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ESITYS SAAMENKIELISEN OPPIMATERIAALIN VALMISTAMISEKSI,
SAAMELAISOPETUKSEN KEHITTÄMISEKSI JA SAAMELAISTIEDON
LISÄÄMISEKSI OSOITETTAVIKSI VALTIONAVUSTUKSIKSI
VALTION TALOUSARVIOSSA 2015
Saamelaiskäräjät esittää kunnioittavasti, että opetus- ja kuittuuriministeriön hallinnonalan
talousarviossa osoitetaan saamenkielisen oppimateriaalin valmistamista, saamelaisopetuksen
koulussa yhteensä 1.300.000 euroa, josta
kehittämistä ja saamelaistiedon lisäämistä
1.000.000 e uusien saamenkielisten oppimateriaalien valmistamiseen sekä jo julkaistu
j en oppimateriaalien päivittämiseen uusien opetussuunnitelman perusteiden ja tuntijaon mukaisiksi pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielillä esi- ja perusopetusta sekä lu
kio- ja ammatillista koulutusta varten;
150.000 e saamelaisopetuksen kehittämiseen siten, että se vahvistaa koulun mahdolli
suuksia saamen kielen elvyttämisessä saamelaisten kotiseutualueella ja muualla maas
sa ja parantaa opetuksen saavutettavuutta valtakunnallisesti, ja
150.000 e tiedon lisäämiseksi alkuperäiskansa saamelaisista valmistamalla oppimateri
aalia suomen- ja ruotsinkielisen opetuksen käyttöön.
varten

-

-

-

Viittaamme Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan, jossa todetaan mm. seuraavasti: “Saamelaisten
Toteutetaan saa
kulttuuri-itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä kehitetään.
Tavoitteena on
resurssit.
tarvittavat
tähän
turvataan
iteetja
men kielen elvyttämisohjelman toimenp
luoda pysyvä toiinintamalli saanien kielen elvyttämiseksi yhteistyössä opetus—ja kulttuuriministeri—
ön kanssa.” (4. Oikeuspolitiikka, sisäinen turvallisuus ja maahanmuutto, s. 25)
-

-

-

Viittaamme lisäksi Euroopan neuvoston ministerikomitean Suomen viranomaisille antamiin suosi
tuksiin saamenkielisen koulutuksen vahvistamiseksi erityisesti kehittämällä tätä koskevan j ärj estel
mällisen politiikan, tukemalla erityisesti inarin- ja koltansaamen kieliä sekä suosituksiin tietoisuu
den ja sen myötä suvaitsevaisuuden lisäämiseksi Suomen alueellisia tai vähemmistökieliä ja niitä
edustavia ryhmiä kohtaan (RecChL(2012)2, RecChL(2007)7, RecChL(2004)6, RecChL(2001)3).
1) VALTIONAVUSTUS SAAMENKIELISEN OPPIMATERIAALIN
VALMISTAMISEEN

Perusteluina saamenkielisen oppimateriaalin valmistamiseksi osoitettavan valtionavustuksen korot
tamiselle esitämme seuraavaa:
Saamelaiskäräjien tehtävänä on tuottaa materiaaleja saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen
tarpeita varten eri koulutusasteille pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielillä. Saamenkielisten
oppimateriaalien tuottaminen ei ole kaupallisesti kannattavaa toimintaa, joten oppimateriaalien
tuottaminen on täysin riippuvainen valtion avustuksista.
Oppimateriaalitarpeet ovat kasvaneet pysy’ästi saamenkielisen opetuksen vakiintumisen
seurauksena kotiseutualueella. Pohjoissaamenkielinen opetus kattaa jo nykyisellään kaikki
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perusopetuksen oppiaineet vuosiluokilla 0-6 ja myös valtaosan peruskoulun ylempien vuosiluokkien lukuaineista. Inarinsaamenkielinen perusopetus on käynnistynyt 2000-luvun alussa
onnistuneen kielipesätoiminnan ansiosta ja kattaa vuosiluokat 0-6. Opetusta pyritään nyt lisäämään
siten, että se kattaa jatkossa yhä useammat oppiaineet myös vuosiluokilla 7-9. Inarinsaamen kieli
pesiä on toiminnassa jo yhteensä kolme ja inarinsaamenkieliseen opetukseen tulevien oppilaiden
määrä tullee kasvamaan. Koltansaamenkielinen kielipesätoiminta käynnistyi syksyllä 2008. On
odotettavissa, että myös koltansaamenkielinen opetus lisääntyy ja sen myötä myös
koltansaamenkielisten perusopetuksen materiaalien tarve. Saamen kielen opetus on alkanut myös
etäyhteyksiä käyttävänä opetuksena, mikä tulee kasvattamaan digitaalisten oppimateriaalien tarvet
ta. Tällä hetkellä suurin puute on inarin- ja koltansaamenkielisistä sekä lukion ja ammatillisen
koulutuksen materiaaleista.
Opetussuzinnitelman perusteiden uudistaminen on käynnistynyt ja valtioneuvosto on hyväksynyt

perusopetukseri uuden tuntijaon (Suomen säädöskokoelma 422/2012). Uusien perusteiden ja tuntijaon mukaiset opetussuunnitelmat on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2016. Tämä lisää tarvetta
uudistaa myös saamenkielisiä oppimateriaaleja. Niukoista resursseista johtuen monet
saamenkieliset materiaalit ovat jo nyt vanhentuneita. Oppimateriaalien päivittämistä ja uudistamista
varten tulee valtion avustusta lisätä. Vanhentuneiden oppimateriaalien käyttämien on ongelmallista
sekä pedagogisesta että opetuksen uskottavuuden näkökulmasta. Heikko oppimateriaalitilanne voi
osaltaan vaikuttaa siihen, valitsevatko esi- ja perusopetukseen tulevien lasten vanhemmat saamen
kielen lastensa opetuskieleksi. On myös huomattava, että uusi perusopetuksen tuntijakoasetus muut
taa aiemmin voimassa olleita luonnontieteellisten aineiden nivelkohtia, joiden mukaisiksi myös
saamenkieliset oppimateriaalit tulisi uudistaa.
Oppimateriaalien tekninen kehitys tuo uusia vaatimuksia myös saamenkielisten oppimateriaalien

valmistamiseen. Uutta teknologiaa hyödyntävien materiaalien valmistamiseen tulisi panostaa
voimakkaasti. Etenkin ääntä, kuvaa, videoita ja anirnaatiota hyödyntävät materiaalit ovat tehokkaita
äidinkielen, vieraan kielen ja saamenkielisessä opetuksessa.
Oppilaat tarvitsevat runsaan
kirjallisuusvalikoiman oman äidinkielensä kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. Saamenkielistä
kirjallisuutta on hyvin vähän. Yhtenä syynä on se, että saamenkielistä kaunokirjallisuutta tuetaan
vähän. Tämä puute tulisi ottaa huomioon saamenkielisessä oppimateriaalituotannossa siten, että
julkaistaan saarnenkielistä kirjallisuutta ja käännetään sopivaa kaunokirjallisuutta saamen kielelle
(klassikot, nobelkirjailijat, uusi kotimainen jne.). Oppimateriaalimäärärahaa tuleekin lisätä siten,
että äidinkielen ja kiijallisuuden oppiainetta varten voidaan tuottaa saamenkielistä
kaunokirjallisuutta.
Kaunokirjallisuus on yksi äidinkielen opetuksen kivijaloista.

Saamenkielisen opetuksen yksi keskeinen osa on kielenhuolto- ja terminologiatyö. Saamen kieli
pienenä vähemmistökielenä on aivan eri tavalla vaarassa kuihtua ja menettää kielelliset
erityispiirteensä valtakielten vaikutuksen alla. Tämän vuoksi saamenkielisen oppimateriaali
tuotannon yksi tärkeä osa on oppimateriaalien kielentarkastus, kielenhuolto ja terminologiatyö.
Erityisesti pohjoissaamen osalta työtä tulee tehdä yhdessä Norjan ja Ruotsin saamenkielisestä
opetuksesta vastaavien tahojen kanssa. Nykyisellä määrärahalla ei ole mahdollista panostaa
riittävästi oppirnateriaalien kielenhuoltoon ja terminologiatyöhön. Suomenkieliseen opetukseen
verrattuna saamenkielinen opetus on varsin nuorta ja esimerkiksi eri oppiaineisiin liittyvää
terminologiaa joudutaan jatkuvasti kehittämään ja tarkistamaan. Saamenkielisten oppimateriaalien
valmistustyötä tulee kehittää ja tehostaa varaamalla riittävästi resursseja kielenhuoltoon ja
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terminologiatyöhön. Pohjoissaamen osalta tätä työtä tehdään yhdessä Norjan ja Ruotsin vastaavien
toimij oiden kanssa.
Saamen kielen elvyttämisen toimenpideohjelmaa valmistellut työryhmä esittää raportissaan
(OKM:n työryhmämuistioitaja selvityksiä 20 12:7, ehdotus 6), että saamenkielisten oppimateriaali
en valmistamista varten osoitettu määräraha korotetaan 800.000 euroon vuoteen 2016 mennessä.
Saamelaiskäräjät esitti lausunnossaan kielenelvytystyöryhmän raportista, että määräraha korotetaan
1.000.000 euroon.
Edellä esitetyn perusteella saamelaiskäräjät esittää, että valtion tulo- ja menoarviossa
vuodelle 2015 saamenkielisten oppimateriaalien valmistamista varten osoitetaan yh
teensä 1 000 000 euroa. Summajakautuu eri kieltenja toiminta-alojen mukaan seuraavasti:

Pohj oissaamenkieliset materiaalit
Inarinsaamenkieliset materiaalit
Koltansaamenkieliset materiaalit
Kielenhuolto-ja terminologiatyö
Opetusta ja kielenelvytystä tukevat lisämateriaalit

300.000
300.000
300.000
40.000
60.000

euroa
euroa
euroa
euroa
euroa

2) VALTIONAVUSTUS SAAMELAISOPETUKSEN KEHITTÄMISEEN

Saamelaisopetusta on kehitetty oppivelvollisuuskoulussa ja toisella asteella 1970-luvun alusta lähti
en, jolloin Suomi siirtyi peruskoulujärjestelmään. Saamen kielelläja saamen kielessä annettu opetus
on vakiinnuttanut asemansa saamelaisten kotiseutualueellaja opetuksen asemaa on kehitetty kaikis
sa peruskouluajan lakiuudistuksissa. Opetuksen vakiintumiseen kotiseutualueella ovat vaikuttaneet
erityisesti vuonna 1998 säädetyt perusopetuslain opetuskieltä koskeva säännös (21.8.1998/628, 10
§)ja saamenkielistäja saamen kielen opetusta koskeva erityinen rahoitussäännös (2 1.8.1998/635,
43 §), joka sisältyy myös voimassa olevaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin
(29.12.2009/1705, 45 §).
Saamelaisopetuksen toimintaympäristö on kuitenkin 2000-luvulla muuttunut ratkaisevasti. Suuri
muutos on mm. saamelaisväestön poismuuttoa kotiseutualueelta seurannut opetuksen saavutetta
vuuden merkittävä heikentyminen. Opetuksen kokonaisuuden näkökulmasta tilanne on kaksij akoi
nen. Saamelaisten kotiseutualueella opetustilanne on kehittynyt myönteisesti ja sen saavutettavuus
on hyvä. Valtaosa perusopetusikäisistä saamelaisoppilaista ja toisen asteen saamelaisopiskelij oista
jää kuitenkin kokonaan oman kielensä opetuksen ulkopuolelle voimassaolevien säännösten seura
uksena, toisin sanoen seurauksena siitä, että he asuvat saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella.
Saamelaiskräj ien toimintaohj elmassa vuosille 2012-2015 todetaan, että Suomen saarnelaisista jo
noin 65% asuu saamelaisalueen ulkopuolella (yhteensä 6460 henkilöä, joista 653 ulkomailla). Alle
45-vuotiaista saamelaisista 67% ja alle kymmenenvuotiaista saamelaislapsista yli 70% asuu saame
laisalueen ulkopuolella. Saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella saamen kielen opetuk
sen oppilasmäärä, joka on muutenkin huomattavan pieni, on laskenut edelleen edellisestä lukuvuo
desta (-5, ollen 39).
Saamelaisten kotiseutualueella puolestaan on ongelmia saamenkielisen opetuksen toteuttamisessa
perusopetuslaissa edellytetyn säännöksen mukaisesti. Yhtenä syynä tilanteeseen on puute saamen
kielisistä opettajista, joka koskee kaikkia saamen kieliä, mutta kipeimmin koltansaamen kieltä. Li
säksi kotiseutualueella on tarvetta saamenkielisen kielikylpyopetuksen käynnistämiseen koulussa,
joka tarve on seurausta mm. varhaiskasvatuksessa käynnissä olevasta saamen kieltä elvyttävästä

SAAMELAISKÄRJÄT

ESITYS VUODEN 2015
VALTION TALOUSARVIOON

4 (5)

kielipesätoiminnasta. Perusopetuslaki sallii kielikylpyopetuksen aloittamisen ja asia on koulutuksen
j ärj estjien päätösvallassa.
Uusien opetusmenetelmien käyttöönottoon kouluissa liittyy kuitenkin paljon epävarmuutta, jota
lisää se, ettei suomalaisen opettajakoulutuksen suorittaneilla opettajilla ole erityistä osaamista kieli
kylpymenetelmästä eikä menetelmistä saamea toisena kielenään oppivien lasten kielelliseksi tuke
miseksi. Vaarana on, että epävarmuutta tuntevat vanhemmat valitsevat saamenkielisessä kielipesäs
sä äidinkielenomaisen kielitaidon saaneen lapsensa opetuskieleksi suomen kielen ja varhaiskasva
tuksessa toteutunut menestyksellinen kielen oppiminen katkeaa. Joissakin kouluissa on myös koettu
ongelmalliseksi saamea toisena kielenään oppivien lasten sijoittaminen äidinkielisten kanssa samoi
hin saamenkielisiin opetusryhmiin.
Saamelaiskäräjät katsoo, että jokaisella saamen kielipesästä kouluun tulevalla lapsella on oikeus
saada opetusta omalla kielellään ja kielitaitoaan vastaavassa ryhmässä.
Saamenkielistä opetusta annetaan kuluvana lukuvuonna saamelaisten kotiseutualueella ja opetuksen
piirissä on yhteensä 170 (+16) perusopetuksen oppilasta ja 3 lukion opiskelijaa (+3). Saamen kielen
aineopetusta annetaan yhteensä 379 perusopetuksen ja lukion oppilaalle. Yhteensä saamen kielen
tai saamenkielistä opetusta koko maassa saa 552 perusopetuksen oppilasta ja lukio- opiskelijaa.
Tilanteen korjaaminen edellyttää poliittisia ratkaisuja ja muutoksia sekä opetuksen toiminnalliseen
että rahoituslainsäädäntöön, joista saamelaiskäräjät on lausunut toisissa yhteyksissä.
Valtion talousarvioon liittyen saamelaiskäräjät esittää, että sille osoitetaan 150.000 euroa
saamelaisopetuksen kehittämistehtäviin saamelaisten kotiseutualueella ja muualla maassa.
Ehdotetuilla resursseilla on tarkoitus 1) luoda yhteyksiä, kartoittaa tilannetta ja tiedottaa saamen
kielen opetusmahdollisuuksista kotiseutualueen ulkopuolella asuville vanhemmille ja koulutuksen
järjestäjille sekä edistää etäyhteyksiä käyttävän opetuksen aikaansaamista kotiseutualueelta muualle
maahan; 2) järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia kielikylpyopetuksesta, avustaa koulutuksen
järjestäjiä kielikylpyopetuksen käynnistämisessäja avustaa vanhempia saamaan tietoa kielen oppi
misestaja koulun mahdollisuuksista kielen elvyttämistyössä; 3) palkata määräaikainen työntekijä
hoitamaan tässä mainittuja tehtäviä.

3) VALTIONAVUSTUS TIEDON LISÄÄMISEKSI ALKUPERÄISKANSA
SAAMELAISISTA
Suomen kouluissa opetetaan hyvin vähän saamelaisista, mikä on johtanut mm. saamelaisia kos
kevien topeliaanisten mielikuvien vankkaan säilymiseen uusien sukupolvien ajattelussa. Väärien
mielikuvien ylläpitäminen aiheuttaa suvaitsemattomuutta ja ymmärtämättömyyttä ryhmien vä
lilläja vaikeuttaa saamelaisten asemaa yhteiskunnassa.
Voimassa olevat opetussuunnitelman perusteet, joita koskeva uudistustyö on käynnissä, edellyt
tävät kuitenkin, että opetuksessa otetaan huomioon saamelaiset Suomen alkuperäiskansana.
Lausuma on yleisellä tasolla, eikä se ole johtanut saamelaisia koskevan tiedon lisääntymiseen
eri oppiaineiden oppikirjoissa. Monet koulut sen sijaan kysyvät saamelaiskäräjiltä materiaalia,
joka olisi helposti sovellettavissa eri oppiaineiden opetukseen eri luokka-asteilla. Erityisesti
suomalaisia kouluja varten valmistettua oppimateriaalia ei kuitenkaan ole ja sen tarve on ilmei
nen. Saamelaiskäräjien internet-sivuilla julkaistaan Oktavuohta-nimistä saamelaista teemaleh
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teä, jonka käyttö on laajaa, mutta jonka sisältöjä ei kuitenkaan ole sovitettu suoraan eri oppiai
neiden opetukseen.
Saamelaiskäräjät esittää, että sille osoitetaan 150.000 euroa saamelaisten historiaa ja pe
rinteitä, saamelaista kulttuuria, saamen kieliä, modernia saamelaisyhteisöä ja sen toimin
taa osana maailmanlaajuista alkuperäiskansojen yhteisöä kuvaavan suomenkielisen op
pimateriaalin valmistamiseen Suomen kouluja varten. Ehdotetuilla resursseilla on tarkoitus
1) kattaa materiaalin valmistamisen käsikiijoitus-, kuvitus-, toimitus-, taitto- ja painatus- sekä
digitaalisen materiaalin kustannukset ja 2) palkata tehtävää varten määräaikainen työntekijä ja
asettaa hanketta suunnittelevaja toteuttava opetuksen asiantuntijatyöryhmä.

Valmistettavan oppimateriaalin tulisi olla sellaista, että sitä on helppo soveltaa eri oppiaineiden
opetukseen. Tärkeitä oppiaineita tässä suhteessa ovat historia ja yhteiskuntatieto, maantiede,
luonnontieto, musiikki ja äidinkieli ja kirjallisuus. Viimeksi mainitun oppiaineen sisällöissä kä
sitellään suomen kielen lisäksi myös muita kieliä, niiden käyttöä ja uhanalaisuuttaja asemaa eri
laisten ryhmien äidinkielinä. Saamelaiskäräjät katsoo, että saamelaistietoa tulee olla helposti
sellaisten koulujen ja opettajien saatavilla, jotka haluavat sisällyttää sitä aine- tai teemaopetuk
seensa. Tiedon oman alkuperäiskansan historiasta, perinteistä ja asemasta suomalaisessa ja poh
j oismaisissa yhteiskunnissa tulee kuulua suomalaiseen yleissivistykseen.
Esityksestä päätti saamelaiskäräj ien kokous 19.06.2013.
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Tietoja saamelaiskäräjien julkaisemista oppimateriaaleista www.samediggi.fi > julkaisut
Suomalaisille kouluille tarkoitettu Oktavuohta-nettilehti: www.samediagi.fi > oktavuohta
Lisätietoja oppimateriaaliasioista: Hannu Kangasniemi, hannu.kangasniemi2Esamediggi.fl
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Saamelaiskäräjien kokouksen 2 1.3.2013 hyväksymä saamenkielisen oppimateriaalin pitemmän aikavälin tuotantosuun
nitelma
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KOULUTUS. JA OPPIMATERIAALITOIMISTO

Saamenkielisten oppimateriaalien tuotantosuunnitelma vaalikaudelle 2013

—

2016

Saamenkielisten oppimateriaalien tuottamista varten on valtion talousarviossa myönnetty viime
vuosina noin 290.000 euroa. Nykyisiin tarpeisiin nähden määräraha ei vastaa todellista materiaa
litarvetta ja keskeisenä tavoitteena vaalikaudella on määrärahan korottaminen tasolle, joka parem
min vastaa lisääntynyttä oppimateriaalitarvetta. Inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisten materi
aalien valmistaniista varten eri koulutusasteille tarkoitettua valtionavustusta tulee korottaa
1.000.000 euroon, kuten saamelaiskäräjät lausunnossaan elvytystyöryhmän esityksestä arvioi.
Materiaalien kysyntä on lisääntynyt saamenkielisen opetuksen lisääntymisen ja moni
puolistumisen myötä. Erityisesti inarinsaamenkielinen opetus on lisääntynyt eri oppiaineissa ja
luokka-asteillaja myös inarinsaamen vieraankielen opetus on lisääntynyt. Odotettavissa on että kol
tansaamenkielinen ja koltansaamen kielen opetus tulevat lisääntymään kielipesätoiminnan tulokse
na. Uudet opetusmenetelmät kuten etäopetus ja uudet opetusvälineet luovat haasteita myös saa
menkielisten materiaalien tuottamiseen kaikilla saamen kielillä.
Saamenkielisten oppimateriaalien tuottaminen ilman valtion rahoitusta on mahdotonta niiden pie
nen levikin vuoksi. Opetusministeriö onkin siten päätöksillään vastuullinen saamenkielisten oppimateriaalien tuottamisen resursseista Suomessa.
Oppimateriaalien valmistamisessa sisällöllisenä tavoitteena on tuoda esiin, vahvistaa ja kehittää
saamen kieliä ja kulttuuria. Kulttuurin opetussisällöissä otetaan huomioon sekä perinteinen ja ny
kyinen saamelaiskulttuuri. Materiaalien tuleekin tukea, säilyttää ja kehittää saamelaiskuit
tuuria ja —kieltä.
Oppimateriaalien valmistamisen perustana ovat opetussuunnitelmat. Parhaillaan ollaan uudis
tamassa opetussuunnitelmien perusteita, jotka otetaan käyttöön syksyllä 2016. Opetussuunnitelmien
perusteisiin pyritään saamaan saamen kielen- ja kulttuurin opetuksen kannalta tärkeitä sisältökoko
naisuuksia. Kuntien ja koulujen saamenkielen- ja kulttuurin uusia opetussuunnitelmia laadittaessa
pyritään yhteistyössä kuntien kanssa päivittämään ja kehittämään saamenkielen- ja kulttuurin ope
tussisältöj ä uudistettujen perusopetussuunnitelmien mukaisesti.
Taloudellisten ja henkilöresurssien vähäisyyden vuoksi valtaosa nykyisistä materiaaleista on
suomenkielisitä oppimateriaaleista käännettyjä materiaaleja. Tavoitteena on lisätä omaa mate
riaalintuotantoa ja ajan myötä luopua käännettyjen materiaalien valmistamisesta. Erityistä huomiota
kiinnitetään käännöstyön yhteydessä kielenhuoltoon ja terminologiatyöhön. Tavoitteena on saada
palkattua kutakin saamen kieltä varten yksi kielityöntekijä materiaalien kielenhuolto- ja ter
minologiatyöhön. Materiaalien kielenhuoltoon ja terminologiatyöhön pyritään saamaan lisäresursseja yhteispohjoismaisen kielikeskushankkeen kautta. Inarin- ja koltansaamen kielten kielenhuolto voi tapahtua ainakin osittain materiaalityön ohessa. Kielenhuolto- ja terminologiatyössä teh
dään yhteistyötä kielitoimiston ja myös Giellagas- instituutin kanssa.
Koulutus- ja oppimateriaal itoimistol Skuvlen- ja oahppamateriladoaimmahatJ

Skov1im-j oppåmateriaaltoimåttah/ Skooultös- da vuä pstemaaunåskoontår/
Office on Education and Instruction Material
Kulttuurikeskus Sajos
FLN-99870 Aanaar/ An.r/ man
www.samedigi.fi

+358 (0)108393100
Tel.
+358 (0)10 839 3130
Fax.
ovdanamma.sohkanammpäsamedi22i.fi
etunimi.sukunimisamedii.fl
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Materiaaleja valmistetaan pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielillä. Tavoitteena on kattaa kaik
kien koulutusasteiden saamen kielten opetuksen materiaalitarpeet. Varsinkin koltansaamen kielen
osalta on ollut vaikeuksia löytää henkilöitä, joilla olisi riittävän hyvä koltansaamen kirjallinen taito.
Tavoitteena onkin kehittää koltansaamen kirjallista osaamista ja löytää lisätyöntekijöitä materiaali
en valmistamistyöhön. Palkataan vähintään yksi pohjois-, inarin- ja koltansaamenkielinen ma
teriaalityöntekij ii.
Tuotetaan äidinkielen ja äidinkielisen opetuksen materiaaleja sekä saamen vieraan kielen
materiaaleja. Materiaaleja tuotetaan alkuopetuksesta aina lukioasteen ja amrnatillista koulutuksen
tarpeita varten. Mahdollisuuksien mukaan valmistetaan myös aikuiskoulutuksen materiaaleja. Mate
riaalien valmistamisessa otetaan huomioon opetuksen tarpeet, henkilöresurssit ja muut erityiset
syyt, jotka tekevät jonkin tietyn materiaalin valmistamisen kiirelliseksi tai ajankohtaiseksi. Erityistä
huomiota kiinnitetään etäopetuksen materiaalien kehittämiseen. Pyritään myös seuraamaan muiden
digitaalisten materiaalien kuten esim. digikirjojen kehitystä ja tuottamaan tällaisia materiaaleja.
Resurssien mukaan pyritään tuottamaan myös erilaisia opetuspelejä ja -ohjelmia ja muuta saa
menkielen opetusta ja oppimisympäristöä tukevaa oheismateriaalia. Saamenkielisen kirjalli
suuden julkaisemista äidinkielen opetuksen materiaaleina tuetaan rahoittamalla saamenkielisten
lasten- ja nuorten kirjalli-suutta ja myös kääntämällä nuorten kirjallisuuden (kansainvälisiä) klassi
koita ja nobelkirj allisuutta. Valmistetaan ‘duodj in’ materiaaleja alakouluasteelle.
Oppimateriaalien valmistamisessa tärkeänä tavoitteena on säilyttää saamen kieli ja -kulttuuri
elävänä ja rikkaana tuleville sukupolville. Materiaalien terminologian ja kielen avulla lapset saa
vat välineita oman kielensä ylläpitämiseen ja kehittämiseen nyky-yhteiskunnassa. Kehittyvä saame
laisyhteisö tarvitsee mahdollisimman rikkaan ja lujan perustan kielelliselle kehitykselle. “Kielimes
tareiden” kielen ja kästiyötaitajien osaamisen digitaalinen tallentaminen ja tarjoaminen opetuksen
käyttöön onkin hyvin tärkeää saamen kielen ja kulttuurin opetuksen välineinä. Kielen ja kulttuurin
tallentamisessa tehdään yhteistyötä Sämiradion, Siidan Giellagas-instituutin ja muiden vastaavien
toimijoiden kanssa. Tavoitteena on myös saada vanhat arkistonauhat digitaalimuodossa saame
laisopetuksen käyttöön.
Oppimateriaalien valmistamisessa kiinnitetään erityistä huomiota pohjois-, inarin- ja koltan
saamenkielisten perusopetuksen ja lukion äidinkielen oppimateriaalien tuottamiseen. Perusopetuksen ja lukion lukuaineiden materiaaleja käännetään ja sovitetaan saamen kielille. Saamen
kielen (saame vieraana kielenä) materiaaleja valmistetaan perusopetuksen ja lukion tarpeisiin kaikil
la saamen kielillä. Myös etäopetusta varten tuotetaan oppimateriaaleja eri oppiaineita varten ope
tuksen tarpeiden mukaisesti. Duodjin opetusmateriaaleja valmistetaan alakouluasteelle ja aikuisko
lutusasteelle.
Yksityiskohtainen esitys eri oppiaineita ja luokka-asteita varten valmistettavista materiaaleista on
liittessä 1.
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-

-

Veeres kiöil / Vieraana kielenä:
2 6 lk. materiälat / materiaalit

O

Ympäristöoppi
1 - 61k

*

Jie’nndöIl / Äidinkieli
Äppes ocjasmahttin IAapinen uudistaminen
2-6 lk

Vuäddmätt’tös (NSG) Perusopetus (KS)
Ovdaskuvlla materiäla
-ieäråhkaduvvan materiåla / itsetehdyt mat.

1-6 udädem/ uudistus (mättaåltäsvuåvämij odädem)
7 - 9 lk. taärbu mield / tarpeen mukaan

-

-

-

-

valmistetaan alakoulun ‘tuejj’-materiaali

MII4d 1 LIIt:

AV-materiaal
tyhyttiimit (kalastus, rtekostust, ...)
kertomusnauhat, kuuntelu-keskustelutehtävlä
-Neella määtk 1 Peukaloisen retket
- e-girji Toivo West materiaalin kääntäminen koltansr

-

rahtoo vyeliäkooviä tyeiji materiaali valmistetaan alakoulun duodjin materiaali

Eres amnåsehl Muut aineet
mättäättästile jä taärbu mieidl
opetustitanteen ja tarpeen mukaan

O

Historjä/ Historia
5-6 lk
79 ik tåårbu mieldi tarpeen mukaan

*

*

Piräsoppä, Biologia iå Eennämtiätu/ Ympänstöoppi, biolgia, maantteto
Jee’res materiaali Muut oppiaineet
71k biologia jä eennåmtiätu 1 biologia ja maantieto
Oskkoldat / Uskonto 1 -6
5 -9 lk. biologia j eenaåmtiätu / biologia ja maantieto
Kollepant / Kultapanta
Låvtlagirji / Laulukirija
Oskoldäh/ Uskonto

-

Siimikieta nubben kielåni Inarinsaame vieraana kielenä
4 6 lk råiduisarja
7 Ik
8-9 lk

EenikielåI Äidinkieli
Aabis
2, Ik eenikielå
3. Ik eenikielå
4. Iuolrä eenikielå
5. Iuokå eenikielä
6. luoka eenikieiä

Ovdåäkooviä materiaali Esikoulun materiaali
-ieäråhkaduvvon materiäia / itsetehdyt materiaalit! jieli rahtum materiaalih

Vuådumåttååttäs (ASG) Perusopetus (tS)

Duodiii Käsitvp
rahkaduvvo vuolleskuvtla duoji materiäla / valmistetaan alakoulun duodjin materiaali

-

Oahppi rvvenI OPO
ii vuoruhuvvo I ei priorisoida

-

-

Historlä-Servodat 1 Historia yhteiskuntatieta
jorgalusat/käännökset Aigemätki mäilmmi historjåi I
oahppoplänaodastusi ops uudistus)
0
Aigemätki Suoma historjäl (
oahppoplänaodastusi ops uudistus)
0
7. 9.ik Horisorita (
-sämi servodaga girji I saamelaisyhteisöä
käsittelevä materiaali (Kati Eriksen, neahttamaterialanl nettimatenaalina)

Ruotapielta! Ruotsi
- Ii vuonjhuvvo 1 ei priorisoida

Eanoalasaiella 1 Encilanti
- ii vuoruhuwo 1 ei prionsoida

-

Birasoahppa 1 Ympäristöoppi
- sämebirrasii guoski materialaid råhkadeapmil
saamelalsympäristöön sopivien materiaalien valmistaminen
- oahpaheaddji materialat dehålaåatIopettajan materiaalit tärkeitä
7. 8.Bl lk därbu o1!adit / tarve uudistaa (*oahppoplånaodastusi ops uudistus)
7. - 9. GE odadan därbuI tarve uudistaa (oahppoplånaodastusI ops uudistus)

-

7. 9.ik materrälat 1 materiaalit (dårbbu mieldei tarpeen mukaan)

-

Matematihkka / Matematiikka
iskosat, oahpaheaddji girjjit, lassegihppagat, neahtta, heajos...
oahppoplånaodastusl ops uudistus)
0
7 91k: 1 Pessi nohkan ii osa loppunut (

-

Oskkoldat / Uskonto
Oskkodaträiddu ojadeapmi- oahppcptanaid odastus:
1 -4 odda girji/uusi kirja (‘oahppoplånaodastusi ops uudistus)
7. 9. härjehusat / harjoitukset (oahppoplånaodastusi ops uudistus)
- eailinoaldnu / elämänkatsomustieto (oahppoplänaodastusi ops uudistus)

Såmepiella vieris giellan / saame vieraana kielenii
2-4 lk girjeräidu I kirjasarja
5 - 6 lk lassehärj.+jietnab,/ lisäh.+äänitteet (Oainnus 56)
7,- 91k. matriåIahimateriaalit

LohkanmaterjålaJlukemistomateriaall
-maiddåi jorgalemiin heiv olaä girjjiidI myös
kääntämäflä sopivia kiljoja

Eatnigiellaläidinklell:
2ik odaeapmii uudistaminen
3. odadeapmi / uudistaminen
7. -9. lk materiaalit

Vuodooahpahus (DSG) Perusopetus (PS)
Ovdaskuvlla materiåla
-ieäoihkaduwon matenäla 1 itsetehdyt mat. (bargojoavku/työryhmä)
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-

terminologia

*

-

AV-ia earä materlälat /AV -ja muut mat.
-månåid fiimmat 1 lasten filmit
dihtorspealut-progrmmat! pelit-ja ohjelmat
*Nils Hoigersson filbmaräidu dawi- j nuortalagihhiiJ
Nils Hoigersson filmisaija pohjois-ja inarinsaameksi.
filmmaid digitahiseren! fllmmaid digitahisointi

-

Lihkadeapmi 1 Liikunta
doahpagat 1 kasitteet

-

-

Dearvvasvuodadiehtu / Terveystieto
ä drbu oadit / ei tarvetta uudistaa

-

-

Ruovttudoallu / Kotitalous
ii vuoruhuvvo 1 ei prionsoida
doahpagat ja sånit 1 käsitteet ja sanastot

*

-

Musihkka 1 Musiikki
1 2 Ik rnusihkkagirji (Nuohtat ja sånit Heavdni- ja Juhca juha CD:aide)
3
bargojoavku plånet ja rhkadit materila
Juoigangiiji: gaskan! kesken

-

GovvIdandiduI Kuvaamataito:
ii vuoruhuvvol ei priorisoida

Vuoddooahpahus (DSG) Perusopetus (PS)

Mieldclus guhkit äigge ptani 1 Liihe pitemmän aikavahin suunnitelmaan 20014-2016
M(Idøu..Lu!t
—

Eenikielä materiaalih

Luvättah (ASG) Lukio (IS)
Nubben kielän / Vieras kieli
82-luvältäh (ovttas 8-9)
B3 -luvättäh

Temilnologlljallsttut materiälaide / Terminologialistat materiälaide

-

Earä oahp*oävdnasati Muut aineet:
Biologiija 2 (båkkolaä gurssat) / Biologia (pakolliset kurssit)
Geograflija 2/ Maantieto 2
Historjä 4/Historia 4
Sämehistoijä materiäla 1 Saaman historia
Servodatdiehtu 2 / Yhteiskuntatieto 2
Oskkoldat 3/Uskonto 3
Dearvvasvuoadiehtu 1 / Terveystieto 1
Psykologiija 1 / Psykologia 1
Filosoifija 1 1 Filosofia 1
Oahppi rävven 1/ Opiilaan ohjaus 1
Fitnolaävuohts 1/ Yrittäjyys 1
Fysihkka 1! Fysiikka 1
Kemiija 1/Kemia 1
Rilkkaidgaskasaävuohta 1 Kansainvälisyys
Eallinoaidnu / Elämänkatsomustieto
Matematihkkä / Matematiikka
Diehtoteknihkka 3/ Tietotekniikka 3
Musihkka / Musiikki
Uhkadeapmi / Liikunta
Govvidandäidda /Kuvataide
EargaIasgieIla 1 Englanti
Ruotagiella / RuotsI
Ruoääagiella / Venäjä

Nubbin/ Bx gidllan:
Cealkke dearvvuodaid 5 - 8

Studeanta/allosat -girjjåä
Glrjjälaävuohta

-

‘oQahat (DSG) Lukio (PS)
Eenikielä/ Äidinkieli
Eatnigiela gursamateriala 2 9
vieris giela materiälat 1
vieraan kielen materiaalit

Lookkjiäkooul (NSG) Lukio (KS)

-

-

-

Sämi govva- ja filbmavuorkå:
- Äppes govat
- doaibmangovat, dovddut, buorastahitin. dålki, eallit, luondu, biktasat.
ludenbäiki, prentenvejolativuohta
oanehis filmmat, main jietna/ jävohis Summat kultuvrii ja eallimii guoski doaimmain
sämeradio arkiivamateriälat ja daldda laktåseaddji härjehusat

-

-

Sasiäla-ja dearvvasvuoda s. / Sosiaali- la tervcydenh, ala
boarräsiid diktiumii guoski mat. / vanhusten hoitoon liittyvät materiaalit
- mänäid dikäunmateriålat / lastenhoidon materiaalit
earät sosiälasuorggi mat. / muut sosiaalialan materiaalit

Media
- opetusmateriaali

-

-

Dällodoallu / Kotjtalous
årbevirolaä borramuäkultuvrra mat. 1 perinteisen ruokakulttuurin mat
såtnellsttut / sanastot

-

-

-

ondduealåhusat 1 Luontaistalous
1
u
boazodoalu materiälat davvihikkalaat / porotalouden mat. yhteispohjolsmasestl
- maäiinnaid divvurr, dikäun ja geavaheapmi / koneiden korjaus, huolto ja käyttö
suudilis ovdäneami materiälat 1 kestävän kehityksen materiaalit
ämmätiati sänit / ammatilliset sanastot

-

r)uodli 1 Saamen käsityöt
- digitäla maleriälat / digimateriaalit
oahpaheaddjiid ieas materiälat / opettajien omat materiaalit
- ämmätisä sätnelisttut 1 ammatilliset sanastot

-

-

-

-

Nubbin piellan / Vieraana kielenä
- Cealkke dearvvuodaid -räidu / Cealkke dearwuodaid -sarja
- virtuälamateriälat (omd. e-skuvla) 1 virtuaalimateriaalit (esim. e-skuvla)
oahpaheaddjiid ieas materiälat / opettajien omat materiaalit
dälä neahttamat. ävkkästallan / nykyisten nettimat. hyödyntäminen
gielladutkosii rähkkanahtti mat. / kielitutkintoon valmistavat mat.
sätnelisttut åmmätlaä skuvlej. / ammatillisen koulutuksen sanastot
- videot (omd. sogsakk medialinnja råhkadivii ...)
- guldalanhärjehusat vilot Cealkke dearvvuodaid -rärddus

-

-

-

Åmmåtlaä skuvlejupmi (SOG)Ammatillinen koulutus
Eatnigiella 1 Aidinkieli
- logahaga/ mmätIaä skuvlejumi materiälat/ lukio-ammatillinen k.
- gielladutkosmateriälat 1 kielitutkintomateriaalit
såtnelisttut / sanastot
vi tuålamateriälat gåiddoso. väräs 1 virtuaalim. etäopetusta varten
- sämeradio materiälaid ävkkast. 1 samiradion mat. hyödyntäminen
oahpaheaddjiid ieas materiälat 1 opettajien omat materiaalit
- dälä neahttamat. ävkkästallan / nykyisten nettimat hyödyntäminen
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