapseesi ja perheeseesi liittyvää, joka auttaa työntekijää oppimaan ja 

tuntemaan lapsesi. Kirjoita tarina tai kuvaa häntä muutamalla sanalla. ( Esim. Millainen lapsesi on? 

Mistä iloitset hänessä? Millainen lapsesi on luonteeltaan? Mitä puuhaatte yhdessä? Millaisia vah-

vuuksia ja heikkouksia hänellä on?  Mistä lapsesi erityisesti pitää ja nauttii? Onko jotain, mistä lap-

sesi ei pidä tai hän pelkää? Miten lapsesi suhtautuu pettymyksiin? Lapsellesi tärkeitä ihmisiä? )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paikka ja aika____________________________  

Vanhemman allekirjoitus_____________________________________ 

Työntekijän allekirjoitus______________________________________ 
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LAPSENI TAPA TOIMIA    Liite 6 
Lapsen nimi______________________________________ Ikä______________________ 
Lapsen sosiaaliturvatunnus_______________________________ 

LEIKKIMINEN: 

 

 

 

 

 

SOVITTAVIA ASIOITA: 

LIIKKUMINEN: 

 

 

 

 

 

SOVITTAVIA ASIOITA: 

PUHUMINEN JA ITSENSÄ ILMAISEMINEN: 

 

 

 

 

 

SOVITTAVIA ASIOITA: 

TUNTEIDEN ILMAISEMINEN: 

 

 

 

 

 

SOVITTAVIA ASIOITA: 

 

TOISTEN KANSSA TOIMIMINEN: 

 

 

 

 

 

 

 

SOVITTAVIA ASIOITA: 

… 

 

 

 

 

 

 

Paikka ja aika____________________________ 

Vanhemman allekirjoitus_________________________________________________________ 

Työntekijän allekirjoitus__________________________________________________________ 



84 

 

KIELEN OSAAMISEN KARTOITUSLOMAKE  Liite 7 
 

2-3 jahkásaš máná giellaovdáneami árvvoštallan (ÁGOR) 

Ovttasdoaibman 

1. Čájehago mánná beroštumi stoahkat earáiguin? 

2. Háliidago mánná ”veahkehit” iešguđetlágan doaimmain? 

3. Dahkágo mánná álgaga ovttastallat earáiguin? 

Gulahallan 

1. Čájehago mánná dárbbu almmuhit máidege iešokto?( Omd. mimihkain, sániiguin,  geahčastagain) 

2. Váldágo mánná oktavuođa iešalddis verbalalaččat? 

3. Nákcego mánná ságastallat man nu birra oanehaččat? 

Fuomášeapmi ja áican 

1. Sáhttágo manna giddet fuomášumi ovtta áššái hávil? 

2. Sáhttágo mánná mášuiduvvat  ovtta áššái oanehaččát? 

3. Liikogo mánná, jus giinu lohká sutnje? 

Giellaáddejupmi 

1. Čujuhago mánná dábálaš diŋggaid? 

2. Áddego mánná jus gohčut/rávvet dahkat juoidá? 

3. Gávdnágo mánná rivttes diŋgga, go vearba namahuvvo?   (Čájet mainna mii tevnet?) 

Gielalaš diđolašvuohta 

1. Beroštago mánná geahččat govvagirjji? 

2. Searvágo mánná riibmet ja hoahkat? 

3. Liikogo mánná leat fárus lávlunstohkosiin? 

Jietnadagaid ovdanbuktin 

1. Leago máná hállan ja jietnadeapmi áddehahtti? 

2. Máhttágo mánná jietnadit sániid main lea m,n,p,b,t,d? mánná, nállu, doppe, biila,áiti, dállu 

3. Jietnadago mánná dábálaččat sániid čielgasit?  

Sátnebuvttadeapmi 

1. Geavahago mánná beaivválaš eallima sániid? spábba, mielki, gáma, stuollu 

2. Geavahago mánná vearbbaid? 

3. Geavahago mánná pronomeniid mat čujuhit sutnje alccesis? mun, mu, mus, munnje, muinna, iežan, 

alddán, alccesan 

Cealkkabuvttadeapmi 

1. Geavahago mánná 2-3 sánat dajaldagaid? 

2. Jearahallago mánná? 

3. Geavahago mánná dajaldagaid main leat biehttalansánit? 

3-4 jahkásaš máná giellaovdáneami árvvoštallan (ÁGOR) 

Ovttasdoaibman 

1. Čuovvugo mánná stoahkannjuolggadusaid maid rávisolmmoš muitala? 

2. Nákcego mánná oažžut earáid positiiva fuomášumi iežas bargguide? 

3. Máhttágo mánná čuovvut rávvagiid áddestalladettiin earáid láhttenvuogi? 

Gulahallan 

1. Geavahago mánná giela relevantta dilálašvuođa ektui? 

2. Sáhttágo mánná ságastallat man nu ášši birra guhkebuš áiggi? 
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3. Máhttágo mánná muitalit sávaldagaidis verbalalaččat? 

Fuomášeapmi ja áican 

1. Sáhttágo mánná bissut iešválljejuvvon doaimmas? 

2. Sáhttágo mánná čohkkát jaska vurdojuvvon áiggi? 

3. Sáhttágo mánná vuordit vuorusttis? 

Giellaáddejupmi 

1. Áddego mánná dajaldagaid main leat postposišuvnnat? Bija biila heastta maŋábeallái. Bija girjjij 

beavddi ala. 

2. Áddego mánná ain juo 3-4 ivdnenamahusa? 

3. Áddego mánná biehttalancealkagiid? Atte munnje dan mii ii leat ruoksat. 

Gielalaš diđolašvuohta 

1. Muitago mánná dávja geavahuvvon riimmaid, hoahkamiid dahje lávlunstohkosiid? 

2. Máhttágo mánná stoahkat gielain? 

3. Gullágo mánná erohusa sániin nugo biila-piila, láibi-gáibi, áhkku-gáhkku, uvssat-buvssat? 

Jietnadagaid buvttadeapmi 

1. Máhttágo jietnadit riekta sániid main lea K ja G? gussa, áhkku, biegga-biekka 

2. Geavahago mánná riekta jietnadagaid S, F, V sáni álggus? sahá, fanas, vielppis 

3. Máhttágo mánná báhkkodit buot stávvaliid sánis? elefánta, sápmelaš, boradit 

Sátnebuvttadeapmi 

1. Geavahago mánná ivdnenamahusaid? 

2. Geavahago mánná gažaldatsániid nugo MII, GII, GOS? 

3. Leago mánná geavahišgoahtán bajitdoahpagiid? eallit, borramušat, duhkorasat 

Cealkkabuvttadeapmi 

1. Máhttágo mánná dadjat riekta njealjesánát cealkagiid? 

2. Geavahago mánná cealkagiid main leat kásusat ja/dahje postposišuvnnat? alde, vuolde 

3. Máhttágo mánná  čatnat oktii cealkagiid ja- ja muhto-sániiguin? 

4-5 jahkasáš máná giellaovdáneami árvvoštallan (ÁGOR) 

Ovttasdoaibman 

1. Máhttágo mánná duhkoraddat ovttas earáiguin guhkit áiggi? 

2. Ossálastágo mánná rollastohkosiidda? 

3. Čuovvugo mánná sosiála njuolggadusaid? 

Gulahallan 

1. Máhttágo mánná muitalit dáhpáhusaid birra, nu ahte dain lea muhtinláhkai álgu, gaska ja loahppa? 

2. Máhttágo mánná álkit dahkat iežas áddehahttin? 

3. Máhttágo mánná muitalit árvádusaid/vitssaid? 

Fuomášupmi ja áican 

1. Sáhttágo mánná doalahit fuomášumi masa nu guhkit áiggi? 

2. Sáhttágo mánná duhkoraddat almmá, ahte ráfehuhttá dahje gaskalduhttá earáid? 

3. Sáhttágo mánná duhkoraddat dahje searvat friddja doaimmaide áššálaččat? 

Giellaáddejupmi 

1. Máhttágo mánná sirret diŋggaid kategoriijaid mielde? biktasat, duhkorasat, eallit 

2. Addego mánná muhtin adjektiivvaid veardádusaid? unnit, oanehut, guhkimus, stuorámus 

3. Máhttágo mánná muitalit mat diŋggat leat? Mii lea girji? 

Gielalaš diđolašvuohta 
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1. Máhttágo mánná riibmet iešokto? 

2. Čájehago beroštumi stoahkančállimii? 

3. Máhttágo mánná čállit namas? 

Jietnadagaid buvttadeapmi 

1. Máhttágo mánná dadjat konsonántajietnadagaid ja konsonántaovttastumiid sániin? njunni, 

áddjá,skuhrrat, spábba, skuovva, juolgi, heasta, čalbmi  

2. Máhttágo mánná dadjat S-jietnadaga riekta? 

3. Máhttágo mánná dadjat R-jietnadaga riekta? 

Sátnebuvttadeapmi 

1.   Máhttágo mánná geavahit eanetloguid? biila-biillat, guokte biilla, gusat leat ruoksadat, mánát leat             

2.   Geavahago mánná vearbbaid vássánáiggis? vihken, lean viehkan  

3.   Máhttágo mánná geavahit sániid mat čilgejit hámiid, sturrodagaid, loguid?  

Cealkkabuvttadeapmi 

1. Jearrágo mánná mo- ja manne- jearaldagaid? 

2. Sáhttágo mánná geavahit cealkagiid mat čujuhit ahte juoga lea dáhpáhuvvan ja boahtá dáhpáhuv-

vat? 

3. Geavahago mánná danin-cealkagiid?       

OVTTASDOAIBMA 

Ovttasdoaibma lea vuođđu oahppamii.Mánná oahppá mii lea olbmuid gaskasaš oktavuohta. Mo lea eallit 

ovttas earáiguin. Ovttastallan ollesolbmuiguin veahkeha máná leat áktiivvalaš váldit oktavuođa earáide. 

2-3 jahkásaš mánná máhttá čuovvut rávisolbmuid gohččumiid ja rávvagiid 
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Man giela/Mainna gielain  

Vállje/Valitse                        sámegiela          suomagiela dárogiela                mii nu eará gie-

laid fuomáš! 

eadni hállá 

 

      

áhčči hállá 

 

      

oabbát hállet  

 

      

vieljat hállet       

eatni bealla-

laš hállá 

 

      

áhči bealla-

laš hállá 

      

áhkku hállá 

 

      

mummo 

hállá 

 

      

áddjá hállá 

 

      

ukki hállá 

 

      

lagamuš 

fuolkkit 

hállet 

 

      

oahppásat 

hállet 

 

      

máná 

skihpárat 

hállet 

 

      

jitnosit loh-

kan 

 

      

astoáigge 

doaimmat 

 

      

tv, radio ja 

interneahtta 
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beaivedikšu 

 

      

mánná gea-

vaha eane-

musat? 

 

      

       

  

 

 

 



89 

 

Kasvatuskumppanuudesta ja vanhemmuudesta  Liite 8  
Miten toivotte, että lapsenne vastaanotetaan aamuisin? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Millaisia asioita haluatte tietää lapsenne hoitopäivästä tai olemisesta hoidossa? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Millaisiin asioihin haluatte vaikuttaa tai osallistua hoitopaikassa ja millä tavalla? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Millaista yhteistyötä toivotte ryhmän muiden vanhempien kanssa? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Millaisia vanhempainiltoja toivotte? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Muita odotuksia ja yhteistyötoiveita? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Millaisten arvojen pohjalta toivotte lastanne kasvatettavan? 
Päivähoidolla on omat arvonsa ja päämääränsä kasvatuksessa ja siksi täytyy neuvotella, että kummankin 
tahon periaatteet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Millaisia kasvatusperiaatteita perheessänne on? 

esim. Millaisia sääntöjä ja sopimuksia perheessänne on? Miten toimitaan, kun perheenjäsenet 
rikkovat niitä? Onko vanhemmilla yhteinen näkemys kurinpidon keinoista? Miten lapsi saa kokea, 
että hänestä välitetään? Millainen rooli medialla on perheessänne? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Onko perheenne tämänhetkisessä elämäntilanteessa jotain sellaista, mikä vaikuttaa lapseen? 
 Esim. muutto, vauva, ero, parisuhde, päihteet, väkivalta, suru… 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Paikka ja aika________________________________________________  
Vanhemman allekirjoitus__________________________________________________________ 
Työntekijän allekirjoitus___________________________________________________________ 
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TIEDONSIIRTO RYHMÄN TOIMINTAA VARTEN   Liite 9  
Lapsen nimi__________________________________ Ikä______________________ 

Lapsen sosiaaliturvatunnus________________________________ 

Vasu-keskustelussa 

esille tulleista asioista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työntekijän havaintoja 

lapsesta: 

Tavoitteet: 

 
Paikka ja aika__________________________________________ 
Vanhemman allekirjoitus___________________________________________ 
Työntekijän allekirjoitus____________________________________________ 
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Ryhmä:___________________________________ 20__-20__ 

Lapsiryhmän kuvaus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmän toiminnan tavoitteet (pohjautuen yksittäisten lasten tarpeisiin): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miten saavutamme asetetut tavoitteet: 
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Haasteet/ kehittämisen kohteet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muuta huomioitavaa: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paikka ja aika_________________________________ 

Työntekijän allekirjoitus____________________________________________________ 
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      Liite 10 

HAVAINNOINTILOMAKE, ALLE 3-VUOTIAAT (PERHEPÄIVÄHOITAJAN 

KÄYTTÖÖN) 
Lapsen nimi_________________________________________ 
Lapsen ikä__________________ 
Havainnoija_________________________________________            PVM___________________________ 
 

PÄIVITTÄISTOIMINNOT /PERUSHOITO 

Ruokailu: 
 

Osaa Orastava 
taito 

Muuta huomioitavaa:(lempiruoka, mistä ei pidä, ruuan 

määrä, mahdolliset vaikeudet, tottumukset) 

syö itse lusikalla 
 

   

syö itse haarukalla 
 

   

juo itse nokkamukista 
 

   

juo itse lasista 
 

   

maistelee rohkeasti uusia 
makuja 

   

Siisteyskasvatus: 
 

Osaa Orastava 
taito 

Muuta huomioitavaa: 

käyttää vaippaa 
 

   

pysyy kuivana osan päivää 
 

   

pysyy kuivana, käy potal-
la/pytyllä itsenäisesti 

   

osaa kertoa tarpeensa 
 

   

pesee kädet autettaessa 
 

   

pesee kädet itsenäisesti 
 

   

Lepo: 
 

Osaa Orastava 
taito 

Muuta huomioitavaa: 
(esim. unirituaalit, unirytmi…) 

nukahtaa itsenäisesti 
 

   

osaa rauhoittua ja hiljentyä 
 

   

Pukeutuminen ja riisuu-
tuminen 

Osaa Orastava 
taito 

Muuta huomioitavaa: 
 

pukee itsenäisesti sisävaat-
teet 

   

pukee itsenäisesti ulko-
vaatteet 
 

   

riisuu itsenäisesti sisävaat-    
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teet 

riisuu itsenäisesti 
ulkovaatteet 

   

 

KIELELLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET TAIDOT 

Kielellinen kehitys ja il-
maisu 

Osaa Orastava 
taito 

Muuta huomioitavaa 

ilmaisee itseään ääntelyllä 
ja eleillä 

   

osaa kokonaisia sano-
ja/puhuu yhdellä sanalla 

   

puhuu kahden sanan lau-
seita 

   

puhuu kolme tai useam-
man sanan  lauseita 

   

ymmärtää selkeitä lauseita 
tai ohjeita 

   

juttelee mielellään ja ottaa 
kontaktia puheen keinoin 

   

osaa keskittyä kuuntele-
maan 

   

osaa kertoa päivän tapah-
tumista 

   

Tunteiden ilmaiseminen ja 
pettymysten sietokyky 

Osaa Orastava 
taito 

Muuta huomioitavaa: 

ilmaisee tunteita ilmeillä ja 
eleillä 

   

osaa nimetä ja ilmaista 
tunteitaan sanoilla 

   

osaa ottaa vastaan aikui-
sen lohdutusta 

   

osaa sietää pettymyksiä 
aikuisen avulla 

   

osaa hillitä kiukunpuuskia 
aikuisen avulla 

   

osaa eläytyä toisen lapsen 
tunteisiin (empatiakyky) 

   

Vuorovaikutus lasten ja 
aikuisten kanssa 

Osaa Orastava 
taito 

Muuta huomioitavaa: 

pyrkii noudattamaan sovit-
tuja sääntöjä 

   

osaa pyytää anteeksi 
 

   

osaa kiittää 
 

   

osaa jakaa tavaroita 
 

   

 

LAPSELLE OMINAISET TAVAT TOIMIA 
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Leikkiminen: Osaa Orastava 
taito 

Muuta huomioitavaa 

leikkii kontaktileikkejä aikui-
sen kanssa 

   

tutkii leikin kautta esineiden 
käyttötarkoituksia 

   

leikkii esittävillä esineillä yk-
sin/rinnakkain hetken 

   

leikkii pidempään, ketjuttaa 
esineleikkitoimintoja 

   

käyttää leikissä korvaavia 
esineitä ja puhetta 

   

harjoittelee mielikuvituksen 
käyttöä/rooliin eläytymistä 

   

leikkii kuvitteellisia yhteisleik-
kejä 

   

Liikkuminen Osaa Orastava 
taito 

Muuta huomioitavaa 
(aktiivisuus, harrastuneisuus…) 

konttaa ja seisoo tuetta    

kävelee itsenäisesti    

kävelee taaksepäin    

kävelee varpaillaan    

juoksee kaatuilematta    

pysäyttää vauhdin kaatumatta    

muuttaa merkistä suuntaa    

hyppää tasajalkaa    

heittää ja ottaa kiinni palloa    

nousee portaita vuorotahtiin    

kierii aikuisen avustamana 
pehmeällä alustalla 

   

kierii itsenäisesti    

riippuu hetken aikuisen riiput-
tamana 

   

riippuu hetken tangossa, jossa 
yltää varpaillaan alustaan 

   

heilunta pienellä vauhdilla    

keinuu istuallaan tavallisessa 
keinussa 

   

 

Tutkiminen Osaa Orastava 
taito 

Muuta huomioitavaa: 
(kiinnostuksen kohteet, uteliaisuus, rohkeus…) 

tutkii omatoimisesti ympäris-
töään 

   

osaa esittää kysymyksiä    

käyttää eri aisteja ympäristön 
tutkimiseen 

   

Taiteellinen ilmaisu ja koke- Osaa Orastava Muuta huomioitavaa: 
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minen/hienomotoriikka taito (aktiivisuus, harrastuneisuus…) 

piirtelee  liituväreillä    

piirtelee kynillä/tusseilla    

piirtää kuvioita    

leikkaa saksilla    

tunnistaa perusvärejä    

keskittyy kuuntelemaan mu-
siikkia 

   

laulaa mukana tutuja lauluja    

liikkuu/taputtaa musiikin ryt-
missä 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



97 

 

      Liite 11 
HAVAINNOINTILOMAKE 3-5 –VUOTIAAT (PERHEPÄIVÄHOITAJAN 
KÄYTTÖÖN) 
 
Lapsen nimi ________________________________________________ 
Lapsen ikä_____________________ 
Havainnoija________________________________________________        PVM______________________ 
 

SOSIAALISET TAIDOT  JA VUOROVAIKUTUS 

 osaa  /  orastava taito / harjoittelee / muuta huomioitavaa   

leikkii yhteisleikkejä ja roolileik-
kejä toisten kanssa 

 

lapsen asema leikissä (johtaa, 
myötäilee…) 

 

sääntöjen noudattaminen leikeis-
sä ja peleissä 

 

vuoron odottaminen 
 

 

erimielisyyksien ratkaiseminen 
 

 

tavaroista huolehtiminen 
 

 

suhtautuminen luottavaisesti 
aikuisiin ja lapsiin 

 

solmii ystävyyssuhteita 
 

 

huomioi toiset 
 

 

vuorovaikutus aikuisen ja lasten 
kanssa 

 

hyvät tavat 
 

 

auttaa pyydettäessä toista 
 

 

ilmaisee tunteitaan sanoilla, il-
meillä, eleillä 

 

pettymyksen sietokyky 
 

 

osaa iloita onnistumisesta 
 

 

osoittaa myötätuntoa 
 

 

ilmaisee omat tarpeensa 
 

 

hillitsee kiukunpuuskansa 
 

 

lapsen olemus yleensä 
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miten toimii, työskentelee yksin, 
pienryhmässä ja isossa ryhmässä 

 

lapsen käsitys itsestä 
 

 

omatoimisuus 
 

 

itsenäisten päätösten teko 
 

 

 

KIELELLINEN KEHITYS JA TIEDOLLISET TAIDOT 
 

osaa ilmaista itseään puhumalla 
 

 

ottaa osaa keskusteluun 
 

 

kertoo päivän tapahtumista 
 

 

kertoo ja kuvailee tapahtumia 
 

 

kuuntelee keskeyttämättä toista 
 

 

ymmärtää kuulemansa (sanalliset 
ohjeet, sadut..) 

 

ymmärtää käsitteitä (ajan, paikan 
matemaattiset käsitteet) 

 

lyhyt- ja pitkäkestoinen muisti 
 

 

laulaminen, loruttelu, rytmi, kielellä 
leikittely 

 

mahdolliset kielenkehityksen eritys-
piirteet esim. epäselvä puhe, viiväs-
tynyt puheen tai kielenkehitys 

 

TYÖSKENTELYTAVAT JA ILMAISU 
 

keskittyy omaan toimintaan aikuisen 
kanssa, pienryhmässä ja isossa ryh-
mässä 

 

antaa työrauhan muille 
 

 

viihtyy yksikseen 
 

 

lapsen käyttäytyminen yllättävissä tai 
erilaisissa tilanteissa esim. juhlat 

 

aloitteellisuus ja luovuus 
 

 

taiteellinen kokeminen ja ilmaisemi-
nen 

 

muu itsensä ilmaiseminen  
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MOTORIIKKA, PÄIVITTÄISTOIMINNOT JA TERVEYS 

liikkumisen tarve 
 

 

kehontuntemus ja kyky käyttää ke-
hoa 

 

kävelee, juoksee, hyppii, kiipeilee 
mielellään 

 

kestävyys liikkumisessa 
 

 

halukkuus liikkumiseen ja erilaisten 
liikuntavälineiden käyttöön 

 

kehon keskiviivan ylitys 
 

 

kynäote ja kynän käyttö 
 

 

saksiote ja saksien käyttö 
 

 

kätisyyden vakiintuminen 
 

 

kiinnostus ja innostus pöytätyösken-
telyyn 

 

osallistuminen iänmukaiseen peda-
gogiseen toimintaan 

 

piirtää ikätasoisesti hahmoja ja muo-
toja 

 

tekee palapelejä ikätasoisesti 
 

 

itsenäisyys päivittäistoiminnoissa 
(pukeutuminen, ruokailu, siisteyskas-
vatus, lepo) 
 

 

sopeutuminen säännölliseen päivä-
rytmiin 

 

lapsen levon/unen tarve 
 

 

osaa levätä 
 

 

antaa toisille leporauhan 
 

 

Muuta huomioitavaa: 
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                          Liite12 

SAAMELAISTA VARHAISKASVATUSTA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET 

 

Suomen perustuslaki (11.6.1999/731)  

Saamelaisilla on alkuperäiskansana oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan 

(PL 17.3§) Julkisen vallan velvollisuutena on perustuslain 22§:n mukaan turvata perusoikeuk-

sien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Saamelaisten perusoikeussäännös yhdessä em. kanssa 

velvoittaa julkista valtaa tukemaan saamelaisen alkuperäiskansan oman kielen ja kulttuurin 

kehittämistä. Perustuslain mukaan varhaiskasvatuksen toteuttamisessa keskeisiä oikeuksia 

ovat yhdenvertaisuus, ihmisarvon loukkaamattomuus, yksilön vapauden ja oikeuksien tur-

vaaminen, uskonnonvapaus, lapsen oikeus osallistua ja vaikuttaa oman arkeensa ja kehitys-

tasonsa kannalta tärkeisiin asioihin, sekä kielelliset ja kulttuuriset oikeudet.  

Päivähoitolaki (18.5.1990/451) 

Kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai 

valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edel-

lyttää ja kunnan on lisäksi huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa voidaan antaa lapsen äi-

dinkielenä olevalla suomen-, ruotsin- tai saamen kielellä. Kunnan tulee huolehtia siitä, että 

lapsille voidaan antaa päivähoitopalvelut heidän omalla äidinkielellään. Lasten päivähoidosta 

annetun asetuksen mukaan lasten päivähoidon kasvatustavoitteisiin kuuluu muun muassa 

saamelaisten oman kielen ja kulttuurin tukeminen yhteistyössä kyseisen kulttuurin edustajien 

kanssa. Työnantajan on varmistuttava siitä, että päivähoidon henkilöstöllä on työtehtävien 

edellyttämä kielitaito. 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta (22.9.2000/812) 

Laki sisältää asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan liittyvät keskeiset oikeudel-

liset periaatteet. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luotta-

muksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään kohteluun. Laki määrittelee myös salassapitoa, 

vaitiolovelvollisuutta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamista koskevia kysymyksiä. Lisäksi 

laki vaatii, että kaikille lasten päivähoidossa oleville lapsille on laadittava henkilökohtainen 

palvelu- ja hoitosuunnitelma. Laissa korostetaan äidinkielen ja kulttuuritaustan huomioon ot-

tamista sosiaalipalveluja toteutettaessa.  

Saamen kielilaki (1086/2003) 

Laissa säädetään saamelaisten oikeudesta käyttää omaa kieltään viranomaisissa, ja julkisen 

vallan velvollisuuksista toteuttaa ja edistää saamelaisten kielellisiä oikeuksia. Saamelaisten ko-

tiseutualueella viranomaisilla on erityinen velvollisuus huolehtia julkisten palvelujen saata-

vuudesta saamen kielillä ilman, että niihin tarvitsee erikseen vedota. 

Yhdenvertaisuuslaki (20.1.2004/21) 

Lakia sovelletaan muun muassa silloin, kun kysymys on koulutuksen saamisesta, työhönotto-

perusteista, työoloista ja työehdoista ja lisäksi etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaan syr-

jintään, kun kysymys on muun muassa lasten päivähoidosta.  
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Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva Eurooppalainen peruskirja (23/1998) 

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsviite/1998/19980023?sopviite_id=19980023 

Peruskirjan tarkoituksena on suojella vähemmistökieliä. Peruskirjan osapuolina valtiot sitou-

tuvat edistämään alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä määrätietoisesti niiden aseman tur-

vaamiseksi. Lisäksi valtion sitoutuvat muun muassa helpottamaan ja/tai rohkaisemaan kielen 

käyttämiseen sekä järjestämään kielten asianmukaisen opetuksen tai opiskelun. 

Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus 

(1/1998) http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsviite/1998/19980001 

Sopimuksen tarkoituksena on suojata ja edistää Euroopan kansallisten vähemmistöjen oikeuk-

sia. Sopimus sisältää muun muassa määräyksen, jonka mukaan valtioita velvoitetaan edistä-

mään sellaisia olosuhteita, jotka ovat tarpeellisia, jotta kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat 

henkilöt voivat ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan sekä säilyttää identiteettinsä, uskontonsa, 

kielensä, perinnäistapansa ja kulttuurinsa. Jokaisella kansalliseen vähemmistöön kuuluvalla 

henkilöllä on oikeus oppia vähemmistökieltään ja sopimuspuolten tulee ryhtyä toimenpitei-

siin, joiden tavoitteena on vaalia vähemmistöjensä kulttuuria, historiaa, kieltä ja uskontoa 

koskevaa tiedon säilyttämistä. Alueilla, joilla asuu perinteisesti tai huomattava määrä kansalli-

siin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä, tulee valtioiden mahdollisuuksien mukaan varmistaa, 

että vähemmistöihin kuuluvilla henkilöillä on riittävät mahdollisuudet saada vähemmistökie-

len opetusta tällä kielellä.  

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus 8/1976) 

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1976/19760008 

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan niissä valtioissa, 

joissa on kansallisia, uskonnollisia tai kielellisiä vähemmistöjä, tällaisiin vähemmistöihin kuulu-

vilta henkilöiltä ei saa kieltää oikeutta yhdessä muiden ryhmänsä jäsenten kanssa nauttia 

omasta kulttuuristaan, tunnustaa ja harjoittaa omaa uskontoaan tai käyttää omaa kieltään.  

Lapsen oikeuksien sopimus http://www.unicef.fi/mika-on-lapsen-oikeuksien-sopimus 

Sopimus velvoittaa sopimusvaltiota turvaamaan lapsille osuuden yhteiskunnan voimavaroista, 

oikeuden osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja yhteiskuntaelämään sekä oikeuden 

suojeluun ja huolenpitoon. Päivähoidossa lapsen osallisuudessa on kyse yhteisöön kuulumi-

sesta ja siihen vaikuttamisesta. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa alkuperäiskansaan 

kuuluvat lapset on sijoitettu erityisten suojelutoimien piiriin. Sopimuksessa todetaan, että et-

nisiä, uskonnollisia tai kielellisiä vähemmistöryhmiä tai alkuperäiskansoihin kuuluvilta lapsilta 

ei saa kieltää oikeutta nauttia yhdessä ryhmän muiden jäsenten kanssa omasta kulttuuristaan, 

tunnustaa ja harjoittaa omaa uskontoaan tai käyttää omaa kieltään. Sopimuksen mukaan kai-

kessa julkisessa päätöksenteossa etusijalla on lapsen etu. Lapsia tulee kohdella yhdenvertai-

sesti, eli kaikilla lapsilla on samat oikeudet riippumatta heidän vanhempiensa etnisestä ja kie-

lellisestä taustasta.  

 

 

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsviite/1998/19980023?sopviite_id=19980023
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsviite/1998/19980001
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1976/19760008
http://www.unicef.fi/mika-on-lapsen-oikeuksien-sopimus
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YK:n alkuperäiskansoja koskeva julistus 

http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=252614  

Alkuperäiskansoilla on oikeus elvyttää, käyttää, kehittää ja siirtää tuleville sukupolville histori-

aansa, kieltään ja suullista perinnettään.  

Pohjoismainen saamelaissopimus 

http://www.regjeringen.no/upload/AID/temadokumenter/sami/sami_samskonvensjonen_fin

sk_H-2183%20F.pdf 

Saamelaisilla tulee olla oikeus käyttää, kehittää ja välittää tuleville sukupolville kieltään ja pe-

rinnettään. Saamelaisilla lapsilla on oikeus harjoittaa kulttuuriaan sekä säilyttää ja kehittää 

saamelaista identiteettiään. 

 

 

http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=252614
http://www.regjeringen.no/upload/AID/temadokumenter/sami/sami_samskonvensjonen_finsk_H-2183%20F.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/AID/temadokumenter/sami/sami_samskonvensjonen_finsk_H-2183%20F.pdf

