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Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa 

kieltään ja kulttuuriaan. Saamen kielen opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan aktiivista 

monikielisyyttä sekä kiinnostusta kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Opiskelijoita kannustetaan 

puhumaan ja kirjoittamaan oman kielitasonsa mukaan virheitä pelkäämättä sekä suhtautumaan 

kielenoppimiseen elämänmittaisena tutkimusmatkana. Saamen kielen opetus tukee opiskelijan 

osallisuutta sekä oman kieli- ja kulttuuriyhteisönsä että suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön 

aktiivisena ja tasapuolisena jäsenenä sekä globaalina toimijana. Saamen kielen opetuksessa tehdään 

mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän ja muiden 

oppiaineiden opetuksen kanssa. Saamen kielen opettaja voi antaa opiskelijoille vinkkejä äidinkielen 

opintojaksoihin luettaviin teoksiin saamelaisnäkökulmasta. Opettaja voi myös kannustaa äidinkielen 

ja muiden oppiaineiden tehtävissä valitsemaan saamelaisuutta käsitteleviä aiheita.  

  

Kielikasvatus vahvistaa opiskelijan kielitietoisuutta, eri kielten rinnakkaista käyttöä, monilukutaidon, 

kuten duodjilukutaidon kehittymistä sekä sosiaalistumista kieliyhteisöön. Opetuksessa voidaan 

hyödyntää mahdollisuuksien mukaan kielimestareita. Kielikasvatus auttaa opiskelijaa myös 

rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiään. Tavoitteena on oppia tunnistamaan ja 

arvostamaan kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta sekä kielellisiä oikeuksia omassa arjessa ja 

laajemmin yhteiskunnassa.   

  

Opiskelussa otetaan huomioon opiskelijoiden lähtökohdat ja kielitaito. Opiskelussa hyödynnetään 

etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen mahdollisuuksien mukaan vaihtelevia oppimisympäristöjä, 

kuten kirjastoja, teattereita ja museoita sekä muita kulttuurilaitoksia, esim. 

virtuaalimuseokierroksia. Opiskelija hyödyntää opiskelussa myös omaa kieliyhteisöään, omia 

kielenkäyttö- ja tekstiympäristöjään sekä kouluyhteisön ja muiden yhteisöjen kielellistä ja 

kulttuurista moninaisuutta. Opiskelussa käytetään opiskelijoille riittävän haastavia, merkityksellisiä, 

kokemuksellisia sekä luovuutta kehittäviä aineistoja ja menetelmiä.   

  

Tavoitteet ja sisällöt on määritelty koko lukiokoulutuksen ajan kaksi opetustuntia viikossa 

annettavaa saamen kielen opetusta varten. Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävässä 

opetuksessa opiskelijoiden on mahdollista suorittaa lisäksi kolmas viikkotunti itsenäisesti opettajan 

antamilla tehtävillä siten, että täydentävän saamenopetuksen oppimäärä on suoritettuna 

ylioppilaskirjoituksiin mennessä. Jos opiskelija haluaa osallistua ylioppilaskokeessa saame vieraana 

kielenä -kokeeseen, hänen on mahdollista suorittaa täydentävässä opetuksessa saame B3-kielenä 

oppimäärä.   
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Opetuksen tehtävä   

  

Saamen kielen opetus ohjaa monipuoliseen itsensä ilmaisemiseen, vuorovaikutustaitojen 

kehittämiseen, aktiiviseen tiedonhankintaan, tiedon kriittiseen käsittelyyn, tekstien tulkintaan ja 

eettiseen pohdintaan. Opetuksen tehtävänä on tukea ja kehittää opiskelijan kielitietoisuutta. 

Opiskelijan arvostus saamen kieltä kohtaan syvenee, ja hän motivoituu kehittämään edelleen 

saamen kielen taitoaan.   

  

Opetuksessa yhdistyvät kielen-, kirjallisuuden- ja sekä kulttuurintutkimuksen ilmiöt. Opiskelijan 

saamen kielen tuntemus ja monipuolinen käyttö laajenevat, ja hän oppii tuntemaan kielialueensa 

juuria sekä kehittää taitoaan vertailla kielen eri piirteitä muiden osaamiensa kielten kanssa. 

Opiskelija laajentaa sana- ja käsitevarantoaan ja kehittää monilukutaitoaan. Opiskelija kehittää 

taitoaan hyödyntää saamenkielisiä tekstejä ja tuottaa tekstejä eri tarkoituksiin. Opiskelijan 

tuntemus oman kulttuurialueensa kirjallisuudesta, kertomaperinteestä, visuaalisesta kulttuurista, 

musiikista ja draamasta syvenee. Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää 

kulttuurivieraita.  

 

 

Opetuksen tavoitteet   

  

Lukiokoulutusta täydentävän saamen kielen opetuksen yleiset tavoitteet liittyvät opiskelijan 

vuorovaikutusosaamiseen, tekstien tulkitsemisen taitoihin, tekstien tuottamisen taitoihin sekä kieli- 

ja kulttuuritietoisuuden kehittymiseen. Tavoitealueittain yleiset tavoitteet ovat seuraavat.  

  

Vuorovaikutusosaaminen  

   

Tavoitteena on, että opiskelija   

  

• harjaantuu tavoitteelliseen, tarkoituksenmukaiseen ja eettiseen vuorovaikutukseen niin 

esiintymis- kuin ryhmäviestintätilanteissakin sekä oppii arvioimaan, analysoimaan ja kehittämään 

omaa vuorovaikutusosaamistaan, oppii analysoimaan ja arvioimaan erilaisia vuorovaikutustilanteita 

ja -suhteita, niihin liittyviä vuorovaikutusilmiöitä ja -taitoja sekä niiden konteksteja ja niihin liittyvää 

etiikkaa.  

  

Tekstien tulkitseminen   

  

Tavoitteena on, että opiskelija  

  

 



 

OHCEJOGA GIELDA    

UTSJOEN KUNTA  
 

4 
 

 

 

• kehittää kriittistä ja kulttuurista monilukutaitoaan niin, että oppii analysoimaan ja arvioimaan 

monimuotoisia saamenkielisiä tekstejä, kuten mediatekstejä, kirjallisuutta ja puhuttuja tekstejä, 

tietoisena niiden tavoitteista ja konteksteista sekä hyödyntämään tarkoituksenmukaisia käsitteitä 

tekstien analyysissä   

• kehittää kauno- ja tietokirjallisuuden tulkitsevan ja elämyksellisen lukemisen taitojaan ja 

syventää ymmärrystään kirjallisuuden keinoista   

• oppii kriittisesti arvioimaan erilaisia tietolähteitä, tiedon luotettavuutta, käyttökelpoisuutta ja 

tarkoitusperiä.   

  

Tekstien tuottaminen   

  

Tavoitteena on, että opiskelija   

  

• kehittää kriittistä ja kulttuurista monilukutaitoaan niin, että oppii hyödyntämään ja tuottamaan 

monimuotoisia saamen kielisiä tekstejä tietoisena niiden tavoitteista ja konteksteista sekä oppii 

ilmaisemaan ja perustelemaan ajatuksiaan ja käyttämään tilanteeseen sopivaa kieltä ja 

ilmaisutapoja sekä etsimään ja valikoimaan tilanteeseen sopivan tietolähteen   

• oppii hallitsemaan tekstien tuottamisen prosessin eri vaiheet sekä reflektoimaan omia tekstin 

tuottamisen prosessejaan sekä ottamaan vastaan palautetta ja hyödyntämään sitä tekstien 

tuottamisessa   

• vahvistaa saamen yleiskielen ja sen normien sekä kirjoitetun ja puhutun kielen konventioiden 

hallintaa, oppii käyttämään lähteitä tarkoituksenmukaisella tavalla sekä ymmärtämään ja 

noudattamaan tekijänoikeuksia.   

  

Kieli- ja kulttuuritietoisuuden kehittyminen  

   

Tavoitteena on, että opiskelija   

  

• tulee tietoiseksi kielen ja tiedonalojen kielen merkityksestä oppimiselle ja ajattelulle sekä 

kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden merkityksestä identiteeteille   

• syventää tietojaan saamen kielen rakenteista, eri rekistereistä, ilmaisun keinoista ja sävyistä sekä 

niiden luomista merkityksistä   

• tutustuu saamen kielten kokonaisuuteen sekä pohtii omaa asemaansa saamen kielen 

säilyttäjänä.   
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Arviointi   

  

Palautteen antaminen ja arviointi kytkeytyvät oppimäärän yleisistä tavoitteista johdettuihin 

moduulikohtaisiin tavoitteisiin. Arvioinnin tehtävänä on edistää ja tukea oppimista sekä tehdä 

näkyväksi osaamisen eri ulottuvuuksia ja opiskelijan taitojen karttumista. Arviointi on monipuolista, 

avointa, oikeudenmukaista, osallistavaa, kannustavaa ja itsearviointiin ohjaavaa. Oppimisen ja 

osaamisen arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä, kuten havainnointia ja erilaisia 

näyttöjä.   

  

Opintojakson aikainen arviointi perustuu oppimisen monipuoliseen havainnointiin ja voi koostua 

esimerkiksi palautteen antamisesta, itsearvioinnista ja vertaisarvioinnista, jotka tukevat opiskelijaa 

osaamisensa kehittämisessä oppimisprosessin aikana. Arviointivuorovaikutuksen ja palautteen sekä 

itsearviointitaitojen avulla opiskelija kehittää käsitystä itsestään puhujana, kuuntelijana, tekstien 

tuottajana ja tulkitsijana.   

  

Saamen moduulit ovat itsenäisiä opintokokonaisuuksia. Moduulin alussa tavoitteet kerrotaan 

opiskelijoille, jotta sekä opettaja että opiskelijat voivat seurata opinnoissa 

edistymistä. Arviointiin vaikuttavat monipuoliset näytöt, kuten kirjalliset, suulliset ja mahdolliset 

muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely opintojakson aikana.   

  

Opinnot 

  

SÄI1 Kieli- ja tekstitietoisuus (1 op)   

  

Tavoitteet   

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija   

• kehittää kieli- ja tekstitietoisuuttaan  

• syventää ymmärrystään kielestä ja teksteistä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina   

• perehtyy saamen kielten kokonaisuuteen maailman kielten joukossa sekä 

kulttuurikontaktien vaikutukseen.   

  

Keskeiset sisällöt  

• kielen merkitys opiskelussa, kielikäsitykset, työllistyminen  

• saamen kieli ja identiteetti, kielen vaihtelu, kielten vertailu, kielten asema nyt ja 

tulevaisuudessa, kielipolitiikka, kielten elinvoimaisuus ja uhanalaisuus, kielen eri murteet, 

eritasoiset kielen puhujat, salliva ja rohkaiseva asenne kielenkäyttöön  

• kielipolitiikka, yksi- ja monikielisyys, kieli-ideologiat, kielenohjailun periaatteet  
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• monilukutaidon käsite (perinteenlukutaito, kuten duodjinlukutaito), tekstilajin käsite, laaja 

tekstikäsitys  

• tutustua sekä saamen- että suomenkielisiin saamen kieltä, kulttuuria, identiteettiä ja 

kielihistoriaa käsittäviin teksteihin  

  

Kurssin vaatimukset  

• Suullinen esitelmä kielestä, esim. kielipolitiikasta tai kielihistoriasta  

• Kirjallinen tuotos omasta kieli-identiteetistä  

  

SÄI2 Vuorovaikutus 1 (1 op)   

  

Tavoitteet   

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija   

• syventää viestijäkuvaansa ja ryhmäviestintätaitojaan   

• kehittää kuuntelemisen, puheen ja vuorovaikutuksen havainnoinnin taitojaan   

• oppii tunnistamaan, havainnoimaan ja erittelemään ryhmäviestinnän ilmiöitä sekä arvioimaan 

ryhmän toimintaa   

• oppii tarkastelemaan kielen ja nonverbaalisten keinojen merkitystä ja tilanteista vaihtelua eri 

vuorovaikutustilanteissa.   

  

Keskeiset sisällöt   

• oman vuorovaikutusosaamisen reflektointi, kuuntelutaidot ja kuuntelijan vastuu   

• palautteen antaminen ja vastaanottaminen, oman ja toisten viestinnän rakentava arviointi  

• erilaisten vuorovaikutustilanteiden havainnointi ja analyysi, äänteiden, puheen ja keskustelun 

rakentuminen, vuorottelu, merkitysneuvottelu, kieli ja nonverbaalinen viestintä 

vuorovaikutustilanteissa   

• ryhmäviestinnän taidot: kuunteleva, tavoitteellinen ja monipuolinen osallistuminen ryhmän 

vuorovaikutukseen opiskelijan kielitaidon mukaan  

• ryhmäviestinnän ilmiöitä, kuten roolit, jännitteet, koheesio   

• saamelaiskulttuurin tavat viestiä, esim. erimielisyyden ilmaiseminen 

  

Kurssin vaatimukset  

• puheenvuoro tai ryhmäkeskustelu  

• kirjallinen analyysi paneelikeskustelusta  
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SÄI3 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)   

  

Tavoitteet   

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija   

• osaa tuottaa, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä sekä niiden rakenteita ja 

ilmaisutapoja.  

• hallitsee kirjoittamisprosessin eri vaiheet ja rohkaistuu kirjoittajana (tuetaan opiskelijaa 

kirjoittamisessa hänen lähtökohtansa huomioiden)  

• syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana, tuottajana ja palautteen antajana ja 

vastaanottajana.   

  

Keskeiset sisällöt   

• keskeiset tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaaottavat ja pohtivat tekstit sekä niiden 

yhdistelmät  

• tekstikokonaisuuden rakentuminen; tekstin tavoitteen, kontekstien, sisällön, rakenteen, 

ilmaisutapojen ja näkökulmien analyysi; tekstin kohderyhmät   

• erilajisten tekstien, kuten tekstiviestin, postikortin, muistilapun, runon, kuvauksen tuottaminen 

yksin ja yhdessä sekä tekstien pohjalta kirjoittaminen, referointi ja kommentointi 

 • kirjoittaminen prosessina: aiheen ja aineiston valinta ja ideointi, aiheen rajaus ja näkökulman 

valinta, jäsentely, muokkaaminen ja viimeistely; palautteen antaminen ja vastaanottaminen   

• tekstien moniäänisyys ja intertekstuaalisuus 

• kielen- ja tekstinhuoltoa, opiskelija oppii hyödyntämään saamen kielistä oikolukuohjelmaa ja 

nettisanakirjoja  

  

Kurssin vaatimukset  

• kaksi kirjoitelmaa  

  

  

SÄI4 Kirjallisuus 1 (2 op)   

  

Tavoitteet   

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija   

• syventää elämyksellisen ja kokemuksellisen lukemisen taitoaan   

• tuntee saamenkielisen kauno- ja tietokirjallisuuden sekä elokuvan lajeja (kuten joiku, suullinen 

kertomaperinne ja muisteluskirjallisuus) ja tutustuu niiden ilmaisukeinoihin 

• monipuolistaa taitoaan lukea, analysoida ja tulkita saamelaisten tuottamaa tai saamelaisista 

kertovaa kirjallisuutta tarkoituksenmukaista lähestymistapaa ja käsitteistöä hyödyntäen  

• oppii tuntemaan omaa aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöään   
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Keskeiset sisällöt   

• kirjallisuuden tehtäviä ja lukemisen tapoja, erityisesti elämyksellinen ja kokemuksellinen 

lukeminen ja kirjoittaminen  

• kirjallisuuden keskeisiä lajeja, ilmaisukeinoja ja analyysin käsitteitä 

• kertomus ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa, suullinen kertomaperinne, joiku ja 

lauluperinne (arkistomateriaalien hyödyntäminen) 

• metaforisuus ja muut kirjallisuuden kielen keinot   

• proosan, lyriikan ja draaman analysointia saamelaisessa kontekstissa  

• monimuotoisten tekstien kerronta, esim. kuvaa, ääntä ja tekstiä yhdistävä kerronta 

 

Kurssin vaatimukset  

• jonkin kaunokirjallisen tekstin analysointi, esim. oman suvun 

joiku/livđe/leudd tai henkilökertomus  

• keskustelu elokuvasta tai dokumentista  

  

 

SÄI5 Tekstien tulkinta 1 (2 op)  

  

Tavoitteet   

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija   

• syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan   

• oppii tulkitsemaan monimuotoisia saamenkielisiä tekstejä ja analysoimaan niiden ilmaisutapoja 

sekä vuorovaikutusta, myös saamelaisuuden näkökulmasta   

• ymmärtää median toimintatapoja, median merkityksen identiteettien rakentumisessa ja roolin 

yhteiskunnallisena vaikuttajana   

• osaa perustella monipuolisesti näkemyksiään, ymmärtää toisen esittämiä perusteluja ja osaa 

arvioida niitä sekä osaa suhtautua rakentavasti eriäviin näkemyksiin.   

  

Keskeiset sisällöt   

• sananvapaus, mediakritiikki, mediaetiikka 

• vaikuttamisen ja argumentoinnin tavat ja retoriset keinot   

• vaikuttamisen kielelliset ja audiovisuaaliset keinot   

• tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot, vähemmistöjen ja 

vähemmistökielien näkyvyys mediassa   

• lähdekritiikki, tiedonhankinta ja -hallinta, tekijänoikeudet   

• mediasisältöihin kuten eri saamenkielisten uutissivustoihin tutustuminen   

• puhuttujen ja kirjoitettujen kantaa ottavien ja vaikuttavien tekstien analysointia ja tuottamista 

(kuten mielipideteksti, kantaaottava puheenvuoro ja väittely eri mediaympäristöissä) 
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Kurssin vaatimukset  

• kantaaottava puhe  

• kirjallinen tuotos  

  

 

SÄI6 Kirjoittaminen 1 (1 op)   

  

Tavoitteet   

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija   

• osaa käyttää saamenkielisiä tekstejä oman kirjoittamisen pohjana ja arvioida tekstien 

luotettavuutta   

• syventää käsitystään tekstin rakenteen, kielen ja ilmaisutapojen vaikutuksesta tekstin 

merkityksiin ja rakenteisiin   

• syventää saamenkielisen kirjoitusprosessin hallinnan taitojaan.   

  

Keskeiset sisällöt   

• tekstien pohjalta kirjoittaminen, referointi ja kommentointi; tekstien moniäänisyys   

• yhteiskirjoittaminen ja tekstien jakaminen   

• tiedonhallintataidot, tiedon arviointi, lähdekritiikki   

• kielen- ja tekstinhuoltoa, retoriset keinot, tekstin omaäänisyys  

• sanataideharjoituksia  

  

Kurssin vaatimukset  

• vertaisarviointi tekstin kielestä  

• kirjallinen parityö  

  

  

SÄI7 Vuorovaikutus 2 (1 op)   

  

Tavoitteet   

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija   

• kehittää kykyään ymmärtää ja ratkoa saamenkielisen vuorovaikutuksen ongelmia sekä toimia 

rakentavasti ja eettisesti erilaisissa, haastavissakin vuorovaikutustilanteissa   

• lisää viestintärohkeuttaan ja kehittää esiintymistaitojaan   

• kehittää kykyään vaikuttaa ja toimia eettisesti eri viestintäkanavissa   

• syventää kykyään eritellä, analysoida ja arvioida vuorovaikutustilanteita.   
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Keskeiset sisällöt   

• konfliktit ja ongelmanratkaisu ryhmässä   

• vuorovaikutukseen liittyvä etiikka, dialoginen ja rakentava vuorovaikutus; saamenkielisen 

vuorovaikutuksen erityispiirteet   

• esiintymisjännitys ja vireystila, esiintymisen vuorovaikutteisuus ja yleisön vastuu   

• esiintymistaidot: puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen, kohdentamisen, kontaktin, 

havainnollistamisen sekä äänenkäytön ja ilmaisun taidot   

• vuorovaikutustaidot ja -etiikka eri viestintäkanavissa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa   

  

Kurssin vaatimukset  

• suullinen esitelmä opinnoista tai työelämästä  

• kirjallinen tuotos sosiaalisessa mediassa  

  

 

SÄI8 Kirjallisuus 2 (2 op)   

  

Tavoitteet   

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija   

• lisää saamenkielisen kirjallisuuden tuntemustaan ja oppii tarkastelemaan kaunokirjallisuutta 

myös osana muuttuvaa yhteiskuntaa   

• ymmärtää eri kontekstien merkityksen kirjallisuuden tulkinnassa   

• osaa analysoida saamelaisten tuottamaa tai saamelaisista kertovaa kirjallisuutta ja muuta 

taidetta.  

  

Keskeiset sisällöt   

• kirjallisuuden tutkimista eri konteksteissaan: tekijän ja lajin konteksti, historiallinen ja 

kulttuurinen konteksti kunkin saamenkielen ja -ryhmän näkökulmasta katsottuna, poliittinen ja 

yhteiskunnallinen konteksti   

• tekstien tarkastelua eri näkökulmista, kuten ihmiskuvan, identiteettien, maailmankuvan sekä 

arvo- ja aatemaailman muutosten näkökulmasta   

• saamenkielinen, saamelaisten tuottama ja saamelaista kertova kirjallisuus monimuotoisena, 

moniäänisenä ja monikielisenä ilmiönä   

  

Kurssin vaatimukset  

• suullinen esitelmä taideteoksesta, kaunokirjallisuudesta tai taiteilijasta  

• lukupäiväkirja  
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Todistukset   

  

Opiskelijalle annetaan osallistumistodistus lukiokoulutusta täydentävän saamen kielen opiskelusta, 

mikäli opiskelija on osallistunut opetukseen vähintään 70 % oppitunneista. Todistukseen merkitään 

opetettava kieli, opetuksen laajuus ja numeroarvosana. Muuten noudatetaan lukion 

opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä todistuksiin merkittävistä tiedoista.  

  

 


