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1. Tiivistelmä 
 

Selvitys on osa Utsjoen kunnan, Taanan kunnan ja Taanan kielikeskuksen projektia “OVTTAS! 

Saamen kieli-, koulu- ja päiväkotitoiminnan kehittäminen Tenonlaaksossa”. Projektia 

rahoittavat Lapin liitto, Pohjoiskalottineuvosto, INTERREG IVA Pohjoinen Sápmi, Utsjoen 

kunta, Norjan saamelaiskäräjät, Uudistus-, hallinto- ja kirkkoministeriö, Taanan kunta ja 

Taanan kielikeskus. Projektin omistajat ovat tilanneet tämän selvityksen Saamelaiselta 

korkeakoululta ja se on tehty 23.8.2010–1.2.2011.  

 

Selvitykseen on haastateltu niitä opettajia, vanhempia, oppilaita ja päiväkodin henkilökuntaa 

jotka ovat olleet mukana Utsjoen kunnan ja Taanan kunnan saamelaiskoulujen ja 

saamelaispäiväkotien yhteistyössä. Haastatteluien tarkoituksen oli  kerätä tietoa heidän 

kokemuksistaan ja näkemyksistään yhteistyöstä. Utsjoen ja Sirman kouluyhteistyö koskee 

niitä lapsia, jotka ovat saamenkielisessä opetuksessa ja päiväkotiyhteistyö puolestaan Utsjoen 

saamenkielistä Duottaraski-päiväkotia. Myös oppilaat, jotka aikaisemmin ovat olleet mukana 

kouluyhteistyössä, ovat saaneet mahdollisuuden kertoa omista kokemuksistaan.  

 

Haastattelujen perusteella on tehty ehdotuksia, miten kehittää ja lujittaa Utsjoen kunnan ja 

Taanan kunnan välistä päiväkoti- ja kouluyhteistyötä. Selvityksessä on viisi pääaluetta, joihin 

ehdotetaan parannustoimenpiteitä: 

1. Päiväkotitoiminta 

a) Tarve lisätä henkilökuntaa jotta yhteistyösopimus toteutuu ja lasten saamen kieltä 

voidaan vahvistaa ja elvyttää; samalla huolehditaan myös työntekijöiden jaksamisesta. 

b) Tukea resurssihenkilöiden käyttöä päiväkodissa. 

c) Lisäkoulutuksen järjestäminen päiväkodin henkilöstölle. 

2. Tiedotus 

a) Tiedotusta vanhemmille kouluyhteistyöstä, sen sisällöstä, oppiaineiden valinnasta, 

opetuksen tavoitteista, kielten opettamisesta ja oppimateriaalista.  

b) Järjestää vanhemmille tiedotustilaisuuksia lukukauden alussa. 

c) Järjestää erillisiä tiedotus- ja keskustelukokouksia saamen luokkien vanhemmille. 

d) Järjestää tiedotusta Utsjokisuun koulun suomenkielisille työntekijöille ja kunnan 

poliitikoille.  

3. Liittyminen yhteistyöhön ja yhteisen opetuksen laajentaminen 
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a) Lisätä vanhempien vaikutusmahdollisuuksia ja yhteistyöhön liittymistä . 

b) Lisätä oppilaiden välistä yhteistyötä ja parantaa koulussa viihtymistä. 

c) Tukea parhaalla mahdollisella tavalla lapsen siirtymistä päiväkodista kouluun, ja auttaa 

lapsen liittymistä kahden saamelaiskoulun yhteistyöhön.  

d) Laajentaa opetusta yläasteelle/nuorisoasteelle.  

e) Vahvistaa saamen kielen opetusta lukiossa. 

f) Koulukyytien toimivuuden varmistaminen.  

g) Etäopetuksen aloittaminen ja opetustarjonnan laajentaminen video-

kuvastudiolaitteidein avulla. 

4. Poliitikot ja yhteistyöpäätökset 

Päätösten tekemisessä tulee olla lähtökohtana oppilas ja se miten luodaan hänelle hyvät 

oppimis- ja opetusolosuhteet.  

5. Lisäselvitykset ja jatkotutkimukset 

On tarpeen arvioida yhteistyön vaikutuksia oppimistuloksiin ja opetussuunnitelmiin ja 

sitä, millainen vaikutus yhteistyöllä on ollut koko yhteisöön niin taloudellisesti, 

sosiaalisesti kuin myös kulttuurin kannalta. 

 

Yhteistyön lähtökohtana ja keskeiössä tulee olla saamelainen ja saamelaisalueen oppilas ja 

kysymys siitä, miten tarjota oppilaille hyvät oppimis- ja opetusmahdollisuudet ja miten 

hyödyntää alueen vähäisiä voimavaroja parhaalla mahdollisella tavalla. Haastattelujen 

tulokset osoittavat, että koulu- ja päiväkotiyhteistyö koetaan tärkeäksi niin vanhempien, 

opettajien kuin oppilaidenkin keskuudessa. Sillä on valtava myönteinen vaikutus lasten ja 

nuorten saamen kielen käyttämiseen ja kielitaidon vahvistumiseen.  

 

On luontevaa, että Utsjoen ja Taanan kunnan koulut ja päiväkodit tekevät yhteistyötä, 

laajentavat ja lujittavat sitä, ja että Suomen ja Norjan viranomaiset tukevat aktiivisesti tätä 

työtä. Tämän kaltainen yhteistyö elävöittää ja lujittaa saamen kieltä ja kulttuuria käytännössä 

ja siten toteutuvat saamelaisten kielelliset ja kulttuuriset oikeudet.  
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6. Ehdotuksia ja kommentteja yhteistyön edistämiseksi 
 

1. Päiväkotitoiminta 

Vanhemmat ja päiväkodin työntekijät ovat yhtä mieltä siitä, että Utsjokisuun päiväkotiin 

tarvitaan enemmän henkilökuntaa. Tämä puute vaikeuttaa yhteistyötä, lasten kielellistä 

kehitystä ja työntekijöiden jaksamista. Työntekijöiden vähyyden vuoksi yhteistyösopimusta 

Taanan kunnan kanssa ei voi aina toteuttaa. Tämä epäselvä tilanne puolestaan kohdistuu 

naapurikunnan lapsiin ja vanhempiin.  

 

Sekä työntekijät että vanhemmat ovat kertoneet, että yhteistyön tuloksena lasten saamen 

kielen taito on parantunut ja vahvistunut, koska yhteisenä kommunikointikielenä on saame. 

Sekä työntekijät että lapset ovat alkaneet tietoisesti käyttää saamea ja yhtenä vaikuttajana 

tähän on ollut se seikka, että yhteisenä kommunikointikielenä on ollut saame. Tätä yhteistyötä 

on vahvistettava erityisesti kielenelvytyksen näkökulmasta katsottuna. Vanhemmat ovat 

myös huolissaan siitä, kuinka työntekijät jaksavat, kun väkeä on liian vähän lapsimäärään 

suhteutettuna.  

 

Henkilökunta haluaisi käyttää enemmän resurssihenkilöitä päiväkodissa apuna. Projektin 

yhteydessä on pohdittava, millaisia taloudellisia mahdollisuuksia on kehittää tätä aietta. 

Voidaan myös  innostaa vanhempia toimimaan resurssihenkilöinä.  

 

Päiväkotihenkilökunta toivoo lisäkoulutusta kulttuuria koskevissa asioissa 

 

2. Tiedotus 

2a) Tiedotus tuntuu olevan yksi keskeisimmistä asioista, johon tulevaisuudessa on 

kiinnitettävä huomiota. Suurin osa vanhemmista on kokenut, että he eivät tiedä tarpeeksi 

koulyhteistyöstä eikä sen tarkoutuksesta eivätkä esim. yhteistyön sisällöstä. OVTTAS!-

projektista on kerrottu vanhemmille kokonaisvaltaisesti, mutta ei niin perusteellisesti kuin 

jotkut vanhemmat olisivat halunneet.  

 

Haastatteluista ilmenee, että vanhemmat haluavat lisätietoja oppiaineiden valinnasta, eli 

miksi juuri nyt opetettavat aineet on valittu ja millaisia oppimateriaaleja koulut käyttävät 
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yhteisessä opetuksessa. He haluavat myös lisätietoja OVTTAS!-projektin sisällöstä, tavoitteista 

sekä eri kielten opetuksesta.  

 

2b) Utsjokisuun koulu voisi alkaa toimi samoin kuin Sirman koulu: jokainen lukukausi 

aloitetaan tiedotustilaisuudella, jossa kerrotaan koulun vuotuisista ja tulevista tapahtumista. 

Uusille opilaille ja vanhemmille esitellään koulun tilat ja kerrotaan koulun toiminnasta.  

 

2c) Tarvitaan erillisiä tiedotus- ja  keskustelutilaisuuksia saamen luokkien vanhemmille. 

 

2d) Kouluyhteistyöstä tulee tiedottaa myös Utsjokisuun koulun suomenkielisille työntekijöille 

ja kunnan poliitikoille. Näin voidaan oikoa vääriä tietoja ja ennakkoluuloja, joita on ollut 

havaittavissa. 

 

3. Yhteistyöhön liittyminen ja yhteistyön laajentaminen 

Yhteistyön keskeisenä tavoitteena on saamen kielen ja kulttuurin tukeminen ja vahvistaminen 

päiväkotien ja koulujen toiminnan avulla. Siksi on tärkeää kehittää ja vahvistaa käytänteitä, 

joilla yhteistyötä voi parhaiten jatkaa myös tulevaisuudessa.  

 

3a) Vanhempien vaikutusmahdollisuudet ja yhteistyöhön liittyminen  

Kuten haastatteluista kävi ilmi, varsinkin Utsjoen koululaisten vanhemmat toivovat enemmän 

vaikutusmahdollisuuksia ja että vanhempainkokouksissa heidän näkemyksensä tulisivat 

paremmin esiin ja heidän äänensä kuuluisi. Kannattaisikin harkita ja sopia yhdessä 

vanhempien kanssa, miten vanhempaintapaamiset järjestetään ja miten vanhemmat voisivat 

rauhassa keskustella ja mitä asioita pohditaan.  

 

Jokaiselta vanhemmalta voitaisiin myös erikseen kysyä, millaiseen opetus- ja vapaa-ajan 

toimintaan he olivat valmiita osallistumaan, koska se on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi 

projektisuunnitelmaan 

 

3b ) Oppilaiden välinen yhteistyö sekä koulussa viihtyminen 

On tärkeää kiinnittää huomiota oppilaiden viihtymiseen koulussa. Mikäli oppilaat kertovat 

kokeneensa koulussa kiusaamista, on aikuisten otettava se vakavasti ja pyrkiä löytämään 
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ratkaisu. Eräänä keinona voisi olla tukioppilaan valitseminen kummastakin koulusta, jolloin 

he voisivat huolehtia nuoremmista oppilaista ja muutoinkin toimisivat yhdysoppilaina.  

 

Voitaisiin myös perustaa yhteinen oppilasneuvosto, joka käsittelee yhteiseen opetukseen 

liittyviä asioita ja joka toimii keskusteluelimenä koulun ja oppilaiden välillä.  

  

Yhdessäolo vapaa-ajan toimien yhteydessä olisi nuorille ja lapsille tärkeää. Koulu ei ole ainoa 

mahdollisuus, jonka kautta voi koettaa lisätä lasten ja nuorten yhdessäoloa; myös yhteiset 

taideharrastukset yhdistävät nuoria.  

 

Oppilaiden tulee alusta alkaen saada tietoa, miksi yhteistyötä järjestetään ja miten se 

järjestetään. Oppilaat tulee ottaa mukaan yhteityön suunnitteluun sellaisella tasolla, joka sopii 

kullekin ikäryhmälle. 

 

3c) Siirtyminen päiväkodista kouluun 

Lapsen elämä muuttuu olleellisesti silloin kun hän siirtyy päiväkodista tai kotihoidosta 

koulumaailmaan. Koulunkäynnin alkamisella on iso merkitys siihen, miten lapsi myöhemmin 

viihtyy koulussa. On tärkeää, että yhteys ei katkea Sirman ja Utsjoen lasten väliltä 

päiväkodista kouluun siirryttäessä. On harkittava, tulisiko pienimpien (0.–1.-luokka) 

oppilaiden kohdalla  aloittaa kouluyhteistyö vähitellen siten, että nuorimmat oppilaat voisivat 

voisivat osallistua yhteiseen opetukseen lukukauden alussa kerran tai kahdesti kuussa. 

Määrää voisi nostaa lukukauden lopussa joulun alla. Siinä vaiheessa koulunkäynti alkaa olla 

heille jo tuttua samoin kuin oma koulu sen tavat.  

 

3d) Opetuksen laajentaminen yläkouluun 

Kun yhteistyötä on nyt laajennettu alakoulun ylimmille luokille, on nyt tarve laajentaa 

yhteistyötä myös yläkouluun ja mahdollisesti lukioon. Lähtökohtana ja keskiössä tulee olla 

saamelainen ja saamelaisalueen oppilas sekä kysymys siitä, miten tarjota oppilaille hyvät 

oppimis- ja opetusmahdollisuudet ja samalla käyttää alueen vähiä resursseja parhaimmalla 

tavalla. On selvitettävä miten koululaitokset yhteistyössä voisivat tarjota laadukasta opetusta, 

jotta lapset ja nuoret saisivat hyvää opetusta kotiseudullaan.  
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3e) Saamenkielisen opetuksen vahvistaminen lukiossa 

Lukion/keskiasteen koulun suorittaminen saamen kielellä olisi tärkeää ja kuuluu niihin 

asoihin, jotka tulisi niin pian kuin mahdollista ratkaista ja selvittää valtakunnallisella tasolla. 

Lukion oppimistavoitteet vaikuttavat alemman tason opetukseen ja ohjaavat samalla sitä, 

mitä opettajat ja vanhemmat painottavat opetuksessa ja oppimisessa. 

 

3f) Koulukyytien on lähdettävä ja tultava ajoissa.  

 

3g) Etäopetuksen aloittaminen ja opetustarjonnan laajentaminen video-ja 

kuvastudiolaitteiden avulla. 

 

4. Poliitikot ja yhteistyöpäätökset 

Päätösten tekemisessä tulee lähtökohtana olla oppilas ja se miten saadaan aikaan hyvät 

opetus- ja oppimistilanteet. Siksi on tärkeää, että yksimielisyys eli konsensus koulun 

toimintaan koskevista yhteistyön ammatillisista periaatteista päätetään opettajien, 

vanhempien ja rehtoreiden yhteisessä kokouksessa. Kun näin päätetään, niin silloin kaikkien 

osapuolten on noudatettava näitä sopimuksia. Poliittisella tasolla kunnat päättävät 

taloudellisista raameista ja yhteistyön ylemmän tason sopimusten toteuttamisesta. 

Yhteistyötä koskevien sopimusten, korvausjärjestelmien ja toimintaehtojen tulee olla 

samanlaiset ja samantasoiset yhteistyön osapuolille.  

 

5. Lisäselvitys ja jatkotutkimukset 

Tässä selvityksessä ei ole mitattu esimerkiksi yhteisen opetuksen vaikutuksia 

oppimistuloksiin eikä ole selvitetty opetussuunnitelmien yhdistämiseen koskevia kysymyksiä. 

Kuntien päiväkoti- ja kouluyhteistyössä on myös positiivisia taloudellisia, sosiaalisia ja 

kulttuurisia vaikutuksia Tenonlaaksoon ja sen asukkaisiin. Kaikki nämä mainitut aiheet ovat 

sellaisia, jotka vaativat lisäselvityksiä ja jatkotutkimuksia. 
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7. Pohdiskelua1 
 

Haastattelujen  tulokset osoittavat, että sekä vanhemmmat että oppilaat pitävät  koulu- ja 

päiväkotiyhteistyötä tärkeänä. Yhteistyöllä on suuri positiivinen vaikutus lasten ja nuorten 

saamen kielen käyttämiseen ja kielitaidon vahvistamiseen. Opettajat kertovat, että oppilaiden 

“me-henki” on lisääntynyt, he ovat enemmän yhtenä ryhmänä eivätkä jakaudu enää samoin 

kuin aikaisemmin. Kuitenkin oppilaiden välit voisivat olla vielä paremmat ja tiiviimmät. 

Oppilaiden itsensä mielestä heidän välillään on yhteys, joka ajoittain on lujempi ja joskus taas 

löyhempi.  

 

Tiedotus tuntuu olevan yksi keskeisimmistä asioista, johon tulevaisuudessa tulee kiinnittää 

huomiota. Suurin osa vanhemmista kokee, etteivät he tiedä tarpeeksi kouluyhteistyöstä 

eivätkä sen tavoitteista tai esimerkiksi yhteistyön sisällöstä. Projektissa on ollut tiedotus- ja 

suunnittelukokouksia muun muassa Sirman koululla, Utsjokisuun koululla ja Duottaraski-

päiväkodissa, Giellavealgu-lastentarhassa sekä Gollerássi-päiväkodissa. Kokouksia on pidetty 

myös Utsjoen kunnanhallituksen, Taanan kunnan opetus- ja kulttuurilautakunnan, Taanan 

saamelaiskoulun opettajien ja Uuniemen koulun, päiväkodin sekä 

iltapäiväkerhotyöntekijöiden kanssa. 

 

OVTTAS!-projekti on edistänyt hyviä käytänteitä, joihin voidaan lukea opettajien, vanhempien 

ja oppilaiden yhteistyö. Kahden maan saamelaisten välinen yhteisyö lasten kasvatus- ja 

opetusasioissa on vahvistunut ja saanut aikaan järjestelmän, jota voi käyttää myös muissa 

yhteyksissä. Yhteistyöstä on jo tähän asti kertynyt paljon kokemuksia ja tietoa, jota tulee 

tallentaa, systematisoida ja kehittää. 

 

OVTTAS!-projekti on saanut aikaan hyvän oppimisympäristön ja siten hyvän 

oppimistilanteen, johon suurin osa lapsista, oppilaat, opettajat ja vanhemmat ovat tyytyväisiä. 

Projekti on pystynyt hankkimaan hyvät oppimis-/opetusvälineet oppilaille ja opettajille, 

esimerkiksi oppimateriaaleja, tietokoneita ja kuva- ja äänistudion, joita muutoin olisi ollut 

vaikea saada. Nämä oppimateriaalit ja -välineet ovat tukeneet hyvää oppimista. Yhteistyön 

tulosta on, että  opetusta on laajennettu lähiympäristöön, naapurikouluun ja samalla koulut 

ovat edistäneet ja vahvistaneet hyvää saamelaista kasvuympäristöä ja oppimisympäristöä 

                                                 
1 Tämän kappaleen on Vuokko Hirvonen kirjoittanut.  
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kotikulun ulkopuolelle. Yhteistyö on vahvistanut ja tukenut oppilaiden saamelaista 

identiteettiä, sosiaalisia taitoja ja luonnollisesti myös saamen kieltä. Yhteistyössä saamelaista 

näkökulmaa opetetaan järjestelmällisesti ja se on integroitu koulujen opetukseen. Tämä 

kaikki on vaikuttanut myönteisesti sekä oppilaiden, vanhempien ja opettajien asenteisiin. 

 

Koululaisten haastatteluista ilmenee, että suurin osa pitää yhteistyöstä. Koulujen tulisi entistä 

enemmän kiinnittää huomiota siihen, miten oppilaat ohjataan yhteistyöhön ja miten heitä 

opetetaan työskentelemään yhdessä, eli miten sosiaalistaminen tapahtuu. Oppilaille on alusta 

pitäen kerrottava, miksi ja miten yhteistyötä järjestetään. Oppilaat tulee myös ottaa mukaan 

yhteistyön suunnitteluun sellaisella tasolla, mikä sopii kullekin ikätasolle. Näin oppilaat kuten 

henkilökuntakin sitoutuvat paremmin yhteistoimintaan ja sen tavoitteisiin ja ottavat asian 

omakseen.  

 

Maailmanlaajuisesti hyvän koulun ominaisuuksiksi on todettu seraavat asiat: 

1) Vahva johtaminen 

2) Korkeat odotukset: opettajat ja vanhemmat odottavat paljon oppilailta 

3) Tehokas opetus ja oppiminen; paikalliset erityispiirteet nivottu opetukseen 

4) Hyvä ja kunnioittava ilmapiiri koulussa 

5) Vanhemmat ovat mukana 

6) Inklusiivinen koulu. 

 

Valtaosa näistä luetelluista ominaisuuksista näyttävät toteutuvan Taanan kunnan ja Utsjoen 

kunnan päiväkoti- ja kouluyhteistyössä. Yhteistyön aikana johtamiseen on kiinnitetty lisää 

huomiota ja sekä päiväkoti- että koulutoimea varten on palkattu asiantuntijat (2), jotka 

huolehtivat yhteistoiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä. Kyselyistä käy ilmi, että sekä 

vanhemmilla että opettajilla on suuret odotukset yhteistyöltä ja samalla myös oppimisen 

suhteen. Odotetaan, että varsinkin lasten saamen kielen taito vahvistuu, heidän saamelaisesta 

identiteetistä tulee ehyt, ja he oppivat myös naapurimaan pääkieltä. Näin yhteistyössä on 

selvät päämäärät, joihin kaikki pyrkivät ja haluavat ne saavuttaa. Opetus ja oppiminen ovat 

tehokkaita, jos näitä arvioidaan siten, että paikalliset erityispiirteet on sidottu opetukseen. On 

kuitenkin otettava huomioon, että selvityksessä ei ole mitattu oppimistuloksia, mikä ei  

myöskään kuulunut annettuun työhön.  
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Hyvän koulun ominaisuutena on myös se, että vanhemmat osallistuvat aktiivisesti koulun ja 

kodin yhteistyöhön ja että vanhempien näkemykset otetaan huomioon. 

Projektisuunnitelmassa sanotaan, että vanhempien vaikutusmahdollisuudet on taattava ja 

pyrittävä paremmin hyödyntämään heitä voimavarana sekä koulu- että päiväkotityössä. 

Tarkoituksena olisi saada vanhemmat avuksi yhteiseen opetukseen, vapaa-ajantoimintaan ja 

kiusaamisen ennaltaehkäisyyn. Tällainen vanhempien mukaantulo edistäisi myönteisiä 

asenteita. OVTTAS!-projektissa vanhempien rooli on onnistumisen keskeinen ehto. 

Vanhemmat osallistuvat jo nyt aktiivisesti yhteiseen toimintaan vanhempainilloissa ja he ovat 

itse alusta asti olleet tekemässä aloitteita ja tukeneet yhteistyötä. Kuten haastatteluissa kävi 

ilmi, varsinkin koululaisten vanhemmat toivovat lisää vaikutusmahdollisuuksia ja että 

vanhempainkouksissa heidän näkemyksensä tulisivat paremmin esiin ja heidän äänensä 

kuuluisi.  

 

OVTTAS!-projekti on pyrkinyt siihen, että saataisiin aikaan inklusiivinen koulu ja päiväkoti. 

Varsinkin kouluyhteistyössä tämä on yksi suurimpia haasteita, nimenomaan se, miten sovittaa 

yhteen kahden eri maan opetus- ja oppimisjärjestelmät siten, ettei oppilas siitä kärsi. 

Opettajien, vanhempien ja koululaisten haastatteluista käy ilmi, että yhteistyö on onnistunut 

jo aika hyvin. Kokonaistyytyväisyys on havaittavissa kaikesta. Oppilaiden valtaosan mielestä  

yhteisyö on hauskaa, ja he viihtyvät hyvin molemmissa kouluissa. Oppilailla tuntuu olevan 

hyvä oppimisympäristö ja opettajat todistavat samaa omien kokemustensa ja huomioidensa 

pohjalta. 

 

Yhteistyön tuloksena kouluista on tullut oppivia organisaatioita, joiden keskiössä ovat ihmiset 

ja heidän toimensa. Oppivan organisaation ominaisuutena on yhdessä oppiminen, yhteistyö, 

vuorovaikutus, määrätietoinen tulevaisuuteen vaikuttaminen ja kyky muuttaa organisaation 

rakennetta, kulttuuria ja strategiaa oppimisjärjestelmäksi, joka uudistuu jatkuvasti tarpeen 

mukaan. OVTTAS!-projekti on osoittanut, millä tavalla Utsjokisuun ja Sirman vanhempien, 

opettajien ja oppilaiden yhteistyö on vahvistunut ja löytänyt paikkansa 2000-luvun alusta 

tähän päivään asti. Organisaatio on oppinut oman toimintansa kautta, kehittänyt systeemiä ja 

keksinyt uusia ratkaisuja yhteistyötä varten. Yhteistyökoulut ja päiväkoti ovat parantaneet 

opetuksen ja kasvatuksen laatua esimerkiksi yhteisten opetussuunnitelmien, -materiaalien ja 

-välineiden kehittämis- ja turvaamistoimilla. Päiväkotien ja koulujen työntekijöiden 

osaamisen ja taitojen kehittämistä varten on palkattu asiantuntijoita ja heille on tarjottu  
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ohjausta ja lisäkoulutusta. Myös vanhemmille on tarjottu koulutustilaisuuksia. Kun opettajat 

ovat kyselyssä kertoneet, että he nauttivat työstään ja heidän työilmapiirinsä on hyvä, niin se 

kertoo siitä, että koulujen yhteistyö on haastavaa ja mielenkiintoista. Tällainen työympäristö 

ja -tilanne vaikuttavat myönteisesti myös oppilaiden oppimistuloksiin ja hyvään 

oppimisympäristöön. 

 

Yhdessä oppiminen edellyttää yhteistä kieltä, nimenomaan taitoa keskustella, kommunikoida 

ja käsitellä ristiriitoja. Yhteistyön osapuolet ovat osoittaneet kykyä ratkaista ongelmia ja 

vaikeuksia, ja että heidän toimiaan ohjaavat yhteiset arvot ja päämäärät, joita he ovat myös 

olleen valmiit muutamaan uusien tarpeiden mukaan. Koska yhteistyö on alkanut koulujen ja 

vanhempien tarpeista, on kehittämisprojekti onnistunut hyvin. Alussa yksittäisten 

henkilöiden tarpeista ja toiveista lähtenyt yhteistyö on muuttunut koko kouluorganisaation ja 

yhteiskunnan vuorovaikutukseksi ja niin että, se on transformoitu, muunnettu uusiin 

yhteyksiin. Keskeisenä onnistumiseen vaikuttavana tekijänä onkin ollut yhteistyöhön 

osallistuneen yhteisön voimakas sitoutuminen, joka on pohjautuu ihmisten väliseen hyvään 

yhteistyöhön. Yhteistyö puolestaan perustuu yhteisiin tavoitteisiin, haluun toimia ja saamen 

kieleen, Yhteistoiminnalla yhteisön on mahdollista luoda uutta, hankkia tietoja ja muuttaa 

toimintaaa uusien tietojen ja näkemysten pohjalta.  

 

Oppivan organisaation tuntomerkkinä on myös se, että koulun johto ja kunnan viranomaiset 

sitoutuvat kehittämistoimiin ja tukevat niitä. Jos organisaation keskeiset toimijat ja 

yhteistyökumppanit, vanhemmat ja opettajat, huomaavat että syntyy erimielisyyksiä ja 

aiheutetaan ylimääräisiä esteitä, se vaikuttaa yhteistyöhön ja työmotivaatioon.  

 

Viranomaisten lausunnoista ja raporteista käy myös ilmi, että saamen kouluyhteistyötä tulee 

lujittaa valtakunnan rajojen yli. Näin sanotaan esim. raportissa ”Rajoitta Pohjoisessa”2, jonka 

pääministerit Vanhanen ja Bondevik ovat allekirjoittaneet, ja pöytäkirjassa jonka Norjan, 

Ruotsin ja Suomen saamelasasioista vastavat ministerit allekirjoittivat Oslossa 12.11.2003. 

Norjan suurkäräjien samelaispolitiikkaa käsittelevässä ilmoituksessa (2007-2008) käy 

kuitenkin ilmi, että ainoa pysyvä yhteistyö peruskoulujen välillä on Sirman ja Utsjokisuun 

koulujen toimita.3 Tätä toimintaa kehutaan myös Pohjoismaisen saamelaissopimuksen 

                                                 
2 2004: 12. 
3 Norjan suurkäräjien tiedote 2007-2008: 135. 
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vuoden 2005 ehdotuksessa, jossa Utsjokisuun ja Sirman koulujen yhteistyö mainitaan 

esimerkkinä onnistuneesta yhteistyöstä.4 Uudistus-, hallinto- ja kirkkoministeriössä (Norja) 

“Saamen kielten toimintasuunnitelma – kielitilanne vuonna 2010 ja jatkuvat työt vuonna 

2011” mainitaan Utsjoen ja Taanan kuntien yhteistyö yhtenä toimenpiteenä, joka edistää 

saamenkielistä ja saamen kielen perusopetustarjontaa.5  

 

Rajat ylittävää yhteistyötä on painotettu myös Euroopan vähemmistö- ja alueellisten kieliä 

koskevassa peruskirjassa.6 Se velvoittaa valtioita järjestämään mahdollisuudet valtioiden 

väliseen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen mm. opetuksen alalla.  

 

Näiden sopimusten ja lausuntojen pohjalta on luonnollista, että Utsjoen ja Taanan kuntien 

koulut ja päiväkodit ovat yhteistyössä, laajentavat ja lujittavat yhteistyötä, ja että sekä 

Suomen että Norjan viranomaiset tukevat tätä työtä. Tämä yhteistyö elvyttää ja lujittaa 

saamen kieltä ja kulttuuria käytännön tasolla, ja näin toteutuvat saamelaisten kielelliset ja 

kulttuurilliset oikeudet.  

  

                                                 
4 Pohjoismaiden saamelaissopimusehdotus 2005: 213. 
5 Toimintasuunnitelma 2011: 25. 
6 1998: art. 14. , kap. 19.3.1. 


