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Johdanto

Tutkimukset ovat osoittaneet, että koulun ulkopuolisella harrastustoiminnalla voidaan puuttua sosiaaliseen epäoikeuden
mukaisuuteen6, ja erityisesti musiikkikavatuksella on voima ”tuoda ihmiset yhteen, parantaa yhteisön hyvinvointia ja vaikuttaa
merkittävästi inhimilliseen kasvuun”7. Näin ollen taiteen perusopetuksella voidaan edistää positiivisia sosiaalisia muutoksia
myös Suomen saamelaisyhteisöiden keskuudessa. Tämän alustuksen tehtävänä ei ole kartoittaa, mitä taiteen perusopetuksessa
jo nyt tehdään tai mitä pitäisi tehdä, vaan sen tarkoitus on toimia
keskustelun lähtökohtana ja päätöksenteon työkaluna tasa-arvon
edistämisessä taiteen perusopetuksen kentällä.

Tämä julkaisu perustuu vuonna 2016 osana Suomen Akatemian
rahoittamaa ArtsEqual-tutkimushanketta tehtyyn tutkimukseen. Julkaisu tarjoaa opettajille ja instituutioille näkökulmia
ja ehdotuksia tasa-arvon edistämiseen taiteen perusopetuksessa saamelaisyhteisöjen näkökulmasta. Norjansaamelaisten
mielenterveysongelmiin ja päihdeongelmiin erikoistuneen tiedotusyksikön (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk
helsevern og rus) sekä Saamelaisneuvoston tuoreessa raportissa tuodaan esille vakavia uhkia Suomen saamelaisten mielenterveydelle ja hyvinvoinnille.1 Lisäksi Euroopan rasismin ja
suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) totesi vuonna
2016, että Suomen valtaväestön keskuudessa tietämättömyys
saamelaisuudesta on hyvin yleistä ja että kansallisiin vähemmistöihin ja alkuperäiskansoihin kohdistuva vihapuhe on lisääntynyt huolestuttavasti.2 Viimeisimpien yhdenvertaisuuslainsäädännön muutosten mukaan edellytys ajaa tasa-arvoa
koskee myös opetuksenjärjestäjiä ja koulutusinstituutioita3,
mikä edellyttää, että taiteen perusopetuksen vastuuhenkilöiden ja järjestävien tahojen on arvioitava ”yhdenvertaisuuden
toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi”4.
Vaikka tasa-arvo on pitkään ollut taiteen perusopetuksen keskeinen perusperiaate, vähemmistöryhmät voivat kokea tämän
periaatteen toteutuksen eri tavalla kuin valtaväestö.5 Siksi on
tärkeää ottaa huomioon myös heidän mahdollisesti erilaiset
näkökulmansa sekä toimia tehokkaasti ja paikallisesti todellisen tasa-arvon toteutumiseksi.
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Keitä saamelaiset ovat?
Saamelaiset ovat ainoa tunnustettu alkuperäiskansa Euroopan
unionissa, ja Saamenmaa (Sápmi) ulottuu Pohjois-Suomen,
Ruotsin, Norjan ja Venäjän Kuolan niemimaan alueille.
Näissä neljässä maassa asuu yhteensä noin 100 000 saamelaista, joista noin 10 000 asuu Suomessa. Saamenmaa (Sápmi)
sijaitsee pohjoisimmassa Suomessa, ja siihen kuuluvia kuntia
ovat Eanodat (Enontekiö), Aanaar (Inari), Ohcejohka (Utsjoki) ja
Vuohčču (Vuotso, joka kuuluu Sodankylän kuntaan). Saamelaisia asuu enenevässä määrin
myös Saamenmaan ulkopuolella, ja on arvioitu, että
nykyään Suomen suurin saamelaisryhmä asuu Helsingissä. Tämä saamelaisyhteisöjen levittäytyminen tuottaa
uusia haasteita niin julkisille
palveluille kuin saamelaiskulttuurin tulevaisuudelle.

www.sanks.no
www.coe.int
Päivitetty Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
Keskitalo, Uusiautti & Määttä 2012.

Saamenmaa ilman valtionrajoja. Lähde: Saamelaisinstituutti
6 Putnam 2015.
7 Elliott, Silverman & Bowman 2016, 7.
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Yhdenvertaisuuden mahdollisuudet

Vaikka saamelaiset on tunnustettu yhdeksi alkuperäis
kansaksi, Saamenmaa on hyvin monimuotoinen kielen, uskonnon, työllisyyden ja elinkeinojen sekä kulttuurin näkökulmasta.
Vaikka saamelaisuus yhdistetään usein porojenkasvatukseen,
arvioiden mukaan ala työllistää vain kymmenen prosenttia Suomen saamelaisista. Saamelainen monimuotoisuus heijastuu
myös sekä perinteiseen että nykyaikaiseen taiteeseen. Tämä
näkyy esimerkiksi Suomen saamelaisten perinteisissä vokaalimusiikin lajeissa: pohjoissaamessa luohti, inarinsaamessa livđe
ja koltansaamessa kerronnallisempi leu’dd.
Saamelainen nykymusiikki kattaa klassisen, pop-, rock-,
folk-, hiphop-, heavy- ja muut tyylit, ja se usein ylittää tyyli- ja
kulttuurirajat ammentaen sekä perinteisestä että nykyaikaisesta
saamelaiskulttuurista.

Alkuperäiskansoja ei voida rinnastaa monikulttuurisiin vähemmistöihin, minkä vuoksi monikulttuurisuusperiaatteet
eivät sinällään ole sovellettavissa näihin yhteisöihin. Tämä tulee ilmi sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, alkuperäiskansojen oikeuksien sopimuksissa että viimeaikaisissa
tutkimuksissa.8 Nykytutkimuksessa käytetäänkin usein termejä
postkolonialistinen, antikolonialistinen, de/kolonialistinen ja
indigenisoitu (indigenized) silloin, kun tarkastellaan konkreettisia alkuperäiskansojen kohtaamia yhdenvertaisuuden esteitä
koulu- ja kasvatusjärjestelmissä.
Tässä alustuksessa kolonialismilla ei viitata pelkästään
kansainvälisiin valloitustoimiin vaan myös (usein hieno
varaisiin) sisällyttämisen ja poissulkemisen prosesseihin, joilla
alkuperäiskansat erotetaan valtaväestöstä, ja jotka määritellään
normaaleiksi ja toivotuiksi. Tämä tulkinta ei pyri esittämään joitakin valloittajina ja toisia uhreina, vaan ennemminkin ottamaan
huomioon, miten ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa
kolonialistisen ajattelutavan ja rakenteiden kautta.9 Arvioimalla kolonialismia tästä näkökulmasta opettajat, hallinnossa työskentelevät sekä tutkijat voivat pohtia, vahvistavatko heidän valintansa (koskien esimerkiksi opetusmateriaaleja, pedagogisia
lähestymistapoja, jne.) kulttuurisia hierarkioita ja oletuksia, kuten
“länsi on paras nyt ja aina”. Kyse ei ole vain niistä valinnoista, jotka koskevat alkuperäiskansoihin kuuluvia oppilaita, vaan myös
valtaväestön keskuudessa tehtävistä jokapäiväisistä päätöksistä.
Seuraavaksi tämä alustus hahmottaa neljä haastavaa
aihealuetta, joilla taiteen perusopetus voi saada aikaan positiivista muutosta. Samalla tuodaan esiin innovatiivisia toiminta
tapoja, jotka jo nyt edistävät merkittävästi tasa-arvoa. Aihe
alueet ovat seuraavat:

Haasteet
Kulttuurinen hyvinvointi
Kaikkialla Suomessa on edistettävä tietoisuutta saamelais
musiikista ja -kulttuureista sekä tuettava nuorten saamelaisten
yksilöllistä, sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia.
Syrjäseutujen taiteen perusopetus, musiikkikoulutus
Syrjäseuduilla asuvien lasten ja nuorten pääsyä taiteen perus
opetukseen tulee parantaa kaikilla tasoilla musiikkileikki
kouluista edistyneeseen soitonopetukseen.
Kielen elvytys
UNESCO on todennut kaikkien saamen kielten vaativan tukea
selvitäkseen. Musiikkikoulutuksella on erinomaiset mahdollisuudet auttaa kielen elvytyksessä ja tukea saamelaisoppilaiden
kielitarpeita.

··
··
··
··

Inkluusio
Saamelaisille on luotava mahdollisuuksia päästä oppilaiksi,
opettajiksi, johtajiksi ja päättäjiksi taiteen perusopetuksessa.
Taiteen perusopetuksen instituutioiden ja saamelaisjärjestöjen
välistä pitkäjänteistä yhteistyötä on edistettävä.

kulttuurisesti kestävä pedagogiikka
saavutettavuus
kielen elvytys
opetusresurssit

8 Barten 2015.
9 Patel 2016.

Ijahis Idja násttážat -nuorisokonsertti.

Lasten cd:n julkaisukonsertti vuonna 2016 Inarin Sajoksessa.

Lähde: Saamelaismusiikkikeskus

Lähde: Saamelaismusiikkikeskus
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Kulttuurisesti kestävä pedagogiikka

Kriittisellä ja pohtivalla otteella voidaan välttää stereotyyppisiä ja pinnallisia lähestymistapoja saamelaiskulttuuriin, jotka
vahvistavat länsimaista taidemusiikkia tai suomalaista kulttuuria hallitsevana normina. Tällä tavoin oppilaat ja opettajat voivat oppia saamelaismusiikista ja -kulttuurista (sekä saamelais
musiikista ja -kulttuurista) osana opetussuunnitelmaa.

Vuonna 2016 Euroopan neuvoston neuvoa-antava komitea
ilmaisi huolensa kansallisista vähemmistöistä kuten saamelaisista, koska ”etninen suvaitsemattomuus, rotuun perustuvat
syrjintätapaukset ja polarisaatio ovat lisääntynyt” suomalaisessa yhteiskunnassa10. Näistä syistä on yhtä tärkeää lisätä tietoa ja
ymmärrystä alkuperäiskulttuureista ja -taiteesta ei-saamelaisten
yhteisöjen keskuudessa (suomen valtaväestö, ruotsinkieliset
suomalaisyhteisöt, kansalliset vähemmistöt, maahanmuuttajat
jne.) kuin tukea alkuperäiskansoihin kuuluvien oppilaiden yksilöllistä, sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia.
Kulttuurisesti kestävää pedagogiikkaa pidetään yhtenä tapana kehittää opetusta, joka tukee oppilaiden omaa kulttuuria
ja kieltä (kuten saamelaismusiikkia ja -kieliä), edesauttaa valtakulttuurin kompetenssien saavuttamista (esim. länsimaisen
taidemusiikin tiedot ja taidot) sekä ottaa huomioon kulttuuristen toimintatapojen dynaamisuuden ja jatkuvan muuttumisen.
Kulttuurisesti kestävän pedagogiikan tavoitteena on vaalia moninaisuutta vahvuutena yhteisen oppimisen avulla, mikä avaa
ovia ”rajattomalle luovuudelle sekä mielikuvituksen ja mahdollisuuksien maailmalle”.11 Kun oman itsen ja omien taiteellisten perinteiden ymmärretään olevan yhteydessä muihin alati
muuttuviin ja oppiviin ihmisiin, saamelaiskulttuuri ei ole vain
jotain, jota opitaan, vaan jotain, jonka kanssa ja josta opitaan.
Jos taiteen perusopetuksessa halutaan välttää kulttuurista
epäkunnioitusta tai pinnallista lähestymistapaa monikulttuurisuuteen, kulttuurisesti kestävää lähestymistapaa opetukseen
ja oppimiseen tulee kehittää kokonaisvaltaisesti. Jos opettaja
esimerkiksi sisällyttää musiikinopetukseen saamelaisten perinteistä vokaalimusiikkia, pitäisi ottaa huomioon seuraavat asiat:

Kysymyksiä keskusteltavaksi:

·· Miten taiteen perusopetus voisi edistää yhteyttä ja yhteis
työtä paikallisten saamelaisjärjestöjen ja -taiteilijoiden
kanssa?

·· Miten taiteen perusopetuksessa ’jokaisen oikeus päättää

omista asioista’ voitaisiin asettaa etusijaisella eli varmistaa,
että jokaisella oppilaalla ja opettajalla on oikeus määritellä
ja uudelleen määritellä oma identiteettinsä?

Hildá Länsman ja City-Sámit -yhdistyksen lapset
johtavat työpajaa. Kuva: Kalle Kallio

·· Sen tulee olla osa opetussuunnitelmaa, ei vain ”bonus
aktiviteetti”.

·· Se tulee liittää tiettyyn saamelaiskulttuuriin yleistämisen
sijaan.

Innovatiivinen toimintatapa

·· Perinteisen vokaalimusiikin ja esittävän musiikin eroja ja
yhteneväisyyksiä tulee tarkastella niin esteettisestä kuin
tarkoitusperän näkökulmasta.

Huhtikuussa 2017 International School of Music Finlandin työpajaan osallistui
yli 70 teini-ikäistä, jotka oppivat nykyaikaisen ”moottorikelkkajoiun” pohjoissaa
meksi. Työpajassa oli Helsingin City Sámit -yhdistyksen lapsia auttamassa joiun ja
saamelaiskulttuurin opetuksessa. Heitä pidettiin kulttuuriperintönsä ja perintei
densä asiantuntijoina.

·· Perinteisestä musiikista ei tulisi puhua muinaisena taiteenmuotona vaan elävänä perinteenä.

·· Lisäksi olisi kriittisesti pohdittava niitä valtasuhteita, jotka

nousevat esiin alkuperäiskansoihin kuulumattomien osallistuessa alkuperäiskansojen kulttuuriin.

·· Paikallisen saamelaisyhteisön asiantuntijoita tulisi ottaa
mukaan opetukseen aina kun mahdollista.

·· Saamelaisten perinteisen vokaalimusiikin ymmärtämistä

kaikkien ja/tai ainoastaan saamelaisoppilaiden sisään
rakennettuna ominaisuutena tulisi välttää ja sen sijaan luoda
mahdollisuuksia vahvistaa tai haastaa käsityksiä kulttuurisesta omistajuudesta.

10 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ae11a
11 Alim & Paris 2017, 3.
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Kielen elvytys
Kaikki kolme Suomessa puhuttua saamen kieltä (Davvisámegiella
eli pohjoissaame, Anarâškielâ eli inarinsaame ja Nuõrttsää’mǩiõll
eli koltansaame) ovat UNESCO:n määritelmän (2010) mukaan
uhanalaisia; kaksi jälkimmäistä ovat erittäin uhanalaisia ja vaativat
valtavasti tukea säilyäkseen.13 Merkittävää edistystä on saavutettu
nuorten saamen kielten opiskeluun suunnatulla hallituksen tuella. Saamenmaalla asuvilla oppilailla on nykyään entistä paremmat
resurssit saamen kielen oppimiseen aiempiin vuosikymmeniin
verrattuna, ja jopa pääkaupunkiseudulla asuvat saamelaisoppilaat ovat nykyään oikeutettuja saamaan saamen kielen opetusta
kaksi tuntia viikossa. Peruskoulun kielenopetuksen kattavuudesta
ollaan kuitenkin huolissaan, ja arvioiden mukaan vain 30 prosenttia saamelaislapsista saa äidinkielensä opetusta. Myös opettajapula on vakava uhka nykyisille kieliohjelmille.14 15
Taiteiden avulla voidaan elvyttää uhanalaisia kieliä. Esimerkiksi sekä perinteiset että nykyaikaiset laulut ja tanssit ovat olleet tehokkaita työkaluja elvyttää alkuperäiskansojen kieliä16.
Niiden avulla voidaan myös varmistaa, että alkuperäiskansoilla säilyy perinteisten vokaalimusiikkityyliensä hallinta osana
elvytysprosessia.17 Suomessa inarinsaamenkielisen räppärin
Amocin, koltansaamenkielisen raskaan rockin laulajan Tiina
Sanilan ja pohjoissaamenkielisen rockbändin Sombyn voidaan
nähdä olevan mukana saamen kielien elvytyksessä, ja eräässä
raportissa todettiinkin: ”Amoc räppää saamen kielet kartalle!”18
Vaikka ruotsin- ja englanninkielisten oppilaiden pääsyä
taiteen perusopetuksen palveluiden piiriin on edistetty paljon, saamenkielisen opetuksen järjestämiseksi ei tällä hetkellä ole voimassa olevia tukitoimia, vaikka saamen kielillä on
Saamenmaalla virallinen asema sekä koko maassa virallinen
vähemmistökielen asema.

Yleisö nauttii esityksestä Ijahis Idja -musiikkifestivaaleilla
vuonna 2016. Lähde: Saamelaismusiikkikeskus
Saavutettavuus
Vuonna 2012 tehdyssä tutkimuksessa tuli ilmi, että taiteen perus
opetuksen instituutioiden saavutettavuus vaihtelee merkittävästi eri läänien välillä ja että Saamenmaan syrjäisemmillä alueilla
asuvien lasten täytyy usein matkustaa pitkiä matkoja osallistuakseen opetukseen.12 Suuri osa esimerkiksi nuorten saamasta musiikkikasvatuksesta järjestetään osana festivaaleja tai vuosittaisia
tapahtumia eikä oppilailla useinkaan ole pääsyä säännölliseen
ja tavoitteelliseen opetukseen. Jos oppilas haluaa opiskella pidemmälle, hänen on jätettävä perheensä ja muut kulttuuriset
tukiverkostonsa hyvin nuorena ja muutettava alueelliseen keskukseen, mikä voi olla merkittävä riskitekijä saamelaisnuorelle.
Yksi mahdollinen tapa edistää syrjäseudulla asuvien oppilaiden mahdollisuuksia osallistua taiteen perusopetukseen on
hyödyntää verkko-oppimista, jonka uusi teknologia sekä Suomen
hallituksen ja saamelaisten investoinnit infrastuktuuriin mahdollistavat. Verkko-oppiminen voisi lisätä saamelaisoppilaiden määrää taiteen perusopetuksessa ja tarjota heille mahdollisuuden
asua omissa yhteisöissä opintojen aikana, joskin oppilaiden tarpeet huomioivia tukijärjestelmiä todennäköisesti tarvitaan lisäksi.

Kysymyksiä keskusteltavaksi:

·· Miten taiteen perusopetuksessa voidaan tukea saamelais

oppilaiden kielellisiä ja kulttuurisia tarpeita yhteistyössä
paikallisten saamelaisyhteisöjen ja -instituutioiden kanssa?

Kysymyksiä keskusteltavaksi:

·· Miten taiteen perusopetuksessa voidaan auttaa elvyttä-

·· Miten taiteen perusopetuksessa voitaisiin hyödyntää etä-

mään saamen kieliä alkuperäiskansoihin kuulumattomat
oppilaat opetuksessa huomioiden?

opetusta ja tavoittaa syrjäisemmillä seuduilla asuvat lapset
ja nuoret?

·· Millaisia tukijärjestelmiä tarvitaan, jotta musiikin tai muiden

12 Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2014.

13
14
15
16
17
18

Innovatiivinen toimintatapa

Innovatiivinen toimintatapa

Eräs viimeaikainen innovaatio on Metropolian projekti Virtuaalimuskari − Varhaisiän musiikkikasvatus digitaalisessa oppimisympäristössä. Vaikka projekti tar
joaakin ensisijaisesti varhaiskasvatusta Suomen syrjäseuduilla asuville perheille,
tähän pilottiprojektiin kuuluu myös opetusta saamenkielillä.

Vuosittainen Dáidaga vugiin leaira (Taiteen keinoin -leiri) tarjoaa taiteilijoiden joh
dolla lapsille monitaiteellisia työpajoja, joissa he pääsevät kokemaan saamelais
kulttuuria ja oppimaan sitä. Vuonna 2016 lapset yhdessä äänisuunnittelija ja
rap-artisti Ailu Vallen kanssa kirjoittivat ja tuottivat rap-kappaleen. Rytmin ja ryt
misen puheen kautta lapset laajensivat kielivalikoimaansa, analysoivat pohjois
saamen kielellisiä ominaisuuksia, kohtasivat kommunikaatio- ja käännöshaasteita
sekä nauttivat yhdessä saamelaiskulttuurista.

taiteiden etäopetus niin opettajien kuin oppilaidenkin näkökulmasta voidaan toteutua menestyksekkäästi?

http://www.samediggi.fi/
http://yle.fi/uutiset/3-9559185
http://magma.fi/post/2017/4/26/saamelaiset-uhattu-kansa
Zaraysky 2015; Bell & Williams 2015.
Bracknell 2015; Walsh & Troy 2015.
Korpela 2006
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Opetusresurssit
Sellaisista saamelaismusiikin opettajista, jotka pystyvät opettamaan saamelaismusiikkia saamen kielillä ja saamelaisen pedagogiikan avulla, on tunnetusti pulaa. Lisäksi haasteena on,
miten houkutella ja rekrytoida kyseiset taidot omaavia opettajia
taiteen perusopetukseen. Jos taiteen perusopetuksen edellytetään olevan kulttuurisesti kestävää ja ottavan mukaan saamelaisopettajia ja -oppilaita, tulee myös pohtia, mitä ja miten taiteen
perusopetus voisi oppia alkuperäiskansojen pedagogiikasta ja
opetustavoista. Jatkuvalla valtaväestön ja alkuperäiskansojen
taiteellisten ja pedagogisten perinteiden välisellä keskustelulla
ja aktiivisella yhteistyöllä niin saamelaiset kuin ei-saamelaisetkin opettajat oppivat, kehittyvät ja kasvavat yhdessä. Näin saamelaisopettajia ja ‑kulttuuria ei sulauteta osaksi valtavirtaopetusta tai eristetä itsenäiseksi osaksi instituutioissa.
Ei-saamelaiset opettajat kertovat usein haluavansa työskennellä saamelaismusiikin parissa, mutta eivät tiedä, mistä lähteä liikkeelle. Oppikirjoja tai vastaavia resursseja on
saatavilla vähän, sillä alkuperäiskansojen tieto yleensä elää
ja vaikuttaa heidän omissa kokemuksissaan ja opetustavoissaan.19 Tämä haaste osoittaa länsimaisten tietojärjestelmien
rajoitukset, joiden takia alkuperäiskansojen viisaus on jäänyt
pitkään niiden ulkopuolelle. Jos taiteen perusopetuksessa tietoa ja kulttuuria ei haluta nähdä omistettavina tai hallittavina
asioina vaan elävinä prosesseina, tulee opettajille luoda mahdollisuuksia kommunikoida ja tehdä yhteistyötä saamelais
muusikoiden ja -pedagogien kanssa, oppia yhdessä ja toinen
toiselta. Yksi tapa tarjota tällaisia mahdollisuuksia on opettajien täydennyskoulutus.

Saamelaismusiikin aikuiskoulutushankkeen opiskelijaesitys
vuonna 2017. Lähde: Saamelaismusiikin aikuiskoulutushanke

Kysymyksiä keskusteltavaksi:

··

Innovatiivinen toimintatapa

Miten taiteen perusopetukseen voidaan houkutella ja rekrytoida opettajia, jotka pystyvät työskentelemään saameksi?

Vuodesta 2015 Utsjoella on toiminut Saamelaismusiikin aikuiskoulutushanke,
joka ensimmäisenä maailmassa tarjoaa perinteisen ja nykyaikaisen saamelaismu
siikin aikuiskoulutusta. Kyseinen pioneeriprojekti pyrkii säilyttämään ja kehittä
mään elävää mutta katoavaa perinteisen musiikin kulttuuria kouluttamalla lisää
saamelaismusiikin opettajia. Koulutusohjelman rahoitus on kuitenkin loppunut
vuoden 2017 puolivälissä, ja ohjelma lakkautetaan, jos jatkorahoitusta ei löydy.

·· Mitä ja miten taiteen perusopetuksen opettajat voivat oppia
saamelaisilta muusikoilta ja saamelaisesta pedagogiikasta?

19 Battiste 2002, 2.
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Tästä eteenpäin
Saamelaisyhteisöjen tasa-arvon saavuttamisessa sekä kansallisten että paikallisten strategioiden kehittäminen on elintärkeää. Alkuperäiskansojen tasa-arvostrategia perustuu kolmelle
avaintekijälle: kunnioitukselle, yhteistyölle ja oppimiselle. Sen

tulisi lisäksi sisältää seikkaperäistä yhteistyötä niin kansainvälisten kuin paikallistenkin saamelaisasiantuntijoiden ja -organisaatioiden kanssa kaikissa strategian kehityksen vaiheissa:
suunnittelussa, toimeenpanossa ja arvioinnissa.

Luo opettajille tilaisuuksia
oppia saamelaismuusikoilta
ja -pedagogeilta sekä heidän
kanssaan.

Tee yhteistyötä paikallisten
saamelaisyhteisöjen,
-organisaatioiden ja
instituutioiden kanssa.

Kehitä oppilaiden ja
henkilökunnan tietoisuutta
saamelaiskulttuurista,
-musiikista ja -pedagogiikasta
sekä kunnioitusta niitä
kohtaan.

ALKUPERÄISKANSOJEN
TASA-ARVOSTRATEGIA

Laajenna rajoittuneita
länsimaalaisia
käsityksiä tiedosta ja sen
ylivertaisuudesta yhteisen
oppimisen ja kehityksen
mahdollistamiseksi.

Edistä saamelaisten
mahdollisuuksia päästä
oppilaiksi, opettajiksi,
johtajiksi ja päättäjiksi.

Kehitä opetuksen
työkaluja ja tukiverkkoja
syrjäseutujen oppilaille.
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Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2014. Taiteen perusopetuksen alueellinen saavutettavuus 2012,
Aluehallintovirastojen peruspalvelujen arviointi. Oulu: Etelä-Suomen aluehallintoviraston
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Special traits of Sámi education in Finland. Current Issues in Comparative Education 15(1),
52−63.
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