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Tämä luettelo on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden opetuksen tueksi. Se on 
katsaus oppi- ja tukimateriaaleihin, jotka on suunnattu maahanmuuttajien opetukseen varhaiskasvatuksesta toisen 
asteen kautta aikuiskoulutukseen. Suomi toisena kielenä -näkökulma ulottuu kielenopetuksen lisäksi selkokielisiin 
materiaaleihin sekä materiaaleihin, joissa S2-oppijan kielelliset tarpeet on otettu huomioon. Oppimateriaalien 
ohella mukana on tukimateriaaleja opettajan käyttöön sekä maahanmuuttajataustaisten opetukseen ja koulutukseen 
liittyvää kirjallisuutta. 
 Luettelo on päivitetty uusilla materiaaleilla. Vanhojen julkaisujen saatavuustiedot on tarkistettu, osa 
suoraan kustantajilta, osa Suomen kansallisbibliografia FENNICAn tietokannasta. Luettelo pohjautuu aiempiin 
Opetushallituksen kommentoituihin luetteloihin maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen sekä suomi 
toisena kielenä -opetuksen materiaaleista. Päivitetty luettelo ei ole kaikenkattava; se ohjaa alan opettajia ja opiskelijoita 
etsimään lisätietoa ja uusia materiaaleja. Mukaan on ensisijaisesti valittu julkaisuja, jotka yhä ovat saatavana. Jotkut 
luettelossa esitellyt teokset ovat loppuunmyytyjä mutta yhä lainattavissa kirjastoista. Kuvauksia laadittaessa uusista 
julkaisuista on pääosin ollut käytettävissä painettu tai sähköinen teos. Muutamien julkaisujen kuvaus kuitenkin 
perustuu internetistä saatuihin tietoihin.  
 Päivitetyssä luettelossa on pääosin jatkettu samaa jaottelua kuin edellisessä painoksessa. Uutta ovat 
varhaiskasvatukseen tarkoitetut materiaalit sekä Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisöissä -hanketta 
käsittelevä luku. Luettelon päivityksessä on käytetty apuna Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n sähköpostitiedotteita 
sekä Hanna Tanin tekemää selvitystä aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen sähköisen materiaalin tarjonnasta 
ja saatavuudesta (OPH 2008). 
 Tätä luetteloa voi tilata Opetushallituksesta osoitteesta Vapaa sivistystyö ja monikulttuurisuus -yksikkö, PL 
380 (Hakaniemenranta 6), 00531 Helsinki tai puhelinnumerosta 040-348 7809. Se on saatavana myös sähköisenä 
Opetushallituksen www.edu.fi -sivustolta kohdasta Maahanmuuttajien koulutus.
 Luettelon ovat toimittaneet HuK, KK Päivi Jokinen, opetusneuvos Pirjo Immonen-Oikkonen sekä 
opetusneuvos Leena Nissilä. Opetushallituksessa otetaan mielellään vastaan kommentteja sekä luettelon 
kehittämisehdotuksia (puh. 040 348 7821 tai pirjo.immonen-oikkonen@oph.fi). Kiitokset kasvatust. yo Maija 
Väliahteelle avusta julkaisutietojen päivityksessä. 
 Tästä luettelosta toivotaan olevan apua maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden opettajille 
sekä suomi toisena kielenä -oppijoille itselleen. 

Oulussa ja Helsingissä 23.6.2011

  Päivi Jokinen  Pirjo Immonen-Oikkonen  Leena Nissilä
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VarhaISkaSVatuS, eSI- ja aLkuopetuS SekÄ  
peruSopetukSeen VaLMIStaVa opetuS

Bowker – Lindberg
SANAT, TAVUT, TARINAT
Early Learning Oy 1995

Koulukohtaisesti kopioitava materiaali, joka soveltuu 
lukemisen ja kirjoittamisen harjoitteluun ja perussa-
naston opetteluun. Tehtävät toistuvat aihepiireittäin 
samantyyppisinä, joten oppilas voi työskennellä ma-
teriaalin parissa itsenäisesti. Soveltuu esiopetukseen, 
valmistavaan opetukseen ja alakouluun.

Gyekye, Marjaana – Kurki, Riikka 
– Muukkonen, Minna
AVAINSANOJA S2 
Tehtävävihkot A ja B, opettajan opas 
Tammi 2010 (tehtävävihkot), 2011, 
3. painos (opettajan opas)

Materiaalipaketin aihekokonaisuuksissa käsitellään 
lapsen arkeen ja lähiympäristöön liittyvää sanastoa, ja 
tavoitteena on toimiva peruskielitaito. Aihekokonai-
suudet vastaavat esi- ja alkuopetuksen opetussuunni-
telmien S2-sisältöjä. Materiaalissa on kymmenen osaa, 
joiden teemoina ovat tutustuminen, metsäretki, ruokai-
lu, lukuvuosi ja vuodenajat, eläimet, kartta, juhlat, koti 
ja loma. Sanaston ja kielitiedon harjoitukset lomittu-
vatt kirjassa luontevasti. Kuhunkin aiheeseen kuuluu 
runsaasti tehtäviä sekä ohjeita ja ideoita toimintaan. 
Opettajan oppaassa on mm. kopioitavia kuva- ja sana-
kortteja, pelejä ja harjoituksia. Mukana on myös toimin-
nallisia tehtäviä sanaston harjoitteluun. Tehtäväkirja A 
soveltuu lukemaan ja kirjoittamaan opetteleville, tehtä-
väkirja B taas luku- ja kirjoitustaidon vahvistamiseen. 
Materiaali on tarkoitettu varhaiskasvatuksen sekä esi- ja 
alkuopetuksen suomi toisena kielenä -tunneille ja so-
veltuu hyvin myös valmistavaan opetukseen. Opettajan 
opasta kuvineen voi soveltaen käyttää myös maahan-
muuttajien oman äidinkielen opetuksessa ja vanhem-
pien S2-oppilaiden kanssa. 

Harju, Heidi
KIELITAITO PUHKEAA KUKKAAN
Folkhälsan 2006

Kielitaito puhkeaa kukkaan on tarkoitettu lasten suo-
men kielen kehitystä tukevaksi materiaaliksi päiväkotien 
ja koulujen arkityöskentelyyn. Materiaalissa esitellään 
kielenkäyttöön innostavia ryhmäleikkejä. Se jakautuu 
kahdeksaan eri portaaseen, jotka etenevät helpoimmas-
ta ensimmäisestä portaasta kohti vaikeinta kahdeksatta 
porrasta. Jokainen porras koostuu erityyppisistä kieltä 
kehittävistä leikeistä. Kielitaito puhkeaa kukkaan -ma-
teriaali on käännetty ja muokattu suomenruotsalaisen 
Språkplantan-materiaalin pohjalta (Mickos, A. & Carl-
son, I., 2003). Se soveltuu käytettäväksi suomen kielen 
kehityksen tukena esi- ja alkuopetuksen ryhmissä, val-
mistavassa opetuksessa sekä tukiopetuksessa.

oppI- ja harjoItuSkIrjat
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Issakainen, Tytti – Rahkonen, Pekka 
ATTE JA ANNA  
Meidän ja muiden uskonnot 
Lasten Keskus 2010

Kirjassa seurataan Atte-nimisen pojan luokan elämää 
lukuvuoden ajan. Luokkatoveri Mahmud ei syö sianli-
haa, Pjotr paastoaa ennen pääsiäistä, ja Linda ei vietä 
itsenäisyyspäivää. Kirjassa käsitellään eri uskontoja sekä 
niihin liittyviä tapoja. Mukana on myös tieto-osio eri 
uskonnoista. Kirja soveltuu käytettäväksi päiväkodeissa 
ja alaluokilla. 

Järvinen, Eeva-Liisa – Ervelius, Tiina – 
Siiskonen, Tiina – Leskinen, Jaakko – Syyrakki, 
Antti – Vuorinen, Marjatta – Huttunen, Maija
KPL – KUUNTELEN, PUHUN, LUEN
Kokosanamenetelmä
Opettajan opas (loppuunmyyty) + Monisteet ja 
äänite + Isot kuva- ja sanakortit + Pienet kuva- 
ja sanakortit + Tulostettavia tehtäviä 1 ja 2 
Haukkarannan koulun julkaisusarjat 2002

KPL-kokosanamenetelmä tutustuttaa oppijaa kirjoi-
tettuun suomen kieleen ja kehittää samalla käsite- ja 
sanavarastoa. Perussanastoon kuuluu 240 sanaa, jot-
ka on jaettu aiheiden mukaan 20 opetuskokonaisuu-
deksi. Aihepiirit liittyvät lapsen arkeen ja soveltuvat 
hyvin aloittelevalle kielenoppijalle. Materiaalipaketissa 
on todella runsaasti eritasoisia tehtäviä, joiden avulla 
eriyttäminen, kertaaminen ja syventäminen onnistuvat 
helposti. Materiaalia voi hyödyntää kielitaidon eri osa-
alueiden opiskelussa. Opettajan oppaaseen on koottu 
tietoa menetelmän käyttämisestä ja materiaalipaketin 
eri osien soveltamisesta. Oppaassa on ohjeita ja ideoita 
materiaalin käyttöön. Materiaali soveltuu valmistavaan 
opetukseen, suomi toisena kielenä -opetukseen, esi- ja 
alkuopetukseen sekä erityisopetukseen. 

Karjalainen, Hilkka 
YHDISTÄ, KIRJOITA, KUUNTELE JA KEKSI 
Early Learning Oy 2008  

Kuvitettu, monistettava tehtäväsarja suomen kieltä opet-
televille. A-sarjan tehtävissä yhdistetään kuva ja sana ja 

kirjoitetaan sana kirjain kirjaimelta. B-sarjan tehtävissä 
tunnistetaan kuva ja kirjoitetaan sana tavutasolla, ja C-
sarjan tehtävissä tunnistetaan kuva ja kirjoitetaan koko 
sana kuvan alle. Tehtäväsarja soveltuu S2-opetukseen. 

Kilpimaa-Lipasti Nina – Kotilainen, Hanna
TAKATASKU E1 ja E2
Eriyttäviä tehtäviä äidinkielen ja kirjallisuuden 
opetukseen
Tammi 2006, E1: 2. painos 2007, E2: 4. painos 2010

Eriyttävistä tehtävistä koostuvat E1- ja E2-kirjat on 
suunnattu erityisopetuksessa ja suomi toisena kielenä 
-opetuksessa oleville, lukemaan opetteleville ykkös- ja 
kakkosluokkalaisille. Takatasku-sarja on tarkoitettu 
lisätehtäviksi äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen 
käytössä olevasta oppikirjasta riippumatta. Vaikka 
S2- ja erityisopetuksen materiaalien yhdistäminen on 
ongelmallista, kirjat soveltuvat myös S2-oppitunneille 
ja valmistavaan opetukseen. Sanasto on yleistä, konk-
reettista ja lapsen maailmaan liittyvää. Tehtävänannot 
ovat monipuolisia ja selkeitä, ja mukana on helpompia 
ja haastavampia tehtäviä. Myös sanojen merkityksiä 
harjoitellaan. Lukemaan ja kirjoittamaan harjaannutaan 
suomen kielen ominaispiirteisiin tutustuen: tehtävissä 
otetaan esille esim. nominien astevaihtelu ja nomini-
tyypit harjoituttamalla yksikköä ja monikkoa samalla 
tavalla taipuvissa sanoissa. Tavuttamiseen ja lauseiden 
muodostamiseen kiinnitetään huomiota. Kirjan A4-
kokoinen taitto tekee sivuista helppokäyttöiset, ja myös 
suuri fonttikoko tukee hahmottamista. 

KITA
Helsingin opetusvirasto

KITA on suomen kielen taidon arviointimateriaali 
esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheeseen. Se on tarkoitet-
tu suomea toisena kielenä puhuvien lasten kielitaidon 
arvioimiseen. Tehtäväsarja soveltuu erityisesti esiope-
tuksen suomi toisena kielenä -opettajien sekä koulus-
sa valmistavan opetuksen ja S2-opettajien käyttöön. 
Tavoitteena on selvittää koulussa aloittavan oppilaan 
edellytykset opiskella perusopetuksessa sekä tarve val-
mistavaan tai S2-opetukseen. Tarkoituksena on mitata 
oppilaan arkipäivän käsitteistöä sekä kykyä tuottaa suo-
men kieltä ja ymmärtää ohjeita. Arviointimateriaalista 
on saatavana kopioitava versio Helsingin opetustoi-
mesta (ks. julkaisijoiden yhteystiedot). 

KONKKARONKKA
Tunnepeli ja kehopeli
Laurea ammattikorkeakoulu 2010 

Ks. esittely sivulla 96.
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Korpela, Helena
PUHUN SUOMEA 1–3
Suomea vasta-alkajille
Vantaan kaupunki, sivistystoimi 1993 (loppuunmyyty)

Suomea toisena kielenä -opetusmoniste. Tutustumista 
kouluympäristöön (1), kotiympäristöön (2) sekä liik-
kumista jokapäiväisen elämän asioilla (3). Sopii käy-
tettäväksi valmistavassa opetuksessa, alakoulussa ja 
soveltuvin osin myös yläkoulussa.

Kuusisto, Arniika 
HOMMA HANSKASSA 
Päiväkodin monimuotoisuus rikkautena
Oppaita ja työkirjoja 2009: 3
Helsingin kaupungin sosiaalivirasto

Monikulttuurisen päiväkodin tarpeisiin laadittu opas 
kuvaa mm. oppimisympäristöjä, identiteettiä, kohtaa-
mista, juhlia, taidekasvatusta, leikkejä sekä ruokakult-
tuureita. Jokaiselle aukeamalle on koottu käytännön 
toimintaideoita nyyttikesteistä vuosiympyrään ja mo-
nikieliseen näytelmään. Oppaassa on ideoita myös yh-
teistyöhön perheiden kanssa. Julkaisu on osa Moni-
kulttuuriset lapset ja aikuiset päiväkodissa (MUCCA) 
-hanketta. Opas on ladattavissa käyttöön osoitteessa   
http://mucca.fi.

Kuusisto, Arniika 
KULTTUURINEN, KIELELLINEN 
JA KATSOMUKSELLINEN 
MONIMUOTOISUUS PÄIVÄKODISSA
Haasteita ja mahdollisuuksia 
Tutkimuksia 2010: 3
Helsingin kaupungin sosiaalivirasto

Ks. esittely sivulla 66.

Laitala, Maija
LAURAN PÄIVÄ
Suomi toisena kielenä – kartoitusaineisto 
esiopetusikäisille 
Opetushallitus 2007, 3. painos

Lauran päivä on tarkoitettu esiopetusikäisten suomea 
toisena kielenä puhuvien lasten suomen kielitaidon kar-
toittamiseen. Kartoitus tehdään lapsen siirtyessä esi-
opetuksesta perusopetukseen, ja tulosten perusteella 
voidaan suunnitella S2-opetusta ensimmäisellä luokalla. 
Materiaali kertoo esiopetusikäisen tytön tavallisesta päi-
västä arkisine tapahtumineen. Sanaston kartoittaminen 
on keskeisessä asemassa, mutta myös kielen rakenteet 
nousevat esille. Materiaali koostuu 13 värikuvasta, 
joiden tapahtumista lapsi kertoo suullisesti ja joiden 

kuvaamista kartoittaja ohjaa valmiiden kysymysten avul-
la. Lopussa on kartoittajalle koontipohja, jonka avulla 
lapsen käyttämiä sanoja ja rakenteita voi tarkastella. 
Kuvat kertovat konkreettisesti lapsen maailmasta ja 
antavat mahdollisuuden monen tasoiseen kuvaukseen. 
Ohjeet kartoittajalle ovat informatiiviset ja rohkaisevat 
kartoittamaan esikoululaisen kielitaitoa. 

Lampinen, Anni – Ikäheimo, 
Hannele – Dräger, Marja
MAVALKA – Matematiikan valmiuksien 
kartoitus
Opettajan ohje + Ryhmäkohtaiset 
Tuloslomakkeet + Lapsikohtaiset sivut + 
Oppivälinelaatikko
Opperi Oy 2007

MAVALKA on yksilöllisesti tehtävä kartoitus, jonka 
avulla selvitetään lapsen matematiikan valmiuksia. Kar-
toituksen tulokset antavat lähtökohdan matematiikan 
opetuksen suunnittelulle yksilö- ja ryhmätasolla. Uusin-
takartoituksen avulla saadaan selville lapsen valmiuksi-
en kehittyminen. MAVALKA 1 on suunnattu esiope-
tuksen erityisryhmille ja starttiluokan oppilaille, ja se 
toteutetaan lukuvuoden alussa ja puolivälissä. MAVAL-
KA 2 on suunnattu esiopetuksen alkuun ja puoliväliin 
sekä 1. luokan alkuun ja erityisopetukseen. MAVALKA 
soveltuu myös maahanmuuttajataustaisten oppilaitten 
matemaattisten valmiuksien kartoitukseen.

Lappalainen, Ulla
AAMU
Punaisen Aamun kuuntelutehtävät
Opetushallitus 2010, 2. painos

Kuunteluäänitteet ja -tehtävät on tarkoitettu sekä kuul-
lun että luetun ymmärtämisen harjoitteluun. Äänitteet 
perustuvat Aamu-lukemistojen teksteihin. Materiaalia 
voi käyttää jo aivan kielen opiskelun alussa. Tehtävät 
soveltuvat myös eriyttämiseen. Harjoitukset ovat mo-
nivalintatehtäviä sekä oikein–väärin-väittämiä. 

Lappalainen, Ulla – Vesterinen-Sumu, Elina
AAMU
Suomen kielen kuvasanakirja
Opetushallitus 2010, 9. painos

Aamu on värikäs suomen kielen kuvasanakirja. Se 
sisältää kielen perussanastoa ja niihin liittyviä lyhyitä 
lauseita, tervehdyksiä ja kysymyksiä. Kirjassa on myös 
kuva-aukeamiin liittyviä loruja, jotka sisältävät kunkin 
kuvasivun sanaston. Selkeän kuvituksensa ansiosta kirja 
sopii kaikenikäisille maahanmuuttajille, esiopetukseen, 
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päiväkoteihin, erityisopetukseen ja kotikäyttöön. Kir-
jaan liittyvät kiinteänä osana tehtäväsivut.

Lappalainen, Ulla – Vesterinen-Sumu, Elina
AAMU
Suomen kielen kuvasanakirjan tehtäväsivut
Opetushallitus 1996

Kuvasanakirjaan liittyvät tehtäväsivut ovat eri vaikeus-
asteisia. Tehtäväsivuilla on koulukohtainen kopiointi-
oikeus.

Lappalainen, Ulla – Vesterinen-Sumu, Elina
AAMU
Suomen kielen lukemisto ja peruskielioppi
Opetushallitus 2010, 5. uudistettu painos

Kuvasanakirjan aiheisiin kiinteästi liittyvä lukemisto: 
lukemiston aihepiirit etenevät kuvasanakirjan aiheiden 
mukaisesti, ja sisällysluettelossa viitataan tekstiä vas-
taavaan kuvasanakirjan sivuun. Sopii perusopetukseen, 
erityisopetukseen ja itsenäiseen opiskeluun, erityisesti 
perusopetuksen vuosiluokille 3 ja 4. Tekstit ovat alussa 
helppoja ja vaikeutuvat vähitellen. Tekstien aiheet on 
saatu arkielämän tilanteista, joten oppilaan on helppo 
samastua niihin. Kielioppiosuus on melko suppea (20 
sivua) ja siinä keskitytään käsittelemään perustietoja, 
joita oppija tarvitsee päästäkseen alkuun suomen kielen 
opinnoissaan.

Lappalainen, Ulla
AAMU
Suomen kielen lukemiston ja peruskieliopin 
harjoituskirja
Opetushallitus 2011, 8. painos

Suomen kielen lukemiston ja peruskieliopin kerto-
muksiin ja runoihin liittyviä monipuolisia ja eritasoi-
sia tehtäviä, jotka kehittävät kielitaidon eri osa-alueita. 
Harjoituskirjassa on lukemiston jokaiseen tekstikap-
paleeseen liittyvät harjoitukset, joissa harjoitetaan niin 
puhumisen, kirjoittamisen, lukemisen kuin ymmärtä-
misenkin eri osa-alueita sekä kielen rakennetta ja kie-
lioppia. Harjoitukset A, B ja C ovat helppoja, kirjan 
tekstiin viittaavia. Harjoitukset vaikeutuvat aakkosjär-
jestyksessä. D-harjoitus on kommunikatiivinen, taval-
lisesti parikeskusteluun ohjaava tehtävä. E-harjoitus 
liittyy kirjoittamiseen. Opettaja voi muokata tehtäviä 
mieleisekseen. Esim. E-tehtävän, joka sellaisenaan on 
turhan helppo ja mekaaninen, voi muuttaa muotoon: 
muodosta virkkeitä, joissa käytät alla olevia sanoja. 
Tehtäväsivun lopussa viitataan vastaaviin lukemiston 
ja kieliopin sekä kuvasanakirjan sivuihin.

Laurila, Natalia – Koljonen, Hanna
MAMUMUKSUT
Suomea leikki-ikäisille 
Finn Lectura 2010

Varhaiskasvatukseen ja pienille kielenoppijoille suun-
nattu kuvakirja johdattaa lukijaansa suomen puhekie-
leen ja monikulttuuriseen Suomeen. Kirjaa on tarkoitus 
lukea yhdessä aikuisen kanssa keskustellen, koskettaen 
ja itse kokien. Kuvitus ja tarinat kannustavat oppimaan 
kieltä monta aistia käyttäen. Kirjan aiheina ovat mm. 
piha, koti, sisarukset, talvi, harrastukset, ruokailu ja 
tunteet. Tehtäväideat ovat toiminnallisia kannustaen 
liikkumaan, ilmeilemään ja samalla kertomaan toimin-
nastaan. Kirjan hahmoja ovat Aino, Shashi, Jevgeni ja 
Asad. Kirja soveltuu varhaiskasvatukseen, esi- ja alku-
opetukseen sekä valmistavaan opetukseen.    

Lehtiniemi, Eija – Wäre, Mervi 
– Törmänen, Arto 
KIPINÄT-sarja. Seitsemän kirjaa lukemaan 
opetteleville
Opike 2001

Kipinät-sarja on tarkoitettu lukemaan opetteleville lap-
sille. Kirjojen helpot tekstit ja hauskat eläinkuvat in-
nostavat lukemaan sarjan ensimmäisen kirjan kannesta 
kanteen jo silloin, kun lukija tuntee vasta neljä kirjainta 
ja osaa lukea niistä muodostuvia sanoja. Kaikissa kir-
joissa on paljon toistoa, ja ne vaikeutuvat vähitellen 
sekä sana- että lausetasolla. Sarjan seitsemäs kirja on 
vaativin, mutta edellyttää sekin vain kaksitavuisten sa-
nojen lukemista. Soveltuu hyvin käytettäväksi lukemaan 
opettelevien maahanmuuttajalasten kanssa myös val-
mistavassa opetuksessa. 

VarhaISkaSVatuS, eSI- ja aLkuopetuS SekÄ peruSopetukSeen VaLMIStaVa opetuS
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Mertaranta, Teija – Kushtshenko, Leena
EKA SUOMI 
Opetushallitus 2011 

Suomen kielen alkeista liikkeelle lähtevä oppikirja on 
tarkoitettu käytettäväksi perusopetukseen valmista-
vassa opetuksessa alakoulussa. Kirjan päähenkilö on 
maahanmuuttajataustainen Toni, jonka arjen kautta 
tutustutaan perussanastoon, kielitiedon perusraken-
teisiin, eri oppiaineiden sanastoon sekä suomalaiseen 
tapakulttuuriin. Kirjassa on lyhyitä kertomuksia sekä 
selkeän piirroskuvituksen lisäksi valokuvia. Oppikirja 
tulee täydentymään tehtäväkansiolla ja verkkomateriaa-
lilla. Tavoitteena on saavuttaa taitotaso A1. 

Nissilä, Leena (toim.)
KIKE
Kielellisen kehityksen diagnosoiva tehtäväsarja 
suomi toisena kielenä -opetukseen
Opetushallitus 2011, 3. painos

KIKE on maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 
suomen kielen testaamiseen tarkoitettu diagnosoi-
va tehtäväsarja. Testipakettiin kuuluu kirjanen, jonka 
tehtäväosiot ovat vapaasti kopioitavissa, sekä cd-levy. 
Kirjan alussa on teoriaosio, joka käsittelee toisen kie-
len oppimista yleensä. Jokaisen kielitaidon osa-aluetta 
käsittelevän luvun alussa on lisäksi lyhyt johdanto, jossa 
on ko. osa-alueen kannalta merkittävää tietoa. Testistö 
koostuu kuudesta eri osa-alueesta, jotka ovat kielitieto, 
sanasto, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen, kuullun 
ymmärtäminen ja puhuminen. Kun tehtäväsarjan kaik-
ki osiot on tehty, on mahdollista laatia kunkin oppilaan 
osalta kielitaitoprofiili. KIKE suositellaan tehtäväksi 

peruskoulun 2., 5. ja 7. luokalla tai kielitaidon olles-
sa tasolla A1, A2 ja B1. Testi soveltunee siten myös 
aikuisopiskelijoille, joskin sen aihepiirit ovat lapsen 
maailmasta. Tehtäväsarjan osiot ovat eri henkilöiden 
laatimia, mistä johtuu sen hienoinen kirjavuus. Testi on 
melko työläs toteuttaa, jos aikoo tehdä tehtävät kaikilta 
kielen osa-alueilta. Kuitenkin ainoastaan siten voi saa-
da kokonaiskäsityksen oppijan kielitaidosta. Pisteiden 
laskeminen ja kielitaitoprofiilin laatiminen on melko 
iso urakka, koska osioiden pistemäärät eivät ole val-
miiksi vertailukelpoisia keskenään. Kertoimia käyttä-
mällä päästään vertailtavaan lopputulokseen. Luetun 
ymmärtämisen osalta annettu kerroin on virheellinen. 
Muutenkin tehtäväsarjaan on jäänyt joitakin virheitä, 
jotka varmaan toisessa painoksessa korjataan. Kaiken 
kaikkiaan KIKE on hyvä ja tarpeellinen väline kielitai-
don testaamiseen. Oppilaiden mielestä tehtävät olivat 
mielekkäitä, joskin turhan samankaltaisia.

Paavola, Heini – Talib, Mirja-Tytti
KULTTUURINEN MONINAISUUS 
PÄIVÄKODISSA JA KOULUSSA
Opetus 2000. 
PS-Kustannus 2010 

Ks. esittely sivulla 68.

Päivärinta, Marjut – Nissilä, Leena (toim.) 
PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA 
OPETUS
Opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön 
Oppaat ja käsikirjat 2010: 7
Opetushallitus 2010

Ks. esittely sivulla 61.

Saatsi, Birgit
MUKAMATILDA
Äidinkielen harjoituskirja + Opettajan opas
Mukamat oy 2009

Mukamatilda on harjoituskirja suomen kielen perus-
taidot hallitseville pienaakkosin. Kirja vaikeutuu as-
teittain: se alkaa tavu- ja sanatason tehtävistä ja etenee 
lauseenmuodostukseen. Mukamatilda rakentuu lapsille 
tärkeiden aiheiden ympärille. Kirjassa on runsaasti eri-
yttävää materiaalia, ja se ohjaa oppilasta itsearviointiin. 
Mukamatilda on laadittu erityisopetuksen materiaaliksi, 
mutta sitä käytetään myös suomi toisena kielenä -ope-
tuksessa.   

VarhaISkaSVatuS, eSI- ja aLkuopetuS SekÄ peruSopetukSeen VaLMIStaVa opetuS



Vesander, Carita
KIEHTOVAT KIRJAIMET
Visuaaliseen hahmottamiseen perustuvia 
luku- ja kirjoitustehtäviä alkuopetukseen, 
erityisopetukseen ja S2-opetukseen
OpiKatti 2011 

Oppimateriaali koostuu visuaaliseen hahmottamiseen 
perustuvista luku- ja kirjoitustehtävistä. Materiaali on 
tarkoitettu oppijoille, jotka tutustuvat kirjoittamiseen 
ja lukemiseen. Materiaalissa on 221 sivua, ja tehtävät 
ovat monistettavia.

 

Vesander, Carita
KIELEN KANNALLA
Monistettava oppimateriaali 
Opikatti 2009 
 
Oppimateriaali sisältää erilaisia suomen kielen tehtäviä. 
Harjoitukset on tarkoitettu suomen kielen perusteiden 
harjoittelijoille. Tehtävät on ryhmitelty tehtävätyyppien 
mukaan, ja ne ovat monistettavia. Materiaalissa on 248 
sivua. Teos on suunnattu alkuopetukseen, erityisope-
tukseen ja S2-opetukseen.

Vesander, Carita
LAUSEILLA LENTOON
OpiKatti 2008 

Kirjassa on erilaisia lausetasoisia, tavutettuja luetun 
ymmärtämisen harjoituksia. Tekstit ovat selkeitä ja 
soveltuvat hyvin eriyttämiseen. Monistettavat tehtävät 
soveltuvat alkuopetukseen, erityisopetukseen ja suomi 
toisena kielenä -opetukseen. 

Vesander, Carita
TASSUT TARINOILLA
OpiKatti 2008, 3. painos  

Tassut tarinoilla on alkuopetukseen suunniteltu monis-
tettava tehtäväpaketti. Kirja sisältää 80 luetun ymmär-
tämisen tekstiä sekä niihin liittyvät monivalintatehtävät. 
Materiaali on tavutettu. Harjoitukset soveltuvat erityis-
opetukseen ja S2-opetuksen.

Saatsi, Birgit
MUKAMATTI
Äidinkielen harjoituskirja + Opettajan opas
Mukamat oy 2009

Materiaalissa on runsaasti perusharjoituksia lukemaan 
ja kirjoittamaan opettelevalle. Se on saatavana suur- 
tai pienaakkosin. Oppikirja on ulkoasultaan selkeä ja 
helposti hahmottuva. Kirja lähtee liikkeelle äänteiden 
opettelusta. Mukana on paljon kokonaissanahahmoja 
pelkkien merkityksettömien tavujen sijaan. Mukamat-
ti on laadittu erityisopetukseen, mutta sitä voi käyttää 
myös suomi toisena kielenä -opetuksessa.

Saatsi, Birgit
SANAMATTI
Äidinkielen harjoitusmonisteet
Mukamat oy 2009

Sanamatti koostuu lukemisen ja kirjoittamisen harjoituk-
sista sekä parisaneluharjoituksista. Se on Mukamatildan ja 
Mukamatin oheismateriaali. Tehtävissä liikutaan tavu- ja 
sanatasolla ja harjoitetaan lisäksi äng-äännettä ja äänteiden 
kestoa. Monistettavassa materiaalissa on 152 sivua. 

Saksola, Maire
SANOTAAN SE SUOMEKSI
Early Learning Oy 2007 

Harjoituspakettiin on koottu tehtäviä suomen kieliopil-
lisista rakenteista käytännönläheisesti ja runsaasti kuvi-
tettuna. Lopussa on muisti- ja dominopeleiksi sopivat 
sivut. Monistettavassa materiaalissa on 87 sivua. Materi-
aali soveltuu S2-opetukseen ja valmistavaan opetukseen. 

Vainio, Liisa
LEIKKIEN LUKEMAAN
Early Learning Oy 1995

Perustuu synteettiseen lukemaan opettamisen mene-
telmään, mutta voidaan käyttää myös sanamenetelmän 
kanssa. Lähtökohtana on ääni ja puheen kuuntelu. Ke-
hyskertomusten sanasto melko vaativaa. Soveltuu esi- ja 
valmistavaan opetukseen.

VarhaISkaSVatuS, eSI- ja aLkuopetuS SekÄ peruSopetukSeen VaLMIStaVa opetuS
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Asikainen, Katja
OPETTAJAN AARREARKKU
Suomen kielen sanastoharjoituksia
Finn Lectura 2010

Sanastoharjoitukset lähtevät liikkeelle suomen kielen 
alkeista. Mukana on sanaristikoita, sanalaatikoita sekä 
sanalappuja, joiden kautta harjoitellaan muun muassa 
perussanastoa vaatteista ruokiin, luontosanastoa sekä 
asumissanastoa. Työelämän sanastoa lähestytään am-
mattien sekä keskeisten käsitteiden kautta. Tehtävissä 
harjoitellaan myös muutamia rakenteita, kuten monik-
koa ja imperfektiä. Harjoitukset ovat selkeitä ja sovel-
tuvat hyvin sanaston harjoitteluun ja kertaamiseen eri 
kouluasteilla alakoulusta aikuiskoulutukseen. 

Heikkilä-Kopperoinen, Elina – Martikainen, 
Paula – Ruutu, Sari – Saari, Elli
KIELIKARHU 2 
Suomi toisena kielenä 
Tekstikirja + Harjoituskirjat + Äänite + 
Opettajan opas 
Opetushallitus 2011

Kielikarhu on koko alakoulun kattava kirjasarja, joka 
etenee taitotasoittain. Se pohjautuu ikätason mukaisiin 
aitoihin teksteihin sekä puhetilanteisiin kutsuista satui-
hin ja keskusteluista kuuntelutehtäviin. Kirjan lähtökoh-
tana on funktionaalinen kielenoppimiskäsitys. Kirjassa 
on 12 jaksoa, jotka on tarkoitus käsitellä kahden luku-
vuoden aikana. Aiheita ovat mm. perhe, ystävät, leikki, 
sadut, runot, Suomi, vitsit, kirjasto, media, luonto ja ter-
veys. Kaunokirjallisuutta kummitustarinoista lasten ny-
kykirjallisuuteen on sisällytetty jaksoihin. Kirjan sisällöt 
myös integroituvat eri oppiaineisiin. Tehtävät ohjaavat 
kielitiedon ja sanaston opiskeluun. Kirja antaa opetta-
jalle paljon mahdollisuuksia syventyä tiettyihin aiheisiin 
tai edetä välillä nopeammin. Toisen osan harjoituskirjat 
ja äänite ovat ilmestymässä. Opettajan opas julkaistaan 
osoitteessa www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit. Sarjan 
toinen osa on suunnattu 3.–4.-luokkalaisille, jotka ovat 
taitotasolla A1.2–A2.1. 

Sarja tulee täydentymään osilla Kielikarhu 3 (5–6. luokkien 
materiaali) sekä Kielikarhu 1 (1.–2. luokkien materiaali). 

peruSopetukSen VuoSILuokat 3–9

Huhta, Susanna – Voipio, Sanna
SISU 7
Suomea toisena kielenä
Tammi 2004, 3. painos 2011

Perusopetuksen yläkoulun S2-oppikirja maahanmuut-
tajaoppilaille, jotka käyttävät suomen kieltä muiden 
aineiden opiskelussa. Kirjaa voi käyttää sekä erillisessä 
S2-opetuksessa että opetettaessa suomea toisena kiele-
nä äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla. Oppijaa kan-
nustetaan havainnoimaan suomen kieltä sekä tarkaste-
lemaan kielen rakennetta ja käyttöä harjoituksissa, jotka 



etenevät perustehtävistä soveltaviin. Monikielinen ja 
-kulttuurinen tausta tuodaan kirjassa esiin vahvuutena. 
Tätä kirjaa käytettäessä luokassa kannattaa olla käytet-
tävissä myös saman sarjan äidinkielen ja kirjallisuuden 
kirja (Kuukka, Väinö – Lehtinen, Kirsti – Nampajärvi, 
Sisko: Sisu 7. Perusopetuksen äidinkieli ja kirjallisuus. 
Tammi 2004).

Huhta, Susanna – Voipio, Sanna
SISU 8
Suomea toisena kielenä
Tammi 2004, 3. painos 2011

Kirjan runsaassa kielioppiosiossa kannustetaan käyt-
tämään kieltä, vaikkei aivan kaikkia sääntöjä muistaisi-
kaan. Vihreät vinkki- ja tehtävälaatikot huomaa hyvin, 
ja ne sisältävät mielenkiintoisia ja auttavia huomioita 
esimerkiksi sanojen taipumisesta tai kirjallisuudesta. 
Tehtävissä kannustetaan myös joukkoviestimien seu-
raamiseen. Kielioppiosiossa käydään selkeästi ja esi-
merkkien avulla läpi muotoja säännönmukaisista epä-
säännöllisiin. Teksteissä viitataan myös puhekieleen: 
miten sanoisit jonkin puhekielellä, puhekieltä käyttä-
mälläkin voi esiintyä kohteliaasti jne. Oppilaan oma 
äidinkieli otetaan tehtävissä huomioon. Sisu 8:ssa kä-
sitellään muun muassa monikon sijamuotoja, verbien 
tapaluokkia ja lauseen rakennetta sekä kirjallisuuslajeja, 
puhetaitoa, mediaa, kirjoittamista ja itsearviointia. Teh-
tävänannoissa on jonkin verran viittauksia äidinkielen 
Sisu-kirjoihin.

Huhta, Susanna – Ventelä, Eveliina
SISU 9 
Suomea toisena kielenä
Tammi 2006

Yhdeksännen luokan Sisu-kirjan osioissa käsitellään 
kielitietoa, kielen rakenteita, kirjallisuutta, vuorovaiku-
tusta sekä kirjoittamista. Rakenteissa opiskellaan verbin 
eri modusten passiivia, partisiippeja ja lauseenvastikkei-
ta, kirjallisuus-jaksossa tutustutaan suomalaisen kirjal-
lisuushistorian keskeisiin kirjoittajiin. Opiskelijaa ohja-
taan vertailemaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja. 
Kirjassa on mielenkiintoisia, osin autenttisia tekstejä 
mm. Helsingin Sanomista. Oppilaan omaa kulttuuri-
taustaa nostetaan esiin esim. kirjoitustehtävien yhteydes-
sä. Tehtävissä viitataan usein Sisu 9 -äidinkielen kirjaan 
(Artikainen, Päivi – Kuukka, Väinö – Lehtinen, Kirsti 
– Panhelainen, Irmeli – Saarikivi, Janne – Taipale, Sari: 
Sisu 9. Peruskoulun äidinkieli ja kirjallisuus. Tammi 
2006), minkä vuoksi äidinkielen kirjan käyttäminen 
opiskelun rinnalla on mielekästä.

Hurskainen, Outi – Korpela, Helena – Rajala,
Pertti – Vannela, Merja
KAUNIS SUOMI
Opetushallitus 1996 (loppuunmyyty)

Kirja perehdyttää Suomen luontoon, maantietoon ja 
historiaan. Sitä voi käyttää oppikirjana, tukimateriaalina 
tai oheislukemistona. Se pyrkii antamaan kokonaisku-
van Suomesta maahanmuuttajalle, joka aloittaa opiske-
lun suomalaisessa yläkoulussa. Kirjassa kerrotaan myös 
suomalaisista perheistä ja maahanmuuttajista, heidän 
sukulaisistaan ja tuttavistaan.

Karanko, Marjatta – Paavilainen, Ulla
SUOMEA SINULLE 1
Suomen kielen oppikirja yläkouluun 
Oppikirja + Äänite + Opettajan opas
Finn Lectura 2011 

Suomea sinulle 1 on peruskoulun 7.–9.-luokille tar-
koitettu suomen kielen alkeisoppikirja, joka valmentaa 
kohti taitotasoa A1.3. Kappaleiden henkilöt ja tapahtu-
mat sijoittuvat kouluun, kotiin ja vapaa-ajalle. Teksteissä 
ja tehtävissä harjoitellaan arjen kielitaitoa, ja aihepiirejä 
ovat mm. tutustuminen, perhe, sairastaminen, vuoden-
ajat, ruokailu ja kesätyöt. Mukana on suullisia tehtäviä. 
Kuvituksessa on hyödynnetty piirrosten ohella valo-
kuvia, jotka soveltuvat esim. ammattien opiskeluun. 
Opettajan opas ilmestyy myöhemmin. Kirja pohjautuu 
Totta kai -kirjasarjaan mutta on kauttaaltaan uudistettu 
ja ajanmukaistettu. 

peruSopetukSen VuoSILuokat  3–9
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perusopetuksen vuosiluokat 3–9

Karanko, Marjatta – Paavilainen, Ulla
TOTTA KAI!
Suomen kielen alkeisoppikirja + äänite
Finn Lectura, 2. painos 2006 (loppuunmyyty)

Sisältää 23 kappaletta, joiden aiheet liittyvät nuorten 
arkeen Suomessa. Lähtee kielen alkeista, mutta vai-
keutuu melko nopeasti. Aihepiirit käsittelevät nuor-
ten perhe-elämää, koulunkäyntiä ja vapaa-ajan viettoa 
Suomessa. Piirroskuvituksessa esiintyy syntyperäisiä ja 
uussuomalaisia. Jokaisen kappaleen tekstiosan jälkeen 
on kielen rakenne -osio, kielioppia ja/tai harjoituksia. 
Kirjan lopussa on yksikielinen aakkosellinen sanasto. 
Oppikirja on tarkoitettu erityisesti perusopetuksen 7.–
9. vuosiluokille, mutta sitä voidaan käyttää jo 4. luokasta 
lähtien. Kirjaa on käytetty erityisesti yläkoululaisten val-
mistavassa opetuksessa. Oppikirja on uudistettu, mutta 
äänite on edelleen sama.

Karanko, Marjatta – Paavilainen, Ulla
TOTTA KAI: Lisää suomea!
Finn Lectura 2006 (loppuunmyyty)

Tämä 7.–9.-luokkalaisten harjoituskirja korvaa kirjan 
Tottakai! -lisäharjoituksia. Nuorten maailmaa kuvataan 
ajanmukaisesti: mukana ovat internetit, sähköpostit ja 
mp3-soittimet. Oppilaita kannustetaan tiedonhakuun 
ja sähköiseen viestintään. Teksteiksi on valittu mai-
noksia sekä lehti- ja asiakirjatekstejä nuorten arjesta. 
Vuorovaikutteisuus ja puhekieli nousevat esille monissa 
harjoituksissa. Kielen rakenteiden harjoittelu ei korostu 
osioissa, vaan kielioppitehtävät lomittuvat ymmärtä-
mistä ja kielen käyttöä harjaannuttaviin harjoituksiin. 
Osioiden lopussa on itsenäistä työtä vaativia, haastavia 
harjoituksia nopeasti edistyneille, mikä auttaa oppilai-
den eriyttämisessä. Kirjan lopussa on laajat kappale-
kohtaiset ja aakkoselliset sanastot, joissa esitellään myös 
puhekielen sanastoa. Kirjan taitto on selkeä ja helposti 
hahmottuva. Mustavalkoinen kuvitus tukee harjoituk-
sia. Kirjaa voi käyttää oppikirjan tukena mutta myös 
itsenäisesti.  

Karanko, Marjatta – Talvitie, Ulla
TOTTA KAI! 2
Puhesuomen alkeet + äänite
Finn Lectura 1997 (loppuunmyyty)

Totta kai! 2 on puhekielinen oppikirja, joka on tar-
koitettu erityisesti yläkoulu- ja lukioikäisille maahan-
muuttajille. Käytössä pääasiassa yleiseteläsuomalainen 
puhekieli, mutta sen lisäksi kirja sisältää myös muita 
puhesuomen muotoja, jopa murteita. Kirja sisältää 

äänitteen keskustelut, kieliopin ja harjoituksia. Äänit-
teessä puhuvat eri-ikäiset ja eri puolilta Suomea ko-
toisin olevat ihmiset. Aiheina ovat nuorten maailma, 
ystävät, harrastukset, koulu ja perhetapahtumat.

Kerola, Kyllikki – Hulkko-Haavisto, 
Terhikki – Kallio, Anja
JUHLASTA JUHLAAN – tapojen tarinat kuvin, 
sanoin ja sävelin
Kansio: Kuvakortit + Opettajan vihko + 
Nuottivihko + CD
Opetushallitus 2006

Juhlasta juhlaan on monikäyttöinen materiaalipaketti: se 
soveltuu käytettäväksi varhaiskasvatuksesta aikuiskou-
lutukseen. Suomalaisten ja kristillisten juhlien lisäksi 
materiaalissa kuvataan muidenkin kulttuurien ja uskon-
tojen juhlia: mukana ovat esim. muslimien Id-al-Fitr, 
juutalaisten hanukka ja venäläisten uudenvuodenjuhla. 
Perinteisiä suomalaisia juhlia käsitellään laajasti ystä-
vänpäivästä syntymäpäiviin ja ylioppilasjuhlista hau-
tajaisiin, ja niiden yhteydessä kommentoidaan myös 
juhlimista muissa kulttuureissa. Jokaisen juhlan käsitte-
lyyn on äänitteellä jokin juhlassa yleensä laulettava laulu 
sekä kirjan tekijöiden tekemä laulu. Mukana on myös 
kristillisiä lauluja (esim. hautajaisten ja ristiäisten käsit-
telyn yhteydessä), mikä kannattaa monikulttuurisessa 
ryhmässä ottaa huomioon. Kuvakorteilla tapahtumaa 
voi havainnollistaa, ja erityisesti ne innostavat kerto-
miseen ja keskustelemiseen. Opettajan vihko opastaa 
juhlien käsittelyssä. Juhlasta juhlaan soveltuu käytet-
täväksi niin valmistavassa opetuksessa kuin yleisope-
tuksen kansainvälisyyskasvatuksessa. Materiaalin kuvat 
ovat tulostettavissa opetuskäyttöön osoitteessa www.
edu.fi/oppimateriaalit/juhla.

Konsti, Paula – Korpela, Helena – Luusalo, Anne
JUTTUJA JA TUTTUJA
Suomea toisena kielenä seitsemäsluokkalaisille
Opetushallitus 2008 2., uud. painos

Kirjassa on 25 kappaletta, jotka kertovat monikulttuu-
risen luokan oppilaiden koulunkäynnistä, vapaa-ajasta 
ja harrastuksista sekä suomalaisesta yhteiskunnasta. 
Kappaleisiin liittyy yksikielinen sanasto, kysymyksiä, 
keskustelunaiheita ja tehtäviä sekä nuorten päiväkirja-
tekstejä ja sähköpostikirjeitä. Kirja on suunnattu etu-
päässä seitsemäsluokkalaisille, mutta sitä voivat käyttää 
myös muut oppijat, joiden sanavarasto on jo melko 
laaja ja jotka ymmärtävät pidempiä tekstejä ja hallitsevat 
suomen peruskieliopin.



Konsti, Paula – Korpela, Helena – Luusalo, Anne
– Ufacik, Riitta
JUTTUJA JA TUTTUJA
Kielitietoa ja harjoituksia suomi toisena kielenä 
-opiskeluun seitsemäsluokkalaisille
Opetushallitus 2009, 2. painos

Kielitietoa ja harjoituksia sellaisille seitsemäsluokkalai-
sille maahanmuuttajaoppilaille, joilla on jo melko laaja 
sanavarasto sekä suomen kielen perusrakenteiden ja 
oikeakielisyyden tuntemusta. Kirjan alussa kerrataan 
alakoulussa opittuja perustaitoja. Sen jälkeen pereh-
dytään oikeakielisyyteen, sanaluokkiin sekä verbi- ja 
nominitaivutukseen. Kirjan lopusta löytyy perusteelli-
nen nomini- ja verbityyppien esittely. Kielitietoa seuraa-
vat harjoitukset ovat vaikeutuvassa järjestyksessä.

Konsti, Paula – Korpela, Helena – Luusalo, Anne
JUTTUJA JA TUTTUJA
Selkokielinen lukukirja
Opetushallitus 2008

Selkokielisessä lukukirjassa on 25 kappaletta, joissa 
monikulttuurisen luokan oppilaat kertovat koulusta, 
vapaa-ajasta, ystävistä ja harrastuksista. Nuorten elä-
män kautta kirjassa käsitellään suomalaista kulttuuria 
ja yhteiskuntaa, mutta myös eri taustoista tulevien op-
pilaiden tarinoita nousee esille. Kappaleiden yleiskielen 
rinnalla käytetään nuorten kirjoittamissa päiväkirja- ja 
sähköpostiviesteissä runsaasti puhekieltä. Kirjassa 
opiskellaan myös nuorten arkeen liittyvää sanastoa: 
chattaillaan, lumilautaillaan halfpipessa ja skeitataan. 
Luetun ymmärtämistä tuetaan välikysymysten avulla. 
Kirjassa on painotettu sekä helppoa perussanastoa että 
haastavampaa erityissanastoa, minkä vuoksi kirja so-
pii hyvin monenlaisten oppijoiden käyttöön. Sivujen 
selkeän taiton ansiosta melko suurikokoista tekstiä on 
helppo lukea.

Konsti, Paula – Korpela, Helena – Luusalo, Anne
– Ufacik, Riitta
YHTEISTÄ JA OMAA
Suomea toisena kielenä kahdeksasluokkalaisille
Opetushallitus 2005

Yhteistä ja omaa -lukukirja on jatkoa seitsemäsluokka-
laisille suunnatuille Juttuja ja tuttuja oppi- ja harjoitus-
kirjoille. Kirjassa seurataan monikulttuurisen luokan 
oppilaiden elämää, ja kappaleet käsittävät aihepiirejä, 
kuten nuorten henkilökohtainen elämä ja tunteet, eri-
laiset arjen ja juhlien tavat, media, vaikuttaminen yh-
teiskunnassa, kulttuuri ja historia. Kappaleiden perässä 
on luetunymmärtämiskysymyksiä, keskustelunaiheita ja 

tehtäviä sekä sanasto, joka sisältää myös puhekielisiä sa-
noja. Kirjassa on myös päiväkirja- ja sähköpostitekstejä, 
joiden avulla voidaan käsitellä puhutun ja kirjoitetun 
kielen eroja. Tekstien sanasto ja rakenne vastaavat vai-
keusasteeltaan pääosin eurooppalaisen viitekehyksen 
taitotasoa B1.1–B1.2.

Konsti, Paula – Korpela, Helena – Luusalo, Anne
– Ufacik, Riitta
YHTEISTÄ JA OMAA
Harjoituskirja kahdeksasluokkalaisille
Opetushallitus 2006

Vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteita noudat-
tava Yhteistä ja omaa -harjoituskirja liittyy Yhteistä ja 
omaa -lukukirjaan, mutta sitä voi käyttää myös erik-
seen. Harjoituskirjan alussa kerrataan suomen kielen 
perustaitoja, sitten käydään läpi verbin tapaluokat, 
lausetyyppejä, adjektiivien vertailu, pronominien ja lu-
kusanojen taivutus sekä prepositioita ja postpositioita. 
Kielitietoasiat on koottu omiin laatikoihin. Oppikirja 
sisältää runsaasti harjoituksia, jotka pääosin vastaavat 
eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1.1–B1.2.

Konsti, Paula – Korpela, Helena – 
Luusalo, Anne – Ufacik, Riitta
TÄÄLLÄ JA TOISAALLA
Suomea toisena kielenä yhdeksäsluokkalaisille
Opetushallitus 2007

Täällä ja toisaalla -lukukirja on jatkoa Juttuja ja tuttuja 
sekä Yhteistä ja omaa -kirjoille. 24 kappaleessa kerro-
taan aiemmissa kirjoissa tutuksi tulleesta monikulttuu-
risesta luokasta ja käsitellään mediaa, jatko-opintoja, 
työnhakua ja työharjoittelua, kokouskäytäntöjä, sekä 
kieltä, kirjoittamista ja kirjallisuutta. Puhutun ja kir-
joitetun kielen eroihin kiinnitetään huomiota päivä-
kirjasivujen ja sähköpostiviestien avulla. Piirroksin 
kuvitettu värillinen taitto tekee kirjasta mukavalukui-
sen. Kirjassa käsitellään nuorten maailmaan liittyviä 
aiheita: suunnitteluvaiheessa on kuultu myös nuorten 
kommentteja kirjan teemoista. Kielen rakenteita ei erik-
seen tarkastella. Tekstien sanasto ja rakenteet vastaavat 
vaikeustasoltaan pääosin eurooppalaisen viitekehyksen 
taitotasoa B1.2. 

perusopetuksen vuosiluokat 3–9
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Konsti, Paula – Korpela, Helena – 
Luusalo, Anne – Ufacik, Riitta
TÄÄLLÄ JA TOISAALLA
Harjoituskirja yhdeksäsluokkalaisille
Opetushallitus 2010

Kirja liittyy Täällä ja toisaalla -lukukirjaan, ja siinä kä-
sitellään kielitietoa. Aihepiirejä ovat oikeinkirjoitus, as-
tevaihtelu, sanaluokat, nominien ja verbien taipuminen 
ja lauseenjäsennys. Uutta asiaa sarjan aiempiin osiin 
verrattuna ovat verbin nominaalimuodot, rektiot, sa-
nojen johtaminen, lyhenteet ja vierassanat. Kielitieto 
käsitellään tietolaatikoissa, joita seuraavat eritasoiset 
harjoitukset. Harjoituskirjassa on otettu huomioon 
Ison suomen kieliopin (2004) termiratkaisuja. Tekstien 
sanasto ja rakenteet vastaavat taitotasoja B1.2–B2.1. 

Kuukka, Katri – Muukkonen, Minna – 
Vasama, Aurora – Vehkanen, Marjut
MEIDÄN SUOMI -tekstikirja + harjoituskirjat 
A ja B + opettajan opas
Otava 2011 5. painos, 2008 4. painos (harjoituskirja 
A), 2011 7. painos (harjoituskirja B)

Kirja on tarkoitettu suomea jo jonkin verran osaaville 
perusopetuksen vuosiluokkien 3–6 oppilaille, mutta 
materiaali sopii erityisesti vuosiluokille 4–6. Toimii hy-
vin ryhmämuotoisessa opetuksessa. Hyvää jouston-
varaa antavat A- ja B-harjoituskirjat, koska ryhmän ei 
tarvitse olla kielitaidoltaan homogeeninen: joku oppi-
joista voi käyttää helpompaa harjoituskirjaa, mutta silti 
pystytään keskustelemaan samoista aiheista, ja opettaja 
voi opettaa samat kielioppiasiat koko ryhmälle. Teksti-
kappaleiden lopussa on sanasto, johon oppilas voi kir-
joittaa sanat omalla äidinkielellään. Jokaisen kappaleen 
jälkeen on myös kielioppisivu(ja). Oppikirjan kappaleet 
kertovat kuvitteellisen helsinkiläislähiön maahanmuut-
tajalapsista, heidän perheistään ja kavereistaan. Kirjan 
lopussa on tiivistetty kielioppiosio.

MINÄ JA SUOMI -sarja
Hietanen, Maija – Lappalainen, Ulla – 
Leiwo, Matti – Moilanen, Paula – Olasvuo-
Murtola, Eija – Peltonen, Meeri – Ruuska, 
Maija – Vaijärvi, Kari – Vesterinen, Liisa

MINÄ JA SUOMI -kirjat noudattavat WSOY:n SUO-
MI-sarjan oppisisältöjä ja rakenteita, joten niitä voi 
käyttää luokassa rinnakkain. Kirjoja ei ole numeroitu 
luokka-asteen mukaan. Niihin liittyvät maahanmuutta-
jille tarkoitetut tehtäväkirjat (M), jotka soveltuvat sekä 
eriyttämiseen tavallisessa luokkaopetuksessa että suomi 
toisena kielenä -oppimateriaaliksi, ja hitaasti oppiville 
tarkoitetut tehtäväkirjat (E). Tehtävät liittyvät läheisesti 
oppikirjan sisältöihin ja niitä runsaasti. Tehtävistä kan-
nattaa valita sopivat oppijan kielitaidon mukaan.

OVI SEIKKAILUUN + tehtäväkirja M
Opetushallitus 2009, 3. painos

Oppikirja on tarkoitettu lähinnä perusopetuksen 3.–5. 
vuosiluokalle. Mielenkiintoiset tekstit kertovat samal-
la luokalle olevien Ronjan, Vennun, Ifrahin, Sergein, 
Kimmon ja Elinan elämästä. Lisäksi mukana on mm. 
sarjakuvia ja kirjallisuusnäytteitä. Kirjan lopussa on 
opas suomeen, joka sisältää kielitietoutta.

MATKALIPPU TARINOIHIN + tehtäväkirja M
Opetushallitus 2009, 2. painos

Kirja soveltuu erityisesti perusopetuksen 4.–6. vuo-
siluokan tarpeisiin. Edellisestä osasta tutut henkilöt 
joutuvat uusiin seikkailuihin. Tässä osassa on lisäksi 
mm. satuja, Kalevalan tarinoita sekä muita kirjallisuus-
näytteitä. Kielitietousosassa esitellään esim. oikeinkir-
joitusta ja sanaluokkia.

SANKAREIDEN MATKASSA + tehtäväkirja M
Opetushallitus 2009, 2., korjattu painos

Kirja on tarkoitettu erityisesti perusopetuksen 5.–7. 
vuosiluokan oppilaille. Siinä tutut henkilöt painiske-
levat jännitysjuttujen parissa. Lisäksi puhutaan esim. 
matkoista ja suosikkisarjoista. Lopussa on edellisiä 
osia laajempi kielenkäyttäjän opas, jossa esitellään väli-
merkkejä, yhdyssanoja ja lauseiden yhdistämistä, sana-
järjestystä, sanaluokkia ja sanojen taivutusta. Lopuksi 
esitellään vähän Suomen historiaa ja suomen kielen 
erityispiirteitä

perusopetuksen vuosiluokat 3–9



LÖYTÖRETKIÄ KIELEEN + tehtäväkirja M
Opetushallitus 2009, 2. painos

Sarjan viimeinen osa on tarkoitettu lähinnä perusope-
tuksen 6.–9. vuosiluokalla käytettäväksi. Vennu, Ifrah, 
Ronja, Kimmo, Sergei ja Elina tutustuvat tällä kertaa 
tiedonhankintaan, asiointiin, viihteeseen ja suomalai-
siin perinteisiin. Lisäksi esitellään mm. kirjallisuuden eri 
lajeja, tärkeitä suomalaisia henkilöitä ja teatterin maail-
maa. Kirjan lopussa oleva kielenkäyttäjän opas on sama 
kuin Sankareiden matkassa -kirjassa.

Nissilä, Leena (toim.)
KIKE
Kielellisen kehityksen diagnosoiva tehtäväsarja
suomi toisena kielenä -opetukseen
Opetushallitus 2005

Ks. esittely sivulta 8.

Pollari, Jorma
SUJUU SE PIAN SUOMEKSI, osat 1 ja 2
Jyväskylän kaupungin kouluviraston 
julkaisu A2:1997 (loppuunmyyty)

Materiaali on tarkoitettu käsikirjaksi yläkoulun oppi-
laille, jotka aloittavat suomen kielen opiskelun alusta. 
Kirjat on tarkoitettu opetuksen rungoksi, jonka täy-
dentämiseen käytetään muita oppimateriaaleja. Niinpä 
esim. lukutekstejä on hyvin vähän.

Talpsepp, Ebe
101 AUKKOTEHTÄVÄÄ SUOMEA
OPISKELEVILLE
Soome instituut 2004

Alkujaan vironkielisille oppilaille tehty aukkotehtäviä 
sisältävä monistenippu sopii sellaisenaan käytettävik-
si myös muille suomen oppijoille, sillä tehtävät ovat 
kokonaan suomeksi. Harjoitusten ylälaitaan on kirjoi-
tettu, mitä asiaa kulloinkin harjoitellaan, esimerkiksi 
kieltosana, imperfekti, -nut/-nyt-partisiippi, yksikön 
genetiivi, ajanilmaisuja, luo(kse)/luona/luota, adjek-
tiivien vertailu tai kuka, mikä. Kaiken kaikkiaan eri ai-
healueita on 23. Harjoituksista suoriutuakseen oppilaan 
on osattava suomea jo kohtalaisesti, sillä esimerkiksi 
verbiharjoituksissa verbi on merkitty sulkuihin perus-
muodossa, mutta verbiryhmää ei ole tuotu ilmi. Nippu 
sisältää pelkästään aukkotehtäviä, joten harjoitettavia 
kielioppiasioita pitää käsitellä muilla tavoin ennen teh-
tävien tekoa.

Tukia, Kaisa – Aalto, Eija – Taalas, 
Peppi – Mustonen, Sanna
SUOMI2
Minä ja arki 
Oppikirja + Opettajan opas + Äänitteet ja 
tekstivihko 
Otava 2007

Suomi2-sarja on tarkoitettu yläkouluikäisten nuorten 
S2-opetukseen, mutta sitä voidaan käyttää myös alakou-
lun ylimmillä luokilla ja ammatillisessa koulutuksessa. 
Lähtökohtana kirjassa ovat oppijoiden tarpeet ja heille 
tärkeät kielenkäyttötilanteet. Kielen rakenteita opiskel-
laan osana kielenkäyttöä: opiskeltava aines kytketään 
nuorten elämän tilanteisiin, joissa sitä tarvitaan. Kirjas-
sa käsitellään mm. astevaihtelua, imperfektiä, objektia, 
nominityyppejä ja monikkoa. Minä ja arki painottaa 
opiskelutaitojen oppimista. Mukana on eri kouluainei-
den oppikirjoista tekstejä, joiden lukemista ja ymmär-
tämistä harjoitellaan. Oppijaa opastetaan itsearviointiin 
ja oman edistymisen seuraamiseen. Kirja tutustuttaa 
eri tekstilajeihin ensi sivuilta alkaen ja ohjaa havainnoi-
maan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja. Harjoitukset 
ovat vaihtelevia ja nuorten oppijoiden kielenkäytön tar-
peisiin vastaavia. Tekstit ovat monipuolisia säätiedot-
teista sarjakuviin ja lehtiteksteistä satuihin. Mukana on 
tekstejä myös sähköpostista, blogeista ja internetistä. 
Oppijaa ohjataan perusteellisesti kirjoittamiseen ja eri-
laisten tekstien tuottamiseen. Kirjassa on runsas, väri-
käs ja nykyaikainen piirroskuvitus. Opettajan oppaassa 
avataan kirjan tausta-ajatuksia, annetaan vinkkejä kap-
paleiden käsittelyyn, tarjotaan lisämateriaalia opetuksen 
eriyttämiseen, annetaan ehdotuksia kokeiksi ja arvioin-
titavoiksi sekä rohkaistaan ja tuetaan toiminnalliseen 
oppimisen ohjaukseen. Minä ja arki alkaa kielitaidon 
tasolta A2 ja tukee oppilasta kohti B1-tasoa. 

perusopetuksen vuosiluokat 3–9
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Tukia, Kaisa – Mustonen, Sanna 
– Aalto, Eija – Taalas, Peppi
SUOMI2
Minä ja media
Oppikirja + Opettajan opas + Äänitteet ja 
tekstivihko
Otava 2008

Minä ja media on suomi2-sarjan toinen osa. Kirja on 
tarkoitettu erityisesti yläkouluikäisille oppilaille mut-
ta soveltuu sarjan ensimmäisen osan tavoin myös 
esimerkiksi ammatillisen koulutuksen S2-tunneille ja 
muille nuorille oppijoille. Oppikirja jakautuu viiteen 
osaan. Ensimmäisessä osassa Minäkuva ja median ku-
via pohditaan nuoren minäkuvaa median käyttäjänä 
sekä erilaisia medioita. Toisessa osassa Tietoja ja taito-
ja oppimassa opiskelija tarkkailee omaa oppimistaan, 
pohtii itseään oppijana sekä kehittää opiskelutaitojaan. 
Hän myös perehtyy tiedonhakuun ja medialukutaitoon. 
Kolmannen osan Mitä ympärilläni tapahtuu teksteissä 
käsitellään luontoa ja ympäristöä. Tehokkaita tekste-
jä sisältää aktiivista kansalaisuutta sekä yhteiskunnan 
kontekstia käsitteleviä aiheita mm. mainonnan kautta. 
Tarinoiden taikaa paneutuu kirjallisuuteen ja sen eri la-
jeihin scifistä fantasiaan ja dekkareista kauhuun. Kukin 
osa päättyy itsearviointiin. Kirjassa on runsaasti au-
tenttista tekstimateriaalia, joka ohjaa S2-oppijaa myös 
muiden oppiaineiden opiskelussa sekä kehittää luku-
taitoa ja opiskelutaitoja. Kielen rakenteita opiskellaan 
funktionaalisesti oppijan tarpeista liikkeelle lähtien, ja 
rakenteita myös nimetään ymmärrettävästi: puhutaan 
va/nut-adjektiivista ja että-lauseen vastikkeesta. Opet-
tajan oppaassa valotetaan kirjantekijöiden periaatteita 
sekä kielen oppimisen etenemistä; opas soveltuu eri 
kouluasteiden S2-opettajille käsikirjaksi. Oppaassa on 
lisäksi eriyttäviä lisätehtäviä ja arviointimateriaalia. Kir-
jallisen kielitaidon ohella oppaassa on materiaalia suul-
lisen kielitaidon arviointiin. Äänite koostuu erilaisista 
puhetilanteista, ja kuunteluiden tekstit ovat erillisessä 
tekstivihkossa.   

Minä ja media lähtee kielitaidon tasolta B1 ja tukee 
oppijaa kohti tasoa B2.  

Tukia, Kaisa – Mustonen, Sanna 
– Aalto, Eija – Taalas, Peppi
SUOMI2
Minä ja yhteiskunta
Oppikirja + Opettajan opas + Äänite 
Otava 2009

Minä ja yhteiskunta on Suomi2-sarjan kolmas osa, 
jonka aihepiirit käsittelevät erityisesti suomalaista yh-
teiskuntaa. Kirjassa on viisi osaa. Minä ja muut oh-
jaa keskustelemaan arvoista, valinnoista ja monikult-
tuurisuudesta. Muiden mukana käsittelee ryhmätyön 
tekemistä, erilaisia rooleja sekä kieltä osallistumisen 
muotona. Kohti aikuisuutta -luvussa puhutaan koulu-
tuksesta ja työelämästä. Osan Kaikenlaista kulttuuria 
aiheena ovat suomalainen kulttuuri ja erilaiset kulttuu-
rin muodot. Viimeisessä osassa Me vaikuttajat käsitel-
lään aktiivista kansalaisuutta sekä vaikuttamisen kieltä. 
Kielen rakenteiden opiskelu lomittuu teemojen sisältöi-
hin. Jokaisessa kappaleessa on Sanastotreeniä-osa, jossa 
harjoitellaan ja kerrataan teemaan liittyvää sanastoa. 
Kappaleet ohjaavat lukemaan kaunokirjallisuutta mm. 
käyttämällä teemoja havainnollistavia esimerkkejä, jot-
ka on poimittu kirjallisuudesta. Ulos luokasta -tehtävät 
ohjaavat hyödyntämään kieliympäristöä ja eri lähteitä 
oppimisessa, ja itsearviointi jatkuu tässäkin sarjan osas-
sa. Opettajan oppaassa avataan näkökulmia kielen ope-
tukseen, annetaan vinkkejä, ideoita ja lisätehtäviä sekä 
tarjotaan työkaluja arviointiin ja palautteen antamiseen. 
Äänitteellä on eri tekstilajeja arjen keskusteluista me-
diateksteihin sekä autenttista eri-ikäisten puhetta Suo-
men eri puolilta. Minä ja yhteiskunta lähtee kielitaidon 
tasolta B1 ja tukee oppilasta kohti tasoa B2.

perusopetuksen vuosiluokat 3–9



LukIokouLutuS

Elg, Aija
SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN
LÄHDE
Edita 2006

Suomen kielen ja kulttuurin lähde on keskittynyt erilai-
siin kirjoitus-, keskustelu- ja luetunymmärtämistehtä-
viin, ja kirjan lopussa on pieni kielioppi. Kirja on jaettu 
viiteen osaan: kielen, puhumisen, tekstien, kulttuurin ja 
rakenteiden lähteeseen. Asia- ja tehtäväpitoisten kappa-
leiden sisällä olevat laatikot nuorten kokemuksista ja sa-
nomalehti- ja muiden tekstilajien teksteistä piristävät ja 
tekevät kappaleista mielenkiintoisempia. Oppikirjassa 
on myös keskustelua herättäviä nelivärikuvia. Opiske-
lija pystyy harjoitusten avulla hyvin vertailemaan oman 
lähtökulttuurinsa ja kielensä eroja suomalaiseen kieleen 
ja kulttuuriin. Kirja on tarkoitettu suomen kielen pe-
rusteet hyvin osaavalle.

Bessonoff, Salli-Marja – Hämäläinen, Eila
KIELITAITOA KIRJOITTAMALLA
Kirjoitusharjoituksia suomea toisena ja vieraana 
kielenä opiskeleville
Helsingin yliopiston suomen kielen laitos 2002

Edistyneille oppijoille tarkoitettu materiaali, jossa har-
joitellaan oikeinkirjoitusta, erilaisia lausetyyppejä, teks-
tin rakennetta, referointia, kääntämistä sekä vapaata 
kirjoittamista. Osaan tehtävistä kirjassa on vastaus tai 
ratkaisuehdotus, joten opetusmateriaalin lisäksi kirja 
soveltuu myös itseopiskelun tueksi. Kirjoitustehtäville 
täytyy kuitenkin löytää joku kommentoija. Osa tehtä-
vistä vaatii lyhyemmän tai pitemmän pohjatekstin lukua 
ennen varsinaisen tehtävän suorittamista, mikä omalta 
osaltaan laajentaa sanavarastoa. Osaa pohjateksteistä ei 
ole annettu valmiiksi, vaan ne tulee hakea internetistä 
annetusta osoitteesta. Kirjan lopussa olevassa liitteessä on 
annettu kirjoitustehtävien aiheita eritasoisille oppijoille.

Lehtonen, Ulla – Ruohonen, Tarja
SUOMEN KIELI KUNTOON 1, SUOMEN 
KIELI KUNTOON 2
WSOY 2005

Kyseessä on lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 
opiskeleville maahanmuuttajille tarkoitettu kaksiosai-
nen harjoituskirjasarja. Teoksissa on kunkin rakenne-
asian kohdalla lyhyt asiaan perehdyttävä osa. Edellyt-
tävät melko hyviä pohjatietoja suomen kielestä, sillä 
jo osassa 1 harjoitellaan nominien monikkomuotoja 
(partitiivi ja genetiivi). Perusteellisesti sijamuodot kä-
sitellään vasta osassa 2. Kirjat eivät siis sovellu vasta-
alkajille. Kirjoissa on runsaasti hyviä, monipuolisia ja 
vaikeustasoltaan erilaisia harjoituksia, joissa on erit-
täin rikas ja vivahteikas sanasto. Tehtävien ratkaisut 
on koottu kirjan sivustoille osoitteeseen www.wsoyop-
pimateriaalit.fi/oppi/?aste=LU#; kirja soveltuu siten 
mainiosti itseopiskeluun.

Kangasniemi, Heikki
SUOMEN KIELEN 
SANASTOHARJOITUKSIA
Tammi 2006, 2. painos

Harjoituskokoelma sanaston opiskelun ja oppimisen 
apuvälineeksi. Soveltuu lisämateriaaliksi suomi toise-
na ja vieraana kielenä -opetukseen sekä aivojumpak-
si myös äidinkielisille suomenpuhujille. Tehtävät on 
jaettu neljään eri vaikeusasteeseen, ja ne sopivat niin 
peruskouluikäisille kuin aikuisillekin. Helpot tehtävät 
soveltuvat jo suomen kielen alkeisopetukseen ja vaa-
tivammat kielitaitoaan syventäville. Kirja sisältää har-
joitusten ratkaisut ja sopii myös itseopiskeluun. Siinä 
on paljon eri tehtävätyyppejä, joiden aihealueina ovat 
esim. sanojen merkityssuhteet, yhdyssanat, sanonnat 
sekä tavu- ja kirjainleikit. Ideana on, että tehtäviä teke-
mällä oppii uutta sanastoa ja että myös tutuille sanoille 
voi löytää uusia merkityksiä.
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Kangasniemi, Heikki
SUOMEN KIELEN 
TEKSTINYMMÄRTÄMISHARJOITUKSIA
Tammi 2006

Tekstinymmärtämisharjoitukset sopivat jatkotasolla 
suomea toisena kielenä opiskeleville sekä äidinkieleltään 
suomenkielisille opiskelijoille. Harjoituksissa käsitel-
lään Suomen historiaa ja kulttuuria esimerkiksi Minna 
Canthista, presidentti Relanderista, Armi Kuuselasta, 
Spedestä, kieltolaista, saunasta, torpparijärjestelmästä, 
Nurmijärven rosvojoukosta ja Jean Sibeliuksesta ker-
tovien tekstien avulla. Kirjan kymmenen ensimmäistä 
tekstiä ovat helpotettuja, niissä ei ole esimerkiksi käy-
tetty kun- ja että-sivulauseen korvaavia lauseenvastik-
keita. Tekstit 11–20 ovat kieliopillisesti ja sanastollisesti 
vaativampia. Teksteihin liittyy monivalintatehtäviä, oi-
kein-väärin -väittämiä sekä avoimia kysymyksiä. Kirjan 
lopussa on oikeat vastaukset.

Korhonen, Petra – Kunzelmann, Doris
SUOMEA JOKAISEEN PÄIVÄÄN
Sanastoharjoituksia suomea toisena ja vieraana
kielenä opiskeleville
Finn Lectura, 2. painos 2008

Suomea jokaiseen päivään on sanaston harjoituskirja. 
Teos on erityisesti suunnattu sanaston opettelun lisä-
materiaaliksi suomea vieraana tai toisena kielenä opette-
levalle aikuisopiskelijalle, mutta se soveltuu myös esim. 
lukioikäisille. Kirja sopii peruskieliopin jo hallitsevalle 
opiskelijalle. Kirjassa on monipuolisia sanastotehtäviä, 
jotka tarjoavat myös opettajalle ideoita sekä materi-
aalia sanaston opettamiseen. Tehtävissä harjoitellaan 
esim. sanojen johtamista ja suomalaisten sanontojen 
merkitystä. Aihepiirejä ovat mm. työelämä, terveys ja 
vapaa-aika. Kirja soveltuu itseopiskelijalle, sillä lopussa 
on kerrottu tehtävien oikeat ratkaisut.

Lumme, Heli – Järvinen, Sari
LUE JA OPI SUOMEKSI
Asiatekstejä ja tehtäviä edistyneelle
suomenoppijalle
Tietosanoma Oy 2007, 4., korjattu painos 

Edistyneille aikuisopiskelijoille tarkoitettu lukemisto, 
jossa on 21 asiatekstiä ja niihin liittyviä tehtäviä. Teks-
tien aiheina ovat opiskelu, ihmisen rakenne sekä suo-
malainen yhteiskunta ennen ja nyt. Kirjan lopussa on 
kielioppiosuus, jossa käsitellään sanaluokkia, verbi- ja 
nominityyppejä, sijamuotoja, sanojen johtamista ja rek-
tioita. Lopussa on yksikielinen kuvaileva sanasto.

Lumme, Heli
LUE JA OPI SUOMEKSI 2
Tietosanoma Oy 2005, 2., korjattu painos

Jatko-osa kirjaan Lue ja opi suomeksi. Kirjassa on 
suomalaista historiaa, kulttuuria, luonnonilmiöitä ja 
tekniikkaa käsitteleviä, sanastoltaan vaativia asiateks-
tejä ja niihin liittyviä tehtäviä. Lopussa on yksikielinen 
kuvaileva sanasto. Kirjan lopussa on kielioppiosuus, 
jossa käsitellään lyhyesti peruskielioppia, adjektiivien 
ja adverbien vertailuasteita, lausetyyppejä, partisiippeja 
ja lauseenvastikkeita.

Lumme, Heli – Mela, Marjo – Mieskolainen, 
Heikki – Tolvanen, Mila – Tuomi, Sanna-Marja
SANATARKKA
Opetushallitus 2008 

Lukion suomi toisena kielenä -tunneille tarkoitettu 
monistettava oppimateriaali koostuu eritasoisista teh-
tävistä, joissa harjoitellaan kielioppia ja tekstianalyysia. 
Sanatarkka noudattaa lukion kurssijakoa ja opetussuun-
nitelmaa. Kirjallisuusanalyysia opiskellaan lukemalla 
tekstinäytteitä sekä klassikoista että nykykirjailijoilta. 
Tehtävät harjoittavat suomea perustaidoista vaativam-
paan kielenkäyttöön. Tarkoituksena on, että opettaja 
valitsee tarpeen mukaan harjoituksia esimerkiksi yli-
oppilaskirjoituksia varten. Sanavalmiissa on mustaval-
koinen piirroskuvitus. Materiaali on tarkoitettu ensi-
sijaisesti lukioon, mutta se sopii myös ammatillisiin 
oppilaitoksiin sekä suomen kielen opetukseen aikuis-
koulutuksessa ja yliopistoissa.

LukIokouLutuS



Ammatilliseen koulutukseen soveltuvia eri alojen sa-
nastoja on useita. Sanastoja esitellään alkaen sivulta 
50. Sivulla 71 esitellään Maahanmuuttajien ammatil-
lisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen (MANU) 
-hankkeessa syntyneitä tuotteita, jotka on kehitetty 
tueksi maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden am-
matilliseen koulutukseen ja näyttötutkintoihin. Sivulle 
86 on koottu verkkomateriaaleja, jotka on tarkoitettu 
ammatillisessa koulutuksessa käytettäviksi. Ammatil-
lisen koulutuksen suomi toisena kielenä -opetukseen 
soveltuvat pääosin samat oppimateriaalit kuin lukio-
koulutukseen (ks. edellinen luku).

Aunola, Ulla (toim.)
MAAHANMUUTTAJAT AMMATTIA 
OPPIMASSA
Opetushallitus 2004 (loppuunmyyty)

Tärkeä perusteos maahanmuuttajien ammatillisesta 
koulutuksesta. Kirjassa käsitellään maahanmuuttajien 
ammatillisen koulutuksen järjestelyitä, maahanmuut-
topoliittisia linjauksia, kotoutumisohjelmaa, oppilaitos-
ten roolia, valmistavaa opetusta sekä suomen kielen 
ja oman äidinkielen opetusta ja kielitaidon arviointia 
ammatillisessa koulutuksessa. Lisäksi pohditaan mm. 
opetussuunnitelmaprosessia, maahanmuuttajien opin-
to-ohjauksen erityispiirteitä, erilaisia tukimuotoja ja kie-
litaidon merkitystä. Kirja valottaa maahanmuuttajien 
ammatillisen koulutuksen tämänhetkisiä ongelmia ja 
niiden erilaisia paikallisia ratkaisumalleja.

Bessonoff, Salli-Marja – Hämäläinen, Eila
KIELITAITOA KIRJOITTAMALLA
Kirjoitusharjoituksia suomea toisena ja vieraana
kielenä opiskeleville
Helsingin yliopiston suomen kielen laitos 2002

Edistyneille oppijoille tarkoitettu materiaali, jossa har-
joitellaan oikeinkirjoitusta, erilaisia lausetyyppejä, teks-
tin rakennetta, referointia, kääntämistä sekä vapaata 
kirjoittamista. Osaan tehtävistä kirjassa on vastaus tai 
ratkaisuehdotus, joten opetusmateriaalin lisäksi kirja 
soveltuu myös itseopiskelun tueksi. Kirjoitustehtäville 
täytyy kuitenkin löytää joku kommentoija. Osa tehtä-
vistä vaatii lyhyemmän tai pitemmän pohjatekstin lukua 
ennen varsinaisen tehtävän suorittamista, mikä omalta 
osaltaan laajentaa sanavarastoa. Osaa pohjateksteistä ei 
ole annettu valmiiksi, vaan ne tulee hakea internetistä 

aMMatILLInen kouLutuS

annetusta osoitteesta. Kirjan lopussa olevassa liitteessä 
on annettu kirjoitustehtävien aiheita eritasoisille oppi-
joille.

Elg, Aija
SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN
LÄHDE
Edita 2006

Suomen kielen ja kulttuurin lähde on keskittynyt erilai-
siin kirjoitus-, keskustelu- ja luetunymmärtämistehtä-
viin, vaikka lopussa on pieni kielioppikin. Kirja on jaettu 
viiteen osaan: kielen, puhumisen, tekstien, kulttuurin ja 
rakenteiden lähteeseen. Asia- ja tehtäväpitoisten kappa-
leiden sisällä olevat laatikot nuorten kokemuksista ja sa-
nomalehti- ja muiden tekstilajien teksteistä piristävät ja 
tekevät kappaleista mielenkiintoisempia. Oppikirjassa 
on myös keskustelua herättäviä nelivärikuvia. Opiske-
lija pystyy harjoitusten avulla hyvin vertailemaan oman 
lähtökulttuurinsa ja kielensä eroja suomalaiseen kieleen 
ja kulttuuriin. Kirja on tarkoitettu suomen kielen pe-
rusteet hyvin osaavalle.

Hannonen, Pälvi – Hautamäki, Arttu – Ohisalo, 
Leena – Saarnio, Hannu – Takalo, Laila
TYÖKIRJA
Liiketalouden ja hallinnon alan sanoja ja 
käsitteitä
Helsinki business college 2009

Ks. esittely sivulta 50.

HRAKKautta Duuniin

www.hyria.fi > Päättyneet projektit > Duuniin

Sivustolle on tuotettu selkokielistä materiaalia ensiavun, 
hygieniapassin, puhdistuspalvelualan ja hoiva-alan ope-
tukseen sekä kuvia metalli- ja puhdistuspalvelualan 
välineistöstä. Materiaaleissa yhdistyvät ammattiaineen 
opetus ja suomi toisena kielenä -opetus. Materiaali so-
veltuu maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen 
valmistavaan koulutukseen  Lisäksi sivuilla on pro-
jektissa tuotettu artikkelikirja HRAKKautta Duuniin. 
Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin - miten oh-
jaan, opetan ja kannustan.
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JOKERI 

www.amiedu.net/jokeri/

Ks. esittely sivulta 83.

KAMPAAMO

www.edu.fi/oppimateriaalit/
ammatilliset_kielet/kampaamo/fimg/

Ks. esittely sivulta 83.

Kangasniemi, Heikki
SUOMEN KIELEN
SANASTOHARJOITUKSIA
Tammi 2006, toinen painos

Harjoituskokoelma sanaston opiskelun ja oppimisen 
apuvälineeksi. Soveltuu lisämateriaaliksi suomi toise-
na ja vieraana kielenä -opetukseen sekä aivojumpak-
si myös äidinkielisille suomenpuhujille. Tehtävät on 
jaettu neljään eri vaikeusasteeseen, ja ne sopivat niin 
peruskouluikäisille kuin aikuisillekin. Helpot tehtävät 
soveltuvat jo suomen kielen alkeisopetukseen ja vaa-
tivammat kielitaitoaan syventäville. Kirja sisältää har-
joitusten ratkaisut ja sopii myös itseopiskeluun. Siinä 
on paljon eri tehtävätyyppejä, joiden aihealueina ovat 
esim. sanojen merkityssuhteet, yhdyssanat, sanonnat 
sekä tavu- ja kirjainleikit. Ideana on, että tehtäviä teke-
mällä oppii uutta sanastoa ja että myös tutuille sanoille 
voi löytää uusia merkityksiä.

Kela, Maria – Korpela, Eveliina – Lehtinen, Päivi
SAIRAAN HYVÄÄ SUOMEA 
Terveysalan suomea maahanmuuttajille
Edita 2010

Sairaan hyvää suomea on oppikirja terveysalan ammat-
tilaisille ja opiskelijoille, joille suomi on toinen kieli. Se 
rakentuu autenttisten epikriisien, reseptien ja asiantun-
tija-artikkelien pohjalle ja sisältää puhekielisiä terveys-
dialogeja. Kirjassa on kolme osaa: Hoitajaa tapaamassa, 
Lääkärissä sekä Monenlaista hoitoa ja hoivaa. Tekstit 
käsittelevät erilaisia hoitotilanteita esimerkiksi neuvo-
lassa, työterveyshuollossa, lääkärin vastaanotolla, fysio-
terapeutilla ja homeopaatilla. Kappaleita on havainnol-
listettu käsitekartoin, ja tehtävät ovat monipuolisia ja 
vuorovaikutteisia. Sanastoa taivutusmuotoineen käsi-
tellään runsaasti. Sanastojen tukikielenä on englanti.   

Kenola, Jaana – Marttila, Marjaana – Nykänen,
Eeva – Voima, Kyösti
MATKALLA
Kasvu sosiaali- ja terveydenalan ammattilaiseksi
Opetushallitus 2001 (loppuunmyyty)

Tarkoitettu ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan perus-
tutkintoon johtavan koulutuksen oppikirjaksi. Lähtö-
kohtana on maahanmuuttajaopiskelijan näkökulma. 
Kirjan tarkoituksena on ohjata oppimista sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattiin sekä antaa perustiedot 
julkisen sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmien 
rakenteista ja toiminnoista. Helppolukuisuuteen on 
pyritty selkeän ja rakenteeltaan yksinkertaisen kielen, 
esimerkkien, sanaston, oppimiskysymysten ja -tehtä-
vien avulla. Kirjassa korostetaan oppijan omaa roolia 
ammatillisuutensa rakentajana. Käsiteltäviä teemoja 
ovat esim. oppiminen ja ryhmässä toimiminen, suo-
malaisen hyvinvointivaltion kehittyminen ja sosiaali- ja 
terveyspolitiikka Suomessa.

Kinnunen, Elisabet – Halmevuo, Tiina (toim.)
OPISKELIJAN ARVIOINNIN OPAS 
AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN
Opetushallitus 2003

Opas on kattava katsaus opiskelijan arviointiin am-
matillisessa koulutuksessa, ja se pohjautuu olemassa 
oleviin asetuksiin ja suosituksiin. Kirjan viimeinen 
luku käsittelee maahanmuuttajataustaisen opiskelijan 
arviointia, ja siinä tarkastellaan mm. kielitaidon tason 
vaikutusta, suomen kielen opetusta, todistusta, toisen 
kotimaisen kielen opintoja sekä oman äidinkielen ope-
tusta. Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelma-
suositusten valmistuttua tulkinnat muuttunevat, mutta 
artikkeli nostaa esiin tärkeitä peruskysymyksiä. 
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KOTIKIMARA

www.kotikimara.fi

Ks. esittely sivulla 83.

Kröger, Leea – Vartiainen-Ora, Päivi
SELVÄ! 
Suomea palvelualoille 
Työväen Sivistysliito 2009

Materiaali soveltuu palvelualoilla työskenteleville ja alaa 
opiskeleville suomen kielen sekä suomalaisen työelä-
män opiskeluun. Siitä voivat hyötyä myös monikulttuu-
risissa työyhteisöissä toimivat. Kirjan luku 2 on suomen 
kielen opiskelumateriaali, joka käsittelee kieliopin, sa-
naston, dialogien ja tehtävien kautta palvelualan kieltä 
ja työpaikkoja. Materiaalin loppuosassa käsitellään suo-
malaista työelämää sekä monikulttuurisen työpaikan 
viestintää. Julkaisu on saatavana pdf-muodossa sivun 
http://www.tsl.fi/julkaisut/tyoelama/ kautta. 

Lehtonen, Ulla – Ruohonen, Tarja
SUOMEN KIELI KUNTOON 1
SUOMEN KIELI KUNTOON 2
WSOY 2005

Kyseessä on lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 
opiskeleville maahanmuuttajille tarkoitettu kaksiosai-
nen harjoituskirjasarja. Teoksissa on kunkin rakenne-
asian kohdalla lyhyt asiaan perehdyttävä osa. Edellyt-
tävät melko hyviä pohjatietoja suomen kielestä, sillä 
jo osassa 1 harjoitellaan nominien monikkomuotoja 
(partitiivi ja genetiivi). Perusteellisesti sijamuodot kä-
sitellään vasta osassa 2. Kirjat eivät siis sovellu vasta-
alkajille. Kirjoissa on runsaasti hyviä, monipuolisia ja 
vaikeustasoltaan erilaisia harjoituksia, joissa on erit-
täin rikas ja vivahteikas sanasto. Tehtävien ratkaisut 
on koottu kirjan sivustoille osoitteeseen www.wsoyop-
pimateriaalit.fi/oppi/?aste=LU#; kirja soveltuu siten 
mainiosti itseopiskeluun.

Lumme, Heli – Järvinen, Sari
LUE JA OPI SUOMEKSI 1
Asiatekstejä ja tehtäviä edistyneelle
suomenoppijalle
Tietosanoma Oy 2007, 4., korjattu painos
LUE JA OPI SUOMEKSI 2
Tietosanoma Oy 2005, 2., korjattu painos

Ks. esittely s. 18

Lumme, Heli – Mela, Marjo – Mieskolainen, 
Heikki – Tolvanen, Mila – Tuomi, Sanna-Marja
SANATARKKA
Opetushallitus 2008 

Ks. esittely sivulta 18. 

LÄHIHOITAJIEN KIELITUKI

www.edupoli.fi/kielituki/lahihoitajat/

Ks. esittely sivulla 83.

Myhkyrä, Svetlana 
ASIOIMISTULKIN KÄSIKIRJA 1–4
SEM Consulting Oy 2011

Oppikirja on tarkoitettu ammatilliseksi käsikirjaksi 
kaikille tulkkausalalla toimiville. Materiaali sopii myös 
edistyneille suomenoppijoille, ja sitä voi soveltaen hyö-
dyntää kotoutumiskoulutuksissa. Aihepiirit käsittele-
vät maahanmuuttajan arjen käytännön tilanteita, muun 
muassa käyntejä lääkärissä, työvoimatoimistossa, sosi-
aalitoimistossa, pankissa ja poliisilaitoksella.

Oppikirja koostuu neljästä osasta. Kussakin kirjassa on 
aihekohtainen sanasto, dialogimuotoiset tekstit, sanas-
totehtäviä, keskustelutehtäviä sekä tulkkaustehtäviä.

aMMatILLInen kouLutuS
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Mäkelä, Matti
RAKENTAVAA SUOMEA
Rakennusalan oppikirja maahanmuuttajille
Opetushallitus 1999

Kirjan avulla maahanmuuttaja voi parantaa alan am-
mattisanaston tuntemustaan. Sanastotietouden lisäksi 
kirja sisältää tekstejä ja harjoituksia. Kirja on jaettu 
osioihin, joissa kussakin käsitellään yhtä rakennusalan 
keskeistä osa-aluetta.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN 
MONIKIELINEN VERKKOSANASTO 

www.hdo.fi/sosiaali-ja-
terveysalan-verkkosanasto

Ks. esittely sivulla 85.

Tukia, Kaisa – Aalto, Eija – Taalas, 
Peppi – Mustonen, Sanna
SUOMI2
Minä ja arki 
Oppikirja + Opettajan opas + Äänitteet ja 
tekstivihko 
Otava 2007

Ks. esittely sivulla 15.

Tukia, Kaisa – Mustonen, Sanna 
– Aalto, Eija – Taalas, Peppi
SUOMI2
Minä ja media
Oppikirja + Opettajan opas + Äänitteet ja 
tekstivihko
Otava 2008

Ks. esittely sivulla 16.

Tukia, Kaisa – Mustonen, Sanna 
– Aalto, Eija – Taalas, Peppi
SUOMI2
Minä ja yhteiskunta
Oppikirja + Opettajan opas + Äänite 
Otava 2009

Ks. esittely sivulla 16.

Välimäki, Maija-Liisa – Tolvanen Pirjo
HYGIENIAOSAAMINEN SELKOKIELELLÄ
Opetushallitus 2005

Opaskirjanen ja sitä tukeva verkkomateriaali antavat 
selkokielellä perustiedot hygieniaosaamisesta. Oppaas-
sa on runsaasti kuvia sekä hygienian peruskäsitteitä 
selostava osio. Tämä opaskirjanen on tarkoitettu hy-
gieniaosaamisen opiskeluun kaikille niille, joiden opis-
kelu sujuu parhaiten selkokielellä. Oppikirjaan liittyvää 
verkkomateriaalia voi käyttää osoitteessa www.edu.fi/
oppimateriaalit/hygieniaosaaminen/.

Wilén, Raili – Viskari-Lippojoki, 
Ulla – Leinonen, Eija
PUHDISTAN JA SUOJAAN
Puhdistuspalvelualan oppikirja 
maahanmuuttajille
Opetushallitus 2007

Oppikirja on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka opis-
kelevat puhdistuspalvelualan perus- tai ammattitutkin-
toon. Kirja käsittelee siivoustyön perusasioita. Se si-
sältää myös puhdistuspalvelualan keskeisintä sanastoa. 
Kirja on tarkoitettu käytettäväksi alan jonkin muun 
oppikirjan kanssa. 
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Ahonen, Lili
KUULOSTAA HYVÄLTÄ – SOUNDS GOOD
Oppikirja + video/DVD
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2007, 2. painos

Kuulostaa hyvältä – sounds good -oppikirja on alkeista 
nopeasti etenevä oppikirja, joka soveltuu nuorille ja 
aikuisille kielenoppijoille. Kirjan kappaleissa edetään 
aiemmin ilmestyneen Kuulostaa hyvältä – Sounds good 
-videon (esittely s. 92) tapahtumien mukaan, ja dialogit 
ja pidemmät tekstipätkät on jäljennetty kappaleisiin sa-
natarkasti. Kappaleita seuraa kielitietoa, kirjoittamista 
ja luetunymmärtämistä harjoittavia tehtäviä. Osa puhu-
mista harjoittavista tehtävistä liittyy Kuulostaa hyvältä 
-videon tai -DVD:n (esittely s. 92) katseluun. Oppikirja 
on suunniteltu käytettäväksi myös itse- ja etäopiskelus-
sa, mitä varten kirjan lopussa on ratkaisut harjoituksiin. 
Varsinkin vieraana kielenä opiskeltaessa itseopiskelijalla 
on oltava hyvät kielenoppimis- ja -opiskeluvalmiudet, 
sillä tehtävät ovat melko vaativia. Kuulostaa hyvältä 
-kurssikokonaisuuteen kuuluu englanninkielinen kieli-
oppi- ja sanastokirja (esittely s. 54).

Asikainen, Katja
OPETTAJAN AARREARKKU
Suomen kielen sanastoharjoituksia
Finn Lectura 2010

Sanastoharjoitukset lähtevät liikkeelle suomen kielen 
alkeista. Mukana on sanaristikoita, sanalaatikoita sekä 
sanalappuja, joiden kautta harjoitellaan muun muassa 
perussanastoa vaatteista ruokiin, luontosanastoa sekä 
asumissanastoa. Työelämän sanastoa lähestytään am-
mattien sekä keskeisten käsitteiden kautta. Tehtävissä 
harjoitellaan myös muutamia rakenteita, kuten monik-
koa ja imperfektiä. Harjoitukset ovat selkeitä ja sovel-
tuvat hyvin sanaston harjoitteluun ja kertaamiseen eri 
kouluasteilla alakoulusta aikuiskoulutukseen. 

Gehring, Sonja – Heinzmann, Sanni
SUOMEN MESTARI 1
Suomen kielen oppikirja aikuisille
Oppikirja + äänite + opettajan opas + sanastot
Finn Lectura 2010 

Kirjan aihepiirit liittyvät aikuisten elämään: arkipäi-
vä, perhe, työ, ja vapaa-aika ovat Suomen mestari 1:n 
teemoja. Kappaleita on 9, ja niihin liittyy runsaasti 
erilaisia kirjallisia ja suullisia harjoituksia. Tehtävissä 
painotetaan viestintää. Kielioppi pyritään esittämään 
mahdollisimman yksinkertaisesti, ja se kytketään kielen 
käytön tarpeisiin. Kirja on selkeä ja hyvin kuvitettu. Ää-
nite sisältää oppikirjan kappaleiden tekstit, Puhutaan! 
-osioiden dialogit sekä kuullunymmärtämis- ja ääntä-
mistehtäviä. Saatavana ovat myös suomi–englanti- ja 
suomi–venäjä-sanastot. Opettajan opas sisältää lisähar-
joituksia, peli-ideoita ja suullisia tehtäviä. Sanastot ja 
opettajan oppaan voi maksutta ladata opetuskäyttöön 
osoitteessa www.finnlectura.fi/oheismateriaalit/208-
suomen-mestari-1.html 

Opettajan opas ilmestyy myös painettuna. Oppikirja 
soveltuu suomen perusteiden opetukseen taitotasolle 
A1. Sarja tulee täydentymään jatko-osalla Suomen mes-
tari 2, joka ohjaa oppijaa tasolle A2. 
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Hart, Susanna
SUOMEA PAREMMIN
Oppikirja + äänite + opettajan opas
Finn Lectura, 2.painos 2008

Suomea paremmin on suunnattu suomen kielen perus-
teet jo hallitsevalle opiskelijalle sekä Yleiseen kielitut-
kintoon osallistumista suunnitteleville. Kirja painottaa 
opiskelijan produktiivisuutta: harjoitukset ohjaavat 
työstämään erilaisia aineistoja arkielämän aihepiireistä, 
ja suullisen ja kirjallisen kommunikoimisen harjoittelu 
on keskeistä. Käsiteltävät aiheet liittyvät yhteiskuntaan, 
kulttuuriin, työhön, perheeseen, ympäristöön ja mui-
hin jokapäiväisen elämän asioihin. Kirjassa esimerkik-
si seurataan eduskuntavaalien tuloslaskentaa, luetaan 
ulkomaan-uutisia, järjestetään kokous työpaikalla ja 
pohditaan työttömyyttä. Kirjaan on valittu autenttisia 
tekstejä lehdistä ja internetistä. Tekstien lisäksi kirjassa 
on runsaasti dialogeja, joissa kommunikoidaan puhe-
kielellä. Kuhunkin dialogiin liittyy pieni suomi–englan-
ti-sanasto, mutta muualla kirjassa tukikieltä ei käytetä. 
Mustavalkoisen kirjan taitto on selkeä ja helposti hah-
mottuva. Kirja on kuvitettu enimmäkseen valokuvin, 
mikä lisää sen yhteyttä arkeen. Opettajan oppaassa 
esitellään hyviä ideoita aiheiden ja erityisesti kieliopin 
kommunikatiiviseen käsittelyyn. Opettajan opas on la-
dattavissa Finn Lecturan verkkosivuilta maksutta.

Hart, Susanna
TARINOITA SUOMESTA 
Oppikirja + CD, Opettajankirja
Finn Lectura 2009 

Kirja on suunnattu suomea jo opiskelleille nuorille ja 
aikuisille oppijoille, joilla on tavoitteena taitotaso B2. 
Kirja koostuu autenttisesta materiaalista: lehtiartikke-
leista, Internet-teksteistä sekä kirjaa varten tehdyistä 
henkilöhaastatteluista. Tekstien aiheita ovat monikult-
tuurinen ja moniarvoinen suomalainen yhteiskunta ja 
siinä elävät ihmiset. Teksteihin ja haastatteluihin liitty-
vät tehtävät tukevat opiskelijan kehittymistä kielen käyt-
täjänä. Kuunteluissa haastateltavat käyttävät puhekieltä. 
Kirjassa on suomi–englanti-sanastot. Opettajan opas 
on ladattavissa internetistä, ja siinä on kuvamateriaaleja, 
lisämateriaalia opetuksen eriyttämiseen sekä runsaasti 
ideoita opetukseen. Tarinoita Suomesta soveltuu kurs-
sien lisämateriaaliksi tai itsenäiseen opiskeluun.  

Heikkilä, Satu – Majakangas, Pirkko
HYVIN MENEE! 1
Suomea aikuisille. Oppikirja + äänite + 
opettajan opas + sanastot
Otava 2010, 4. painos (uud. painos 2008)

Oppikirja aikuisille ja nuorille maahanmuuttajille sekä 
Suomen ulkopuolella asuville suomen kielen opiske-
lusta kiinnostuneille. Yksikielisessä kirjassa esitellään 
monipuolisesti ja laajasti suomen kielioppia ja sanas-
toa alkeista lähtien. Kirjan tekstit pyrkivät vastaamaan 
aitoja vuorovaikutustilanteita, ja tarkoitus on, että 
opiskelija selviäisi arjen kielenkäyttötilanteista, vaik-
ka kielen opiskelu olisi vasta alussa. Tekstien aiheina 
ovat suomalainen arkielämä ja yhteiskunta sekä erilaiset 
asioimistilanteet. Kappaleita on 24, ja niihin kaikkiin 
kuuluu monipuolisia tehtäviä. Kirjan uusittu ulkoasu 
on nykyaikainen, värikäs ja aiempaa selkeämpi. Hyvin 
menee! 1 tukee oppijaa alkeista kohti taitotasoa A2. 

Oppikirjaan kuuluu äänite (kasetti tai CD-levy) sekä 
opas, jossa on kuullunymmärtämisharjoitukset tekstei-
nä, harjoitusten mallivastaukset ja lisätehtäviä. Saatava-
na erikseen sanastot suomi–englanti–suomi ja suomi–
venäjä–suomi.

Kivisik, Kristel – Mentula, Helene 
– Nissilä, Leena (toim.) 
OPAS AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN 
KOTOUTUMISKOULUTUKSEEN 
Oppaat ja käsikirjat 2011: 5
Opetushallitus 2011

Ks. esittely sivulla 58.

Heimonen, Johanna
SUOMEN KIELIOPPIA EDISTYNEILLE
Palmenia 2001

Materiaali on syntynyt akateemisten maahanmuuttajien 
urasuunnittelukurssin tarpeisiin, ja se on tarkoitettu jat-
ko- ja täydennysoppimateriaaliksi alkeis- ja jatkokurssin 
käyneille opiskelijoille. Tavoitteena on kerrata keskei-
nen kielioppi ja käsitellä myös vaativampia asioita. Kirja 
sisältää eritasoisia harjoituksia.
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Huitu, Marketta
SUOMEN ALOITUSASKELEET
VIERASKIELISILLE 1
Kuvaristikoilla suomen kieltä taitamaan
Yliopistopaino 1994 (loppuunmyyty)

Sisältää kuvaristikoita sanaston ja kieliopin alueelta. 
Soveltuu käytettäväksi jo alkeistasolla.

Hämäläinen, Eila
ALETAAN!
Suomen kielen oppikirja vasta-alkajille
Helsingin yliopiston suomen kielen laitos 1988, 16.,
uudistettu painos 2001

Sopii alkeistason intensiivikursseille, joilla opetetaan 
suomea suomeksi. Alussa ei kielioppia käsitellä kovin 
tarkasti, vaan pyritään erottamaan muotoja ja huomaa-
maan niiden esiintymisyhteyksiä. Tavoitteena on roh-
kaista opiskelijaa heti alusta lähtien puhumaan suomea.

Hämäläinen, Eila – Bessonoff, Salli-Marja
HARJOITELLAAN!
Lisäharjoituksia Aletaan! -kirjaan
Helsingin yliopiston suomen kielen 
laitos 1991, 12. painos 2000

Harjoituskirja Aletaan! -kirjaan. Runsaasti käyttökel-
poisia harjoituksia sisältävä kirja, josta voi valita har-
joituksia myös muiden oppikirjojen rinnalla tehtäväksi. 
Kirjan lopussa on harjoitusten ratkaisuosuus, joten ma-
teriaali sopii hyvin myös itseopiskeluun.

Hämäläinen, Eila
JATKETAAN!
Suomen kielen oppikirja alkeet osaaville
Helsingin yliopiston suomen kielen laitos 1989,
9., uudistettu painos 1998

Tässä jatko-oppikirjassa perehdytään kirjakielen tiivii-
seen ilmaisuun. Jatkaa teemoiltaan ja kieliopiltaan siitä, 
mihin Aletaan! -kirjassa päästiin.

Hämäläinen, Eila – Bessonoff, Salli-Marja
JATKETAAN HARJOITUKSIA!
Lisäharjoituksia Jatketaan! -kirjaan
Helsingin yliopiston suomen kielen laitos 1992,
6. painos 2001

Eila Hämäläisen Jatketaan! -kirjan pariksi tarkoitettu 
harjoituskirja, jossa on runsaasti monipuolisia harjoi-
tuksia oppikirjassa käsitellyistä teemoista. Kirjan lopus-
sa on harjoitusten ratkaisuosuus, joten materiaali sopii 
hyvin myös itseopiskeluun.

Hämäläinen, Eila
SUOMEN HARJOITUKSIA 1–2 + äänitteet
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1. osa: 10. 
painos 2009, 2. osa: 5. painos 2006; CD:t 2007

Liittyvät Olli Nuutisen oppikirjoihin Suomea suomeksi 
1–2. 1. osassa on runsaasti drillimäisiä kielioppiharjoi-
tuksia. Drillien lisäksi on kuuntelutehtäviä (Suomen 
harjoituksia -CD:t 1–5, yhteensä 6 tuntia nauhoitteita). 
2. osassa harjoitellaan kirjakielen rakenteita. 2. osaan ei 
kuulu ääninauhaa.

Kangasniemi, Heikki
SUOMEN KIELEN TIKAPUUT
Kielioppi- ja harjoituskirja. Alkeistaso 1 ja 2 sekä
jatkotaso 1 ja 2
Tampere University Press 2007

Aikuisille tarkoitettu kielioppipainotteinen oppimateri-
aali harjoituksineen. Kappalekohtaisissa sanastoissa ja 
joissain tehtävissä käytetään englantia tukikielenä. Kie-
len rakenteet käsitellään selkeästi ja melko teoreettisesti; 
kielen muodot esitellään kattavasti. Kappaleet koostu-
vat uudesta kielioppiasiasta, sitä esittelevästä tekstistä 
tai dialogista sekä runsaista harjoituksista. Puhekieleen 
ja ääntämiseen kiinnitetään huomiota. Uudistettu kir-
jasarja on taitoltaan selkeä ja mustavalkoinen. Kunkin 
kirjan lopussa on nomini-, verbi- ja partikkelisanasto. 

aIkuISkouLutuS
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Kenttälä, Marjukka
KIELI KÄYTTÖÖN
Suomen kielen alkeisoppikirja + äänite
Gaudeamus 2010, 4. painos (vuotta 1997 
aiemmat painokset Yliopistopaino)

Runsas alkeisoppikirja. Kirjan sisältö vastaa Helsingin 
yliopiston Kielikeskuksen kahden ensimmäisen suo-
men kielen peruskurssin aikana opiskeltavia asioita. 
Kirjassa on 19 laajaa kappaletta harjoituksineen. Ete-
neminen on jaksotettu kahdeksaan tasoon. Seuraavalle 
tasolle siirtyminen edellyttää edellisen tason keskeisen 
kielenaineksen omaksumista. Viimeisellä tasolla kie-
lioppiasiat kootaan ja kerrataan. Kielioppia pyritään 
esittelemään niin, että se vastaisi opiskelijan aitoa ilmai-
sutarvetta ja antaisi selityksen opiskelijan omille havain-
noille, joita hän on saattanut tehdä aiemmin esitellyn 
kielenaineksen pohjalta. Tekstit liittyvät erilaisiin arjen 
tilanteisiin ja elämään Suomessa. Sanaston esittelyssä 
on otettu huomioon sanojen frekvenssi ja opiskelijoi-
den kielenkäyttötarpeet. Ideana on, että opiskelijalle 
rakentuu sanavarasto, joka vastaa niin kirjoitetussa kuin 
puhutussakin kielessä tarvittavaa perussanastoa. Kirjan 
lopussa on kappalekohtainen sanasto suomeksi. Kirja 
sisältää erityisen runsaasti käyttökelpoista kuvamateri-
aalia. Kirjaan kuuluu C-kasettisarja ja 9-osainen CD-
levysarja.

Kenttälä, Marjukka
KIELI KÄYTTÖÖN
Suomen kielen jatko-oppikirja
Gaudeamus 2010, 4. painos (vuotta 1997 
aiemmat painokset Yliopistopaino)

Jatkoa Kieli käyttöön -alkeisoppikirjaan. Jatko-oppikirja 
on tarkoitettu suomea jo jonkin verran osaaville. Kir-
ja sisältää 18 laajaa kappaletta harjoituksineen. Kuten 
alkeisoppikirjassa, myös tässä kirjassa tasot jaksottavat 
etenemistä. Kieliopissa edetään jo melko pitkälle. Kie-
lioppiseikkojen esittelyssä on noudatettu samoja peri-
aatteita kuin alkeisoppikirjassa. Tekstien aiheet liittyvät 
kiinteästi arkielämään, mutta kirja pyrkii antamaan tie-
toa myös Suomen luonnosta, historiasta, talouselämästä 
ja taiteesta. Kirjassa esitellään myös asiatekstin tyyliä ja 
sanastoa. Puhekieleenkin tutustutaan vähitellen. Teks-
teissä ja harjoituksissa on runsaasti idiomaattista ainesta 
ja erilaisia fraaseja. Sanastossa on huomioitu sanojen 
yleisyys ja niiden erilaiset käyttöyhteydet.

Kenttälä, Marjukka
SUOMI SUJUVAKSI 1
Gaudeamus 2011, 3. painos (vuotta 1997 
aiemmat painokset Yliopistopaino)

Suomi sujuvaksi 1 on Kieli käyttöön -alkeisoppikirjan 
laajennettu ja parannettu versio. Se koostuu 20 kap-
paleesta, laajasta kielioppiosasta sekä aakkosellisesta 
sanastosta, jossa sana esitellään vartaloineen ja verbit 
lisäksi rektioineen. Kirjassa on heti alussa runsaasti 
arkipäivän dialogeja ja aiempaa enemmän esimerkkejä 
puhekielestä. Alun Oppilaalle-tekstissä annetaan oh-
jeita kielen harjoittelemiseen ja itsenäiseen opiskeluun 
sekä kerrotaan suomen kielen omaleimaisuudesta. Di-
daktisia ratkaisuja on kehitetty: esimerkiksi numeron ja 
partitiivin opettamisen yhteyteen on lisätty havainnol-
linen kuva monikon nominatiivista, ja perusteellisesti 
opiskeltavia asioita pohjustetaan kirjassa jo aiemmin 
käsiteltävien aiheiden yhteydessä. Havainnollinen mus-
tavalkoinen piirroskuvitus on pääosin pysynyt samana. 
Suomi sujuvaksi on kielenkäytön tarpeiden pohjalta 
rakentuva alkeisoppikirja, joka soveltuu monenlaisille 
oppijoille.

Klapuri, Johanna – Löf, Tuula – Mikkola, Kirsi
ELÄMÄ TARINAKSI 
Opetushallitus 2006

Elämä tarinaksi perustuu tarinoihin ja kertomiseen eli 
narraatioon. Kieli nähdään kertomuksina yksittäisten 
rakenteiden ja lauseiden sijaan, ja opiskelijaa kannus-
tetaan oman tarinansa kertomiseen. Kirja koostuu 
aikuisten kertomista tavallisen elämän tapahtumista: 
avioliitosta, pakolaisuudesta, elämänkulusta, perheestä. 
Toinen osio kertoo työelämästä, työnhausta ja amma-
teista. Kirja on kuvitettu hauskoin, värillisin piirrosku-
vin. Se innostaa tarinointiin käsittelemistään aiheista. 
Materiaali on suunnattu kulttuurisessa välitilassa olevi-
en maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi. Se soveltuu 
aikuisopiskelijoiden kanssa käytettäväksi.     

Kuparinen, Kristiina – Tapaninen, Terhi
HYVIN KUULUU! 
Suomen kielen kuunteluharjoituksia taitotasolle 
B1 
Otava 2009

Kuullun ymmärtämisen materiaali täydentää Hyvin me-
nee -sarjaa ja soveltuu itsenäisen kielenkäytön taitota-
solle B1 pyrkiville. Kuuntelut muodostavat kokonai-
suuden, jonka aihepiirejä ovat suomalaiset elinkeinot, 
yhteiskunta, ympäristö ja kulttuuri. Henkilöt käyttävät 
yleisiä puhekielen piirteitä. Tehtävissä oppijan huomio 
ohjataan välillä kokonaisuuteen, välillä yksityiskohtiin; 
kuunneltavana on monenlaista puhetta. 

aIkuISkouLutuS
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Kuparinen, Kristiina – Tapaninen, Terhi
HYVIN MENEE! 2 Suomea aikuisille
Oppikirja + Opettajan opas + Äänite 
Otava 2010, 3. painos (uud. painos 2008)

Hyvin menee! 2 on tarkoitettu suomea opiskeleville 
aikuisille, joiden suomen kielen taito on tasolla A2 ja 
jotka pyrkivät tasolle B1. Kirjassa harjoitellaan arkipäi-
vän ja työelämän tilanteita ja sanastoa sekä syvennetään 
toiminnallista kielitaitoa. Harjoitukset ja tekstit tukevat 
kielitaidon eri osa-alueiden kehittymistä. Kirjassa tu-
tustutaan puhekielen piirteisiin. Mukana on dialogeja 
ja autenttisia tekstejä sekä monenlaisia tehtäviä. Kirja 
soveltuu itsenäiseen tai ryhmässä opiskeluun. Opet-
tajan oppaassa on runsaasti lisätehtäviä ja pelejä sekä 
suullisia harjoituksia. Lisäksi oppaassa ovat oppikirjan 
kuunteluiden tekstit ja tehtävien mallivastaukset.

Lamminpää, Mika 
EILA JA OSSI 
Suomen kielen alkeisoppikirja + CD
Gummerus 2010

Eila ja Ossi on suomen kielen oppikirja, jonka tekstit 
kertovat tavallisen perheen arjesta Suomessa. Muka-
na on pieniä tietoiskuja, jotka esittelevät suomalaista 
luontoa, kulttuuria ja yhteiskuntaa: miksi liputamme 
Minna Canthille ja tasa-arvolle. Kirja lähtee liikkeelle 
alkeista, ja sen ulkoasu on värikäs, hauskasti kuvitettu ja 
helppolukuinen. Dialogien, tekstien ja harjoitusten 
ohella kirjassa tarkastellaan kieliopin keskeisimpiä ra-
kenteita. Kappalekohtaiset sanastot on käännetty eng-
lanniksi, ja niissä on tilaa oman äidinkielen käännöksel-
le. Kirjan loppuun on koottu tavu- ja sanasaneluja sekä 
materiaalia luku- ja kirjoitustaidon tukea tarvitseville. 
Materiaali soveltuu nuorten ja aikuisten käyttöön.

Lappalainen, Ulla 
AAMU
Aikuisten suomen kielen lukemiston ja 
peruskieliopin harjoituskirja
Opetushallitus 2010, 2. painos 

Vihreän Aamun harjoituskirja sisältää harjoituksia, 
jotka vastaavat aikuisten lukemiston ja peruskieliopin 
tekstejä sekä Aamu-kuvasanakirjan sanastoa. Kirjassa 
on monipuolisia tehtäviä, jotka tukevat opiskeltavien 
asioiden omaksumista.    

Lappalainen, Ulla
AAMU
Vihreän Aamun kuuntelutehtävät
Opetushallitus 2008

Kuunteluäänitteet ja -tehtävät on tarkoitettu sekä kuul-
lun että luetun ymmärtämisen harjoitteluun. Äänitteet 
perustuvat Aamu-lukemistojen teksteihin. Materiaalia 
voi käyttää jo aivan kielen opiskelun alussa. Tehtävät 
soveltuvat myös eriyttämiseen. Harjoitukset ovat mo-
nivalintatehtäviä sekä oikein–väärin-väittämiä. 

Lappalainen, Ulla – Vesterinen-Sumu, Elina
AAMU
Suomen kielen lukemisto ja peruskielioppi 
aikuisille
Opetushallitus 2008, 2. painos 

Vihreä aamu, suomen kielen lukemisto ja peruskieli-
oppi aikuisille, on jatkoa keltaiselle Aamulle ja sinisen 
kuvasanakirja Aamun ohessa käytettävä oppikirja. Kir-
jassa on helppoa suomea tutuista perheistä kertovissa 
tarinoissa ja runoissa. Aiheina ovat muun muassa koti, 
ruoka, tunteet, terveys, kaupunki, maaseutu, pankkiasi-
at, sosiaaliturva ja koulutus. Tekstit vaikeutuvat vähi-
tellen, mutta päälauseet edelleen tavutetaan. Vihreässä 
Aamussa käytetään dialogia ja jokapäiväistä kieltä sekä 
arjen fraaseja. Sivujen alalaidassa on kolmen sijamuo-
don taivutus ja verbitaivutus. Kieliopista on erillinen 
osio kirjan lopussa. Kuvitus on selkeä, värikäs ja tukee 
tekstin ymmärtämistä.

aIkuISkouLutuS
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Lauranto, Yrjö
ELÄMÄN SUOLAA 1–2
Suomen kielen alkeita. Oppikirjat 1 ja 2 +
äänitteet 1 ja 2 + Opettajan opas
Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen
keskus 2001. 1. osa: 2001, 2. osa: 
2001, Opettajan opas 1997

Aikuisoppimateriaali, jonka perusperiaatteena on, että 
kieliainesta esitellään runsaasti ensimmäisestä oppitun-
nista lähtien ja opetellaan käyttämään ennen kuin sen 
muotoa aletaan analysoida. Materiaalin tavoitteena on 
myös arkipuhekielen opettaminen. Kirjan dialogit ovat 
puhekielisiä. Kirja sisältää runsaasti erilaisia harjoituk-
sia, myös tekstin- ja kuullunymmärtämistä sekä suo-
mi– englanti–venäjä–espanja -sanaston. Monipuolinen 
opettajan opas sisältää mm. ideoita kommunikatiivisiksi 
harjoituksiksi.

Lumme, Heli –  Mela, Marjo –  Mieskolainen, 
Heikki –  Tolvanen, Mila –  Tuomi, Sanna-Marja
SANATARKKA
Opetushallitus 2008 

Ks. esittely sivulta 18.

Manner, Saaga – Nurmi, Irmeli 
SANOPA MUUTA
Oppikirja + CD
WSOY 2008 
 
Sanopa muuta on alkeistason materiaali suomen kielen 
harjoitteluun. Se sisältää 15 vuoropuhelua harjoituksi-
neen, tapa- ja kulttuuritietoutta sekä tietoiskuja Suo-
mesta. Aihepiirejä ovat mm. esittäytyminen, kaupassa 
ja ravintolassa asiointi, puhelinkeskustelut, sähköposti, 
ongelman selvittäminen ja mielipiteen ilmaiseminen. 
Arkielämän tilanteisiin perehdytään kuunteluharjoi-
tusten, kirjallisten harjoitusten ja sanastoharjoitusten 
avulla. Lähtökohtana on suomen kielen puhuminen, 
joten monet kirjalliset harjoitukset on helppo toteuttaa 
suullisesti. Kirjan lopussa on pienoiskielioppi avuk-
si itsenäiseen opiskeluun. Kirja sopii niin alkeistason 
opiskelijoille kuin kertausta ja keskusteluharjoitusta 
kaipaaville.

Mehiläinen, Aili
TAVATAAN!
Suomen alkeet maahanmuuttajille
Edita 1999, 2., uudistettu painos 
2001 (loppuunmyyty)

Lyhyelle alkeiskurssille tarkoitettu oppikirja, joka koos-
tuu yhdeksästä kappaleesta. Kappaleissa käsitellään 

mm. tutustumista, perhettä, asumista, ruokaa, ostoksia,  
aikaa, säätä ja ihmistä. Kappaleet sisältävät dialogeja, ly-
hyitä tekstejä sekä kieliopin teoriaa ja harjoituksia. Kirja 
soveltuu parhaiten aikuisille oppijoille. Lopussa on sa-
nakirja, jossa kirjassa esiintyneille suomen kielen sanoil-
le on annettu venäjän- ja englanninkieliset vastineet.

Myhkyrä, Svetlana
MINÄ PÄRJÄÄN ITSE
Suomea edistyneille opiskelijoille 
SEM Consulting Oy 2011

Oppikirja on tarkoitettu edistyneille suomenoppijoil-
le ja käsittelee tilanteita, joissa maahanmuuttajan on 
pärjättävä itse. Kirjaan on valittu erilaisia asioimistilan-
teita virkailijoiden kanssa esimerkiksi poliisilaitoksella, 
maistraatissa, verotoimistossa ja Kelassa. Kappaleita 
on 12, joista jokaiseen kuuluu aihepiiriin liittyvä dialo-
gi sekä sanasto- ja keskustelutehtäviä. Harjoituksia on 
runsaasti. Materiaali on yksikielinen. 

Nuutinen, Olli
SUOMEA SUOMEKSI 1–2 + sanastot
Suomalaisen kirjallisuuden Seura, 1. 
osa: 18. painos 2008, 2. osa: 2008.

Yksikielinen suomen alkeis- ja jatko-oppikirja. Kirjat on 
alun perin laadittu yliopistojen pohjoismaisille opiske-
lijoille, mutta niiden käyttö on laajentunut myös muille 
ryhmille. Kirjoja on uudistettu ja taittoa selkiytetty. Eila 
Hämäläisen Suomen harjoituksia 1–2 -harjoituskirjat 
sekä Suomen harjoituksia -kasetit 1–7 liittyvät Nuutisen 
kirjoihin. Lisäksi saatavana on Lili Ahosen kirjoitta-
ma Suomea suomeksi – Opettajan opas ja käytännön 
kielioppi. Sanastoja 1. ja 2. osaan saatavilla seuraavista 
kielistä: englanti, espanja, hollanti, italia, ranska, ruotsi, 
venäjä, viro. 1. osaan saatavilla japanin sanasto. 2. osaan 
saatavilla islannin, norjan, saksan ja tanskan sanastot. 1. 
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osan unkarin- ja norjankielisten sanastojen painokset 
ovat loppu, mutta niitä voi kysellä kirjastoista.

Paavilainen, Ulla – Vuorio, Nina
KUUNTELE JA OPI SUOMEA 
Listen and learn Finnish
Finn Lectura 2010

Kurssi koostuu kymmenestä CD-levystä ja 12 kap-
paleesta. Kappaleet perehdyttävät perussanastoon ja 
-ilmauksiin. Materiaalin tavoitteena on ohjata oppijaa 
selviytymään perustilanteissa kuten ostoksilla, hotellia 
varatessa, ravintolassa ja lääkärillä. Kappaleiden tuki-
kielenä on kauttaaltaan englanti. Dialogit ovat yleiskie-
lisiä. Kurssi on tarkoitettu itseopiskeluun. 

Parviainen, Aira
HAUSKA TAVATA
Suomen kieltä suggestopediseen opetukseen
Finn Lectura 1994 (loppuunmyyty)

Suggestopediseen opetukseen tarkoitettu materiaali. 
Soveltuu alkeet jo hallitseville oppijoille. Sisältää erityi-
sesti perussanastoa. Dialogit on esitetty myös englan-
niksi. Yläkoulu, aikuisopetus.

Parviainen, Aira – Kuusinen, Helena
SUOMI TUTUMMAKSI 
Vanhustyön keskusliitto 2000

Ikääntyville maahanmuuttajille suunniteltu suomen kielen 
oppikirja. Kirjassa on pyritty ottamaan huomioon erityisesti 
ikääntyvien inkerinsuomalaisten paluumuuttajien tarpeet. 
Jokainen kappale alkaa dialogilla tai kirjeellä, jotka muo-
dostavat juonellisen kokonaisuuden. Jokaisessa kap-
paleessa on kieliopin selityksiä. Niiden tarkoituksena 
ei ole antaa kattavaa kuvaa suomen kieliopista, vaan 
toimia jokapäiväisen käytännön kielitaidon oppimisen 
tukena. Tehtävissä harjoitellaan sekä kielioppiseikkoja 
että kommunikointia. Mukana on myös suomalaisten 
kansanlaulujen sanoja ja sananparsia sekä joitakin käy-
tännön ohjeita suomalaisessa yhteiskunnassa toimimisen 

avuksi. Kolmen ensimmäisen dialogin käännökset ve-
näjäksi ja suomi–venäjä -sanasto kaikkiin kappaleisiin 
on kopioitavissa erillisenä monisteena (tiedustelut Van-
hustyön keskusliitosta).

Piikki, Anni – Välkesalmi, Mirja
HELPPOA SUOMEA
Opetushallitus 2004

Suomen kielen alkeiden opiskeluun tarkoitetun Help-
poa suomea -oppikirjan harjoitukset alkavat helpoista 
dialogiharjoituksista, kellonajoista ja verbityypeistä. 
Kappaleisiin kuuluvat aakkoselliset sanastot, joissa an-
netaan sanan perus- partitiivi- ja genetiivimuodot ja 
verbeistä verbiryhmä sekä yksikön 1. ja 3. muoto. Kie-
lioppia tulee kappaleiden lomassa, ja lopussa on lisäksi 
suppea kielioppiosio. Kappaleiden aiheisiin kuuluu ar-
kisia tilanteita, kuten ostoksilla, terveyskeskuksessa tai 
päiväkodissa käyminen.

Rinne, Päivi – Tempakka, Tiia
OPETTAJAN IDEAREPPU
Finn Lectura 2009, 2., korjattu painos

Opettajan ideareppu sisältää harjoituksia ja ideoita 
toiminnalliseen suomi vieraana/toisena kielenä -ope-
tukseen. Kirja on kohdennettu aikuisille, mutta osa 
materiaalista on muokattavissa myös nuoremmille opis-
kelijoille. Ideareppuun on pakattu likimain 40 harjoi-
tuskokonaisuutta, joista löytyvät niin ohjeet opettajalle 
kuin harjoituksiin tarvittavat virikekuvat tai kopiopoh-
jat rooli- ja kielipelejä varten. Tekijät ovat arvioineet 
tehtävien vaativuustason sekä ajallisen keston jokaisen 
harjoituksen kohdalla. Aihepiirejä ovat mm. suomalai-
set sanonnat, ravintolassa ja puhelimessa asiointi sekä 
ohjeiden antaminen. Tehtävissä treenataan etenkin pu-
humista ja kuuntelemista mutta myös kirjoittamista ja 
lukemista.
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Salmela, Anna Liisa  –  Kujansuu, 
Jussi –  Kosieradzki, Grzegorz
SUOMEA, OLE HYVÄ!
Suomea aikuisille maahanmuuttajille. Oppikirja
+ oppikirjan äänite + kuullun ymmärtämisen
äänite + kuullun ymmärtämisen tehtävät + 
sanastot
Opetushallitus 1994, 4.–8. painos 2006 

Nopeasti etenevä kielioppipainotteinen oppikirja aikui-
sille maahanmuuttajille. Opiskelijoilta ei vaadita aikai-
sempaa suomen kielen taitoa. Koska kirjan sanasto ja 
rakenteet monipuolistuvat melko nopeasti, kirja sopii 
myös kursseille, joilla alkeet halutaan kerrata. Tekstit 
käsittelevät maahanmuuttajien arkielämää Suomessa. 
Kirja soveltuu parhaiten käytettäväksi opettajan joh-
dolla, koska monin paikoin kielitietous on esitetty var-
sin pelkistetysti ja toteavasti, eikä kieliopin ilmiöitä ole 
joka kohdassa selitetty. Tehtävistä osa on mekaanisia 
ja drillimäisiä, ja niissä testataan jonkin kielioppiseikan 
hallintaa. Kirjan tekstit ovat saatavana äänitteenä, sa-
moin kuullun ymmärtämisen tekstit harjoituksineen. 
Sanastot saatavana albanian, arabian, englannin, es-
panjan, kiinan, ranskan, saksan, serbian ja kroatian, 
somalin, viron ja venäjän kielellä. Kirjasarjaan liittyy 
verkkomateriaali, ks. esittely s. 84.

Salmela, Anna Liisa – Kujansuu, Jussi
SUOMEA, OLE HYVÄ! 2
Suomea aikuisille maahanmuuttajille. Oppikirja
+ oppikirjan äänite + kuullun ymmärtämisen
äänite ja vihko + sanastot
Opetushallitus 2007, 2. painos

Kielioppipainotteinen oppikirja suomen kielen perus-
asiat jo hallitseville aikuisille maahanmuuttajille. Kirjas-
sa esitellään tiiviisti useita kielioppiasioita. Sanastoa on 
runsaasti. Tekstit käsittelevät suomalaista yhteiskuntaa 
ja kulttuuria ja maahanmuuttajien elämää Suomessa. 
Harjoituksia on paljon, ja ne ovat eritasoisia ja -tyyli-
siä, joten niitä on helppo käyttää heterogeenisessakin 
ryhmässä. Kirjan lopussa on kuvia, joita voi käyttää 
keskustelu- tai kirjoitusharjoitusten pohjana. Kirjaan 
liittyy kuullun ymmärtämisen äänite ja vihko sekä kirjan 
tekstit äänitteenä. Sanastot saatavana albanian, arabian, 
englannin, espanjan, kiinan, ranskan, saksan, serbian, kro-
atian, somalin, vietnamin, viron ja venäjän kielellä. Kirja-
sarjaan liittyy verkkomateriaali, ks. esittely s. 84.

Salmela, Anna Liisa – Kujansuu, Jussi
SUOMEA, OLE HYVÄ! 3
Suomea aikuisille maahanmuuttajille. Oppikirja
+ oppikirjan äänite + kuullun ymmärtämisen
äänite ja vihko + sanastot
Opetushallitus 2001

Kielioppipainotteinen oppikirja suomea jo melko hyvin 
hallitseville aikuisille maahanmuuttajille. Kirjassa esi-
tellään tiiviisti kielioppiasioita, joiden käsittely on mie-
lekästä vasta silloin, kun opiskelija hallitsee peruskieli-
opin hyvin. Tekstit käsittelevät Suomea, suomalaisuutta 
ja suomalaista kansanperinnettä. Sanastoa ja erilaisia 
harjoituksia on runsaasti. Kirjan loppuun on koottu 
yhteenveto nomini- ja verbityypeistä sekä nominien ja 
verbien astevaihtelusta. Lopussa on myös kuvia, joita 
voi käyttää keskustelu- tai kirjoitusharjoitusten pohjana. 
Kirjaan liittyvät erikseen myytävät sanastot albanian, ara-
bian, englannin, espanjan, kiinan, ranskan, saksan, serbian, 
kroatian, somalin, vietnamin, viron ja venäjän kielellä. Kir-
jasarjaan liittyy verkkomateriaali, ks. esittely s. 84.

Saunela, Marja-Liisa
HARJOITUS TEKEE MESTARIN 1–4
Suomen kielen perustason, keskitason ja 
syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille
sekä Lisäharjoituksia yleiseen kielitutkintoon 
valmistautumista varten 
Art House 2010, 2. korjattu painos

Harjoitus tekee mestarin -kirjoissa on eritasoisia har-
joituksia aikuisille kielenoppijoille. 

Harjoitus tekee mestarin 1 -kirjassa käydään läpi perus-
tason opinnoista tuttuja mutta usein vielä keskitason 
alkuvaiheessakin ongelmia tuottavia perusrakenteita. 
Pääpaino on muoto-opin kysymyksissä, mutta harjoi-
tukset tukevat myös sanaston kertaamista ja laajenta-
mista. Harjoitus tekee mestarin 1 soveltuu yleisten kie-
litutkintojen keskitason kokeeseen valmentautuville. 

Harjoitus tekee mestarin 2 on laadittu aikuisille kie-
lenoppijoille, jotka hallitsevat suomen kielen perusteet. 
Kirjassa käydään läpi lauseiden muodostamista ja yh-
distämistä ja paneudutaan moniin erityisesti kirjoitetul-
le kielelle ominaisiin rakenteisiin, joita esiintyy esimer-
kiksi sanomalehtiteksteissä. Mukana on rakenteiden 
muodostusta ja käyttöä harjoittavia tehtäviä. Pääpaino 
on lauseopin kysymyksissä, mutta harjoitukset tukevat 
myös sanavaraston kertaamista ja laajentamista. Kirja 
soveltuu yleisten kielitutkintojen keskitason kokeeseen 
valmentautuville.

Harjoitus tekee mestarin 3 on laadittu aikuisille kielenop-
pijoille, jotka ovat opinnoissaan keskitasolla. Kirjassa 
käydään läpi sanojen muodostamista johtamalla ja yh-
distämällä, käsitellään erilaisia sanaryhmiä ja syvenny-
tään sanontoihin ja sananlaskuihin. Mukana on tehtäviä, 
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joiden avulla opiskelija voi laajentaa ja monipuolistaa 
sanavarastoaan. Suuri osa tehtävistä edellyttää lause- 
ja muoto-opin hyvää hallintaa. Kirja soveltuu yleisten 
kielitutkintojen keskitason kokeeseen valmentautuville 
oppijoille.

Harjoitus tekee mestarin 4 on laadittu aikuisille kie-
lenoppijoille, jotka aikovat suorittaa yleisten kielitutkin-
tojen suomen kielen keskitason kokeen. Harjoitukset 
mukailevat yleisten kielitutkintojen tehtäviä ja sopivat 
siksi kokeessa vaadittavien taitojen kertaamiseen ja 
vahvistamiseen. Kirjan tehtävät  harjoittavat oppijan 
tekstinymmärtämisen taitoja ja erilaisten rakenteiden 
hallintaa. Mukana on myös sanavarastoa monipuolista-
via tehtäviä sekä kirjoittamisohjeita ja -harjoituksia.

Kirjoja voi käyttää myös itseopiskelussa, sillä niiden 
loppuun on koottu harjoitusten oikeat vastaukset.

Scarciello, Ilona
SUOMEA LEIKITEN 
Oppikirja + harjoituskirja + verbikortit + CD/DVD
TMI Kielileikki 2005, harjoituskirja 2006

Suomea leikiten on aikuisten maahanmuuttajien suo-
men kielen alkeisopetukseen tarkoitettu oppikirja, 
johon kuuluu harjoituskirja sekä itseopiskelu-DVD. 
Kirja perustuu tekijän kokemuksiin suomen kielen 
opettajana, ja siinä painotetaan kommunikatiivisuutta 
ja puhumista. Taitto on selkeä ja tekstiä helppo lukea. 
Kirjan kuvitus on värikästä. Suomea leikiten soveltuu 
käytettäväksi myös sellaisissa alkeisryhmissä, joissa ete-
neminen on hidasta.  

Silfverberg, Leena – Lepäsmaa, Anna-Liisa
SUOMEN KIELEN ALKEISOPPIKIRJA + 
äänite
Finn Lectura 2010, 12. painos

Kielioppipainotteinen alkeiskirja, jonka sanasto liittyy 
liike- ja työelämään ja vapaa-ajan viettoon. Kirja sopii 
esim. liike-elämään suuntautuneille opiskelijoille, jot-
ka kuulevat suomea ympärillään ja haluavat ymmärtää 
suomen kielen rakennetta. Kirjaan liittyy harjoituskirja. 
Sanastot: ks. Sanastot Suomen kielen alkeis- ja jatko-
oppikirjoihin s. 53.

Silfverberg, Leena
HARJOITUSKIRJA SUOMEN KIELEN 
PERUSOPETUSTA VARTEN
Finn Lectura, 11. painos 2009

Anna-Liisa Lepäsmaan ja Leena Silfverbergin Suomen 
kielen alkeisoppikirjaan liittyvä harjoituskirja, jota voi 
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käyttää myös muiden oppikirjojen rinnalla. Kirja sisäl-
tää runsaasti monipuolisia kielioppiharjoituksia, joista 
kannattaa poimia omalle ryhmälle parhaiten soveltuvat. 
Joihinkin kappaleisiin liittyy myös keskustelu- tai kir-
joitustehtäviä.

Silfverberg, Leena
SUOMEN KIELEN JATKO-OPPIKIRJA
Finn Lectura 2010, 9. painos

Jatkoa Suomen kielen alkeisoppikirjalle. Jatko-oppikirja 
sopii peruskurssin suorittaneille tai muuten suomen 
muoto-opin hyvin hallitseville. Tavoitteena on harjoit-
taa opiskelijat lukemaan suomalaisia lehtiä. Sanasto 
Suomen kielen jatko-oppikirjaan sivulla 53.

Silfverberg, Leena
HARJOITUSKIRJA SUOMEN KIELEN 
JATKO-OPETUSTA VARTEN
Finn Lectura, 7. painos 2007

Leena Silfverbergin Suomen kielen jatko-oppikirjaan 
liittyvä harjoituskirja, jossa keskitytään edistyneiden 
oppijoiden vaativiin kielioppitehtäviin. Kirjassa on 
tehtäviä mm. sijamuodoista, komparaatiosta, partisii-
peista, infinitiiveistä ja lauseenvastikkeista. Joukossa on 
myös keskustelu- ja kirjoitustehtäviä. Harjoituskirjaa 
voi käyttää myös muiden edistyneille tarkoitettujen op-
pikirjojen rinnalla.

Silfverberg, Leena – White, Leila
SUPISUOMEA
Oppikirja + äänite
Finn Lectura, Yleisradion 
Opetusohjelmat, 2. painos 2006

Vieraskielisille aikuisille suunnattu suomen kielen ja 
suomalaisen kulttuurin peruskurssi. Kurssi soveltuu 
parhaiten opiskelijoille, jotka osaavat jo jonkin verran 
suomea, mutta myös aloittelijat pääsevät mukaan. Kirja 
koostuu kahdestatoista kappaleesta, joissa on erilaisia 
puhetilanteita ja suomen perusrakenteiden esittelyä. 
Sarjaan kuuluu oppikirjan ja siihen liittyvän äänitteen 
lisäksi TV-ohjelma, joka on saatavana videona ja DVD:   
nä (ks. s. 94), sekä verkkomateriaali (ks. s. 85). TV-sar-
jasta poimitut dialogit täydentävät oppikirjan dialogeja 
(TV-dialogit kirjoittanut Sini Sovijärvi). Kirjan lopussa 
on aakkosellinen suomenkielinen sanasto. Monikielinen 
sanasto löytyy verkkomateriaalista osoitteesta www.yle.
fi/opinportti/supisuomea.
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Halonen, Johanna
KUVASANASTO LUKU- JA 
KIRJOITUSTAIDOTTOMIEN S2-
OPETUKSEEN
Kielikoulu Väinämöinen 2008 

Sanahahmon tunnistamiseen ja lukemisen opettami-
seen tarkoitettu kuvakorttisarja luku- ja kirjoitustai-
dottomien maahanmuuttajien suomi toisena kielenä 
-opetukseen. Noin 500 sanan kuvasto on tarkoitettu 
ensisijaisesti aikuisille maahanmuuttajille. Yksittäisissä 
korteissa on kuva sekä sana perusmuodossaan.  Lisäk-
si on erillinen sanakortti, jonka avulla voi harjoitella 
sananhahmon tunnistamista. Luku- ja kirjoitustaidon 
opetukseen tarkoitetussa kuvasarjassa on pyritty vält-
tämään pitkiä yhdyssanoja. Sanasto on valittu arkielä-
män tarpeiden ja eri S2-oppikirjojen keskeisen sanaston 
perusteella. Sanoja ei ole tavutettu. Kuvasanastosta on 
saatavilla myös monipuolisempi versio nopeammin 
edistyvien opiskelijoiden tarpeisiin.   

Konsti, Paula – Korpela, Helena – Luusalo, Anne
JUTTUJA JA TUTTUJA
Selkokielinen lukukirja 
Opetushallitus 2008

Selkokielisessä lukukirjassa on 25 kappaletta, joissa 
monikulttuurisen luokan oppilaat kertovat koulusta, 
vapaa-ajasta, ystävistä ja harrastuksista. Nuorten elä-
män kautta kirjassa käsitellään suomalaista kulttuuria 
ja yhteiskuntaa, mutta myös eri taustoista tulevien op-
pilaiden tarinoita nousee esille. Kappaleiden yleiskielen 
rinnalla käytetään nuorten kirjoittamissa päiväkirja- ja 
sähköpostiviesteissä runsaasti puhekieltä. Kirjassa 
opiskellaan myös nuorten arkeen liittyvää sanastoa: 
chattaillaan, lumilautaillaan halfpipessa ja skeitataan. 
Luetun ymmärtämistä tuetaan välikysymysten avulla. 
Kirjassa on painotettu sekä helppoa perussanastoa että 
haastavampaa erityissanastoa, minkä vuoksi kirja so-
pii hyvin monenlaisten oppijoiden käyttöön. Sivujen 
selkeän taiton ansiosta melko suurikokoista tekstiä on 
helppo lukea.

Luku- ja kIrjoItuStaIDon opetuS aIkuISILLe

Laine, Rauno – Leinonen, Anne
IKKUNA SUOMEEN
Opetusmoniste luku- ja kirjoitustaidottomille
ulkomaalaisille aikuisille
Opetushallitus (loppuunmyyty)

Lukutaidottomille aikuisille tarkoitettu materiaali joh-
dannoksi suomen kieleen. Kirja on tarkoitettu erityi-
sesti sellaisille oppijoille, jotka eivät ole käyneet koulua 
tai joiden kirjoitusjärjestelmä ei ole latinalainen. Ma-
teriaaliin liittyy myös tietokoneohjelma, joka esittelee 
suomen kielen aakkoset ja äänteet sekä niihin liittyvää 
sanastoa ja harjoituksia. Tietokoneohjelma on esitelty 
sivulla 92.

Laine, Rauno – Nissilä, Leena – 
Sergejeff, Kaarina (toim.)
EVÄITÄ, ESIMERKKEJÄ JA KOKEMUKSIA 
Luku- ja kirjoitustaidon opetus aikuisille 
maahanmuuttajille 
Opetushallitus 2007

Opettajille suunnattu opas kokoaa tietoa, käytännön 
työkaluja sekä tähän mennessä kertynyttä kokemusta 
luku- ja kirjoitustaidon opettamisesta aikuisille maa-
hanmuuttajille. Kirja tukee opettajia uuden luku- ja 
kirjoitustaidon opetussuunnitelmasuosituksen toteut-
tamisessa. Siinä käsitellään luku- ja kirjoitustaidotonta 
henkilöä oppijana, opetusmenetelmiä, arviointia, opet-
tajan roolia, ohjausta sekä oppi- ja tukimateriaaleja. 
Kirjassa on muun muassa käytännöllisiä esimerkkejä 
toiminnallisista opetusmenetelmistä luki-opetuksessa 
sekä opetuksessa käytettävistä arjen materiaaleista. Ko-
keneet luku- ja kirjoitustaidon kurssien opettajat kerto-
vat opetuskokemuksistaan ja jakavat oppimaansa.   

Laine, Rauno – Uimonen, Eila – Lahti, Ylermi
AASTA SE ALKAA
Opetushallitus 2006, 2. painos

Aasta se alkaa on tarkoitettu ensimmäiseksi oppikir-
jaksi luku- ja kirjoitustaidottomille aikuisille maahan-
muuttajille. Kirja sopii sellaisille maahanmuuttajille, 
jotka eivät ole kotimaassaan käyneet lainkaan koulua 
tai joiden kirjoitusjärjestelmä ei ole latinalainen. Kir-
jan avulla opetetaan mekaaninen luku- ja kirjoitustaito 
sekä perehdytään yksinkertaisimpiin kielioppiasioihin. 
Aakkosten lisäksi kirjassa on paljon jokapäiväisessä elä-
mässä tarvittavaa sanastoa ja runsas värikuvitus.



Lappalainen, Ulla – Vesterinen-Sumu, Elina
AAMU
Suomen kielen kuvasanakirja
Opetushallitus 2010, 9. painos

Ks. esittely sivulta 51.

Lappalainen, Ulla
AAMU
Suomen kielen toinen lukemisto, kirjallisuustieto 
ja kielioppi
Opetushallitus 2010, 3. uudistettu painos

Ks. esittely sivulta 43.

Lappalainen, Ulla
AAMU
Suomen kielen toisen lukemiston harjoituskirja
Opetushallitus 2010, 4. uudistettu painos

Ks. esittely sivulta 43.

Lappalainen, Ulla – Sumu-Vesterinen, Elina
AAMU
Suomen kielen lukemisto ja peruskielioppi 
aikuisille
Opetushallitus 2008, 2. painos

Ks. esittely sivulta 42.

Lappalainen, Ulla
AAMU
Aikuisten suomen kielen lukemiston ja 
peruskieliopin harjoituskirja
Opetushallitus 2010, 2. painos 

Ks. esittely sivulta 42.

Lappalainen, Ulla
AAMU
Vihreän Aamun kuuntelutehtävät
Opetushallitus 2008

Kuunteluäänitteet ja -tehtävät on tarkoitettu sekä kuul-
lun että luetun ymmärtämisen harjoitteluun. Äänitteet 
perustuvat Aamu-lukemistojen teksteihin. Materiaalia 
voi käyttää jo aivan kielen opiskelun alussa. Tehtävät 
soveltuvat myös eriyttämiseen. Harjoitukset ovat mo-
nivalintatehtäviä sekä oikein–väärin-väittämiä. 

NAAPURI HISSISSÄ 
Ja muita tarinoita luku- ja kirjoitustaidottomien 
aikuisten suomen kielen opetuksen tueksi

www.hel.fi/hki/opev/fi/Palvelut/Julkaisut/
opetusmateriaaleja  → Naapuri hississä

Materiaali on tarkoitettu täydentämään olemassa olevia 
aikuisten luku- ja kirjoitustaidon sekä suomen kielen 
oppikirjoja. Mukana on runsaasti aikuisen arkeen liit-
tyviä kuvia, jotka tukevat tekstin parissa työskentelyä ja 
toimivat virikkeenä suulliseen kielenoppimiseen. Kes-
keisiä rakenteita, kuten paikallissijoja ja omistamista, on 
havainnollistettu kuvin ja arjen esimerkein. Esimerkiksi 
lääkärissä ja kaupassa käynnistä, bussimatkasta ja lapsen 
päiväkodista hakemisesta on sarjakuvat. Materiaalissa 
on sana- ja lausetason luku- ja kirjoitusharjoituksia. 
Opettajan oppaasta saa ideoita ja ohjeita materiaalipa-
ketin käyttöön.   

Materiaali on kaikkien vapaasti tulostettavissa ja kopi-
oitavissa Helsingin kaupungin opetusviraston  verk-
kosivuilta. Sen ovat laatineet Helsingin aikuislukion 
Itä-Helsingin toimipisteen S2-opettajat  sekä kuvittaja 
Anssi Keränen. Materiaali on tuotettu vuonna 2009 
Opetushallituksen rahoittamassa Helsingin kaupungin 
opetusviraston luku- ja kirjoitustaidottomien koulutuk-
sen kehittämishankkeessa. 

Välkesalmi, Mirja
KAIKKI MUKAAN
ABC-kirja aikuisille
Edita 1993 (loppuunmyyty)

Kirja on tarkoitettu aikuisille ulkomaalaisille. Se so-
veltuu täysin lukutaidottomille tai suomen kielen kir-
joitusjärjestelmää taitamattomille aikuisille luku- ja 
kirjoitustaidon opiskeluun. Tavoitteena on sanaston 
kartuttaminen sekä luku- ja kirjoitustaidon vahvista-
minen ymmärtävän lukemisen suuntaan.

Luku- ja kIrjoItuStaIDon opetuS aIkuISILLe
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Aaltio, Maija-Hellikki
FINNISH FOR FOREIGNERS 1–2
Oppikirjat + äänitteet, harjoituskirjat + äänitteet
Otava 1985, 17., muuttamaton painos 2007
Otava 1985 (oppikirja 1, 18. painos 2009), 1987 
(oppikirja 2, 4. painos 1999 loppuunmyyty)

Kirja sopii englantia taitaville aikuisille suomen kielen 
alkeis- ja jatko-opetukseen. Se soveltuu myös yksino-
piskeluun. Kielioppi ja sanasto ovat englanniksi. Opis-
kelijan englannin taidon on oltava hyvä, jotta sarjaa voi 
täysipainoisesti käyttää. Rohkaisee ehkä liikaa englannin 
kieleen turvautumiseen. Monipuolinen sisältö: kappa-
leissa on teksti, kielioppia ja sanasto. Harjoituskirjassa 
on runsaasti harjoituksia. Oppikirjoihin ja harjoituskir-
joihin on äänitteet.

Bessonoff, Salli-Marja – Hämäläinen, Eila
TILANTEESTA TOISEEN
A Finnish Course
Oppikirja + Harjoituksia 
Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksen 
julkaisuja 2008 (Harjoitukset 2010)

Kirja on tarkoitettu suomen kielen peruskurssille. Ta-
voitteena on, että opiskelija tottuu lukemaan suomen-
kielisiä tekstejä. Dialogit etenevät lyhyistä asioinneista 
pidempiin keskusteluihin. Dialogien ja tekstien ohella 
kirjassa käsitellään kielen muoto- ja lauseopillisia raken-
teita. Kirjan alussa esitellään suomen kielelle ominaisia 
piirteitä. Apukielenä sanastoissa ja kielioppiselityksissä 
on englanti. Kirjapari tulee täydentymään mahdollisesti 
myös äänitteellä. 

Bystrova, Elvira – Laine, Mirja
AVAIN 1
Suomen kielen alkeiskurssi
Nouveau Koulutus Oy 2001

Tiivis alkeisoppikirja, jonka opetuskieli on venäjä. Kir-
jassa esitellään suomen peruskielioppia ja arjessa tarvit-
tavia lausahduksia. Verbeistä esitellään ainoastaan olla-
verbi, nominit esiintyvät vain perusmuodossa. Kirjassa 
ei ole varsinaisia tekstikappaleita, joten suomenkielistä 
tekstiä on kaiken kaikkiaan melko vähän. Jokaiseen esi-
teltyyn kielioppiasiaan liittyy melko yksinkertaisia tehtä-
viä. Kirja soveltuu peruskieliopin opiskelun rungoksi ja 
kieliopin kertaukseen, mutta oppikirjana se on suppea 
ja vaatii rinnalleen enemmän tekstejä ja tehtäviä.

tukIkIeLISet oppIkIrjat

Frick, Mai
SOOME KEEL ISEÕPPIJALE. 
Soome keele õppekomplekt algajale ja 
taasalustajale
Oppikirja + Äänite
TEA 2008

Oppikirja on tarkoitettu aikuisille itseopiskelijoille Op-
pikirja ja äänite tukevat suomen kielen ymmärtämistä 
ja tuottamista kirjallisesti ja suullisesti. Kirja keskittyy 
arkipäivän aiheisiin, kuten matkalla selviytymiseen ja 
kylässä käymiseen, mutta myös elämään ja työntekoon 
Suomessa. Tukikielenä on viro.      

 

Frick, Mai
SOOME KEEL ISEÕPPIJALE.
Kesktasemele
Oppikirja + Työkirja + Äänite
TEA 2009

Sarjan jatko-osa on suunnattu oppijoille, jotka jo hal-
litsevat suomen kielen alkeet. Oppikirja äänitteineen 
ohjaa opiskelijaa tarpeellisen arkipäivän kielitaidon ke-
hittämiseen. Tukikielenä on viro.      

Hämäläinen, Eila – Silfverberg, Leena
KIVA JUTTU!
Suomea venäjänkielisille
Opetushallitus 1994, Finn Lectura 2. painos 2009

Kirja on tarkoitettu venäjänkielisille suomenoppijoille. 
Kirja soveltuu paitsi kielikursseille myös itseopiskeluun, 
koska säännöt, selitykset, kielioppi ja sanasto ovat venä-
jäksi. Kirja on tiivis, kielioppia ja sanastoa on runsaas-
ti. Sisältää myös paljon pieniä dialogeja. Uudistetussa 
painoksessa kielioppiselitykset annetaan venäjän lisäksi 
suomeksi, ja niissä vertaillaan suomen ja venäjän eri-
tyispiirteitä. Painokseen on myös laadittu harjoituksia ja 
kappalekohtaiset sanastot on poistettu loppuun lisätyn 
suomi-venäjä aakkosellisen sanaston takia. Lisäksi dia-
logeja ja sanastoa on ajanmukaistettu.



Jaanits, Kadri – Keba, Maarja
HARJUTUSI JA TEEMASID VÄLJENDITE 
ÕPETAMISEKS SOOME KEELE TUNNIS
Soome instituut 2004

Harjoituskirja sisältää 21 teemaa, esimerkiksi ihmisestä, 
harrastuksista, opiskelusta, matkustamisesta, juhlista, 
säästä ja luonnosta. Jokaisen teeman aluksi on annettu 
luettelo teemaan liittyvistä perusilmaisuista ja niiden 
vironkielinen käännös. Sen jälkeen on harjoituksia, 
joissa ilmaisuja tulee käyttää. Harjoituskirjan apukieli 
on viro, mutta suurin osa harjoituksista soveltuu myös 
muunkielisille.

Kuusk, Margit
SUOMI SELVÄKSI
Oppikirja + Työvihko 1–2
Eesti Keele Sihtasutus 2008, 6. painos (oppikirja); 
2008 (Töövihik I); 2009 (Töövihik II) 

Teos soveltuu aloittelijoille mutta myös itsenäiseen 
opiskeluun suomen kieltä jo osaaville. Oppikirjassa on 
22 kappaletta, ja se koostuu neljästä osasta: kielioppi, 
harjoitukset, tekstinymmärtäminen sekä kysymykset. 
Työvihkoissa on vastauksineen suomen kielen tehtäviä, 
joissa harjoitellaan kielioppia ja sanastoa mutta myös 
suullista kielitaitoa ja kielenkääntämistä. Työvihkon en-
simmäinen osa liittyy oppikirjan kappaleisiin 1–10 ja 
toinen osa kappaleisiin 11–22. Tukikielenä on viro.      

Leney, Terttu – Needham, Liisa
FINN TALK. YKSI, KAKSI, KOLME... YKS,
KAKS KOLME,
FINN TALK. NELJÄ, VIISI, KUUSI... NELJÄ,
VIIS, KUUS
Part One/Two of  a Multimedia Finnish
Language Course + CD:t/kasetit
Finn-Guild ja Kansanvalistusseura 2001

Suomen kielen alkeista lähtevä Finn talk on painottunut 
erityisesti yleiskielen ja puhutun kielen erojen esitte-
lyyn. Kappaleissa on runsaasti lyhyitä dialogeja, jotka 
on kirjoitettu sekä yleis- että puhekielellä. Eri kielimuo-
dot voi myös kuunnella eri kasetilta/cd:ltä. Kirja sopii 
itseopiskelijalle, joka osaa englantia: esimerkit, sanasto 
ja tekstit on käännetty englanniksi ja lukujen lopussa on 
harjoitusten vastaukset. Harjoituksia on paljon, ja lisäk-
si luvuissa on Suomen kulttuurista kertovia Hyvä tietää 
-laatikoita, joissa kerrotaan esimerkiksi sauvakävelystä 
tai suomalaisten nimipäivistä englanniksi. Kappaleissa 
käsitellään myös kielen rakennetta ja esitellään yleisiä 
fraaseja. Kirjan lopussa on osio tehtävistä, joita voi 
antaa suomen kielen tuutorin tarkistettavaksi. Tuutorei-
ta voi kysyä Kansanvalistusseurasta (ks. julkaisijoiden 
yhteystiedot).

Maripuu, Tiina – Mölder, Sülvi
TURISMI SOOME KEEL
Oppikirja + DVD
Argo 2008

Kirjassa keskitytään matkailun kannalta tärkeisiin tee-
moihin: majoittumiseen, ruokailuun ja liikkumiseen. 
Oppijaa tuetaan tulemaan toimeen kuullun ja luetun 
ymmärtämisessä sekä puhumisessa asiakaspalvelun 
näkökulmasta: myös matkailutyössä tarvittavien teks-
tien laatimiseen perehdytään. Oppikirjassa on runsaasti 
harjoituksia, ja se tukee myös peruskieliopin hallintaa. 
Kirja soveltuu suomen kielen opiskelijoille, jotka tar-
vitsevat työssä ja jokapäiväisessä kommunikaatiossa 
ajankohtaista ja alakohtaista kielitaitoa. Tukikielenä on 
viro.    

Parviainen, Aira – Sander, Klarika
LÖYTÖRETKI SUOMEEN
Alkeisoppikirja + äänite
Finn Lectura 1998

Viroa tai muuta suomen lähisukukieltä puhuville tar-
koitettu alkeisoppikirja. Oppikirjan tekstit on käännetty 
englanniksi ja viroksi sekä erillisessä vihkosessa venä-
jäksi. Kirjaan kuuluu kasetti.

Sark, Kaare  
HYVÄ–PAREMPI–PARAS 
Soome keele õppekomplekt algajaile 
Oppikirja + CD:t
Iduleht 2009 

Materiaali on suunnattu alkeistason kielenopiskeluun 
vironkielisille opiskelijoille, joiden tavoitteena on suo-
men kielen taitotaso A2–B1. Kirjassa hyödynnetään 
sukukielten läheisyyttä. Kokonaisuus vastaa laajuudel-
taan 200 oppituntia.

Sark, Kaare
YY KAA KOO
Suomea kouluille 1
ESKO Koolitus 1994

Erityisesti lukioissa suomen kieltä opiskeleville viro-
laisille tarkoitettu oppikirja, jota on tarkoitus käyttää 
oppitunneilla opettajan johdolla. Kirja on melko kie-
lioppipainotteinen, tekstit ovat yleensä lyhyitä dialo-
geja. Lopussa on aakkosellinen suomalais-virolainen 
sanasto.

tukIkIeLISet oppIkIrjat
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Sark, Kaare
YY KAA KOO
Suomea kouluille 2
ESKO Koolitus 1995

Jatko-osa oppikirjaan YY KAA KOO, Suomea kou-
luille 1. Tarkoitettu erityisesti lukioissa suomea opis-
keleville virolaisille. Kirjassa on kielioppitehtäviä ja 
keskusteluharjoituksia, tekstejä on vähän. Kirjassa esi-
tellään jonkin verran suomalaisia juhlapäiviä ja ruokia. 
Kirjan lopussa on aakkosellinen suomalais-virolainen 
sanasto.

White, Leila
FROM START TO FINNISH
A short course in Finnish
Oppikirja + äänitteet
Finn Lectura 2010, 9. painos

Kirja on suunnattu aikuisopiskelijoille, joilla on val-
miudet kielen nopeaan omaksumiseen. Sisältää lyhyi-
tä dialogeja ja harjoituksia ratkaisuineen. Kirja toimii 
johdatuksena suomen kieleen. Apukielenä on englanti. 
Äänitteet (2 kpl) saatavana kasetteina ja CD-levyinä. 
From start to Finnish -multimediaohjelman esittely, 
ks. s. 92.

tukIkIeLISet oppIkIrjat



Aalto, Eija
KUULE HEI!
Suomen kielen kuunteluharjoituksia
vieraskielisille
Oppikirja + äänitteet
Korkeakoulujen kielikeskus. Jyväskylän 
yliopisto 1990 (loppuunmyyty)

Ääninauhat ja niihin liittyvät tehtävät sisältävät neljä ar-
kipäivän tilanteeseen liittyvää keskustelutilannetta. Tee-
moina ovat kävely kaupungilla ja syntymäpäiväjuhlat 
(kasetti I), puhelinkeskustelu sekä kaupassa ja postissa 
käynti (kasetti II). Kaikkiin teemoihin liittyy useita epi-
sodeja. Kaseteilla keskustelut ovat kokonaisuudessaan 
puhekielisinä. Kolme ensimmäistä teemaa on nauhalla 
myös yksittäisinä episodeina sekä puhe- että kirjakieli-
sinä. Tehtäväkirjassa keskustelut ovat luettavissa sekä 
puhekielisinä että yleiskielisinä. Keskusteluihin liittyy 
monipuolinen valikoima erilaisia tehtäviä, jotka pyr-
kivät erityisesti sanaston laajentamiseen sekä puhe- ja 
kirjakielen erojen hahmottamiseen. Mukana on myös 
keskustelun teemoihin liittyviä tilannetehtäviä. Tehtä-
väkirjassa on keskusteluissa esiintyvien sanojen yksikie-
linen sanasto. Materiaalissa käytettävät markkahinnat 
saattavat hieman sekoittaa opiskelijaa. Kaksi ensim-
mäistä teemaa sisältää sellaisia perusfraaseja, joita voi 
harjoitella jopa alkeita opiskelevien kanssa, mutta muut 
teemat sisältävät monipuolista sanastoa ja mutkikkaam-
pia rakenteita, joita on paras käydä läpi edistyneiden 
oppijoiden kanssa.

Berg, Maarit – Silfverberg, Leena
KATO HEI
Puhekielen alkeet
Oppikirja + äänite
Finn Lectura, 4. painos 2008. Äänite loppuunmyyty.

Sisältää kaksitoista lukukappaletta, joissa jokaisessa on 
useita lyhyitä tai pidempiä dialogeja Helsingin puhe-
kielellä. Dialogien lisäksi kappaleissa on esitelty puhe-
kielen kielioppia teemoittain. Toisinaan puhekielisten 
muotojen kanssa rinnakkain on esitelty myös kirjoi-
tetun kielen muotoja. Jokaisen kappaleen lopussa on 
yksikielinen sanasto, jossa on annettu sekä puhutun 
että kirjoitetun kielen muoto. Sanastoa seuraa vielä se-
lityksiä. Kirjan lopussa on perusteellinen katsaus Hel-
singin puhekieleen. Siinä esitellään erikseen fonologiset 
ja morfologiset, syntaktiset ja sanastolliset piirteet sekä 
keskustelupartikkelit.

puhutun kIeLen ja ÄÄntÄMISen harjoItuSkIrjat

Eichhorn, Maila – Lehtimaja, Inkeri – Voipio,
Sanna
PUHUTAAN ASIAA
Teksti- ja tehtäväkirja + CD-levy
Jamilahden kansanopisto 2006, 4. painos

Materiaali on tarkoitettu nuorille ja aikuisille maahan-
muuttajille. Soveltuu käytettäväksi lähes alkeisopetuk-
sesta lähtien. Sopii kuullunymmärtämisen ja keskus-
telun harjoitteluun. Materiaali on laadittu autenttisten 
asioimistilanteiden pohjalta: teksteissä liikutaan esim. 
pankissa, työvoimatoimistossa, Kelassa ja neuvolassa. 
Tavoitteena on tutustuttaa maahanmuuttaja luontevaan 
asioimissuomeen ja tarjota toimintamalleja vaikeiksi koet-
tuihin tilanteisiin. Puhutun ja kirjoitetun kielen erojen 
havainnollistamiseksi kirjoitettu teksti sekä äänitteeltä 
kuultava puhe poikkeavat hieman toisistaan. Kappaleet 
sisältävät hauskoja sanatehtäviä suomalaiseen yhteis-
kuntaan keskeisesti liittyvistä käsitteistä. Mukana lisäksi 
joukko asioimistilanteisiin liittyviä lomakkeita, tehtävi-
en vastauksia, kappalekohtainen sanasto sekä luettelo 
hyödyllisistä www-sivuista.
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Kuparinen, Kristiina – Tapaninen, Terhi
HYVIN KUULUU! 
Suomen kielen kuunteluharjoituksia taitotasolle 
B1 
Otava 2009

Kuullun ymmärtämisen materiaali täydentää Hyvin me-
nee -sarjaa ja soveltuu itsenäisen kielenkäytön taitota-
solle B1 pyrkiville. Kuuntelut muodostavat kokonai-
suuden, jonka aihepiirejä ovat suomalaiset elinkeinot, 
yhteiskunta, ympäristö ja kulttuuri. Henkilöt käyttävät 
yleisiä puhekielen piirteitä. Tehtävissä oppijan huomio 
ohjataan välillä kokonaisuuteen, välillä yksityiskohtiin; 
kuunneltavana on monenlaista puhetta. 

Latomaa, Sirkku – Hämäläinen, Eila
MITÄ KUULUU?
Suomen kielen kuuntelu- ja ääntämisharjoituksia
CD-levyt + kirja
Finn Lectura 2008, 4. painos

Kirja ja CD:t tarjoavat suomea toisena tai vieraana 
kielenä opiskeleville ja heidän opettajilleen aineistoa 
suomen kielen ääntämisen harjoitteluun. Toisessa ää-
nitteessä on kuuntelu- ja toisessa ääntämisharjoituk-
sia. Mukana on kaikille taitotasoille soveltuvia tehtä-
viä, jotka soveltuvat minkä tahansa suomen kurssin 
oheismateriaaliksi. Sopii myös itseopiskeluun; ohjeet 
ja harjoitusten ratkaisut ovat myös englanniksi ja ve-
näjäksi. Kuunteluharjoitusten osuudessa harjoitellaan 
esim. rytmin, painon, intonaation ja keston erottamista. 
Ääntämisharjoitusten osuudessa harjoitellaan erityises-
ti rytmin, painon, intonaation, keston, eri vokaalien 
ja konsonanttien, assimilaation ja loppukahdennuksen 
sekä erilaisten tekstien ääntämistä.

Lauranto, Yrjö – Parviainen, Aira – Rainò, Päivi
KIVA NÄHDÄ
Puhutun kielen harjoituksia + äänite
Finn Lectura 1994 (loppuunmyyty)

Kirja sisältää pääkaupunkiseudun puhekieleen perus-
tuvia, nuorten aikuisten elämään liittyviä dialogeja. 
Kirjaan kuuluu äänite. Soveltuu yläkoulusta aikuisope-
tukseen.

Tukia, Kaisa – Mustonen, Sanna 
– Aalto, Eija – Taalas, Peppi
SUOMI2-sarjan äänitteet
Otava 2007, 2008, 2009

Suomi2-sarjan äänitteillä on eri tekstilajeja arjen kes-
kusteluista mediateksteihin sekä autenttista eri-ikäisten 
puhetta Suomen eri puolilta. Oppimateriaali on laadittu 
ensisijaisesti yläkouluun, mutta tehtäviä voi soveltaa eri-
ikäisten suomenoppijoiden opetuksessa. Minä ja arki 
-materiaali lähtee kielitaidon tasolta A2, Minä ja media 
sekä Minä ja yhteiskunta tasolta B1. 

puhutun kIeLen ja ÄÄntÄMISen oppIkIrjat



LukeMIStot

Aarnitaival, Saraleena
TOINEN TOISILLEEN
BTJ kustannus 2007

Helppolukuinen romaani soveltuu suomen kieltä opis-
kelevien aikuisten luettavaksi. Kirja kertoo suomalai-
sen kirjastonhoitajan ja afgaanipakolaisen suhteesta. 
Tarinassa kuvataan ihmisten elämää ja suhteita: Mirza 
pelkää kotikylään jääneiden sukulaistensa puolesta.
Ystävä, jolla on B-oleskelulupa, jää ilman muille kuu-
luvia oikeuksia. Kirjastonhoitaja Siljalla on ongelmia 
työkaverin kanssa. Eri kulttuureista tulevien toiveet ja 
odotukset eivät aina kohtaa, eikä väärinkäsityksiä voi 
välttää. 

Ahonen, Lili – White, Leila
MONTA SATAA SUOMEN SANAA
Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen 
keskus 1993, lisäpainos 1995

Ulkomaalaisille tarkoitettu lukemisto suomen perussa-
naston kartuttamiseksi ja kertaamiseksi. Käyttökelpoi-
nen myös esimerkiksi yläkoulun viimeisillä luokilla.

Behrangi, Samad
PIENI MUSTA KALA 
Soran Zaki 2008

Alun perin persiankielisen satukirjan Pieni musta kala 
on kääntänyt suomeksi 11-vuotias koululainen Jihan 
Kojin Zaki. Pääosassa on Pieni Musta Kala, joka ei ha-
lua jäädä vaatimattomaan kotipuroonsa äitinsä luokse. 
Vaaroja kaihtamatta se lähtee seikkailemaan ulos isoon 
maailmaan. Kirjan on kuvittanut kurditaiteilija Khosro 
Azizi Asl.

Branch, Hannele
MATTI JA TUIJA-LIISA
Triangelidraama
Finn Lectura 2003

Sekä ryhmäopetukseen että itseopiskeluun aikuisille 
soveltuva yleiskielinen oheislukemisto, joka on suunni-
teltu suomea toisena tai vieraana kielenä opiskeleville. 
Selkeän juonen sisältävä rakkaustarina, joka on jaettu 
23 lukuun. Keskeiset henkilöt ovat Tuija-Liisa, hänen 
aviomiehensä Voitto sekä Tuija-Liisan nuoruudenys-
tävä Matti. Vaikka juoni on hyvin ennakoitavissa, kirja 
tarjoaa kuitenkin paljon tietoa suomalaisesta elämän-
menosta kolmen ihmisen näkökulmasta. Materiaalia voi 
käyttää myös keskustelutuntien pohjana. Kirjan lopussa 
on luettelo kieliopin oppimisjärjestyksestä.

Branch, Hannele
POROLAMMEN TAPAHTUMIA
Finn Lectura 1999

Selkeän juonen sisältävä lukemisto, jossa kerrotaan edel-
lisen kirjan päähenkilön vanhemmista. Sopii aikuisten 
ryhmäopetukseen ja itseopiskeluun. Tarina on jaettu 
40 lukuun. Kirjan lopussa on suomalais-englantilainen 
sanaluettelo, jossa kirjassa esiintyvästä sanastosta anne-
taan perusmuodon lisäksi myös sanan vartalo(t).

Eichhorn, Maila – Lehtimaja, 
Inkeri – Voipio, Sanna (toim)
TEKSTITULKKI
Laatusana Oy/ÄOL, Kesälukioseura 
2001 (loppuunmyyty)

 Tekstitulkki on autenttisten (etupäässä Helsingin Sano-
mien) lehtiartikkeleiden pohjalta laadittu lukemisto ja 
tehtäväkokoelma. Se sopii suomi toisena kielenä -ope-
tukseen perusopetuksen ylemmille vuosiluokille (luokat 
5.–9.) ja joiltakin osin myös esim. ammattikouluikäisille 
ja aikuisille, esim. kotoutumiskurssien oheismateriaalik-
si. Kyseessä on opettajan kansio, josta voidaan kopioida 
tarvittava määrä tekstejä. Materiaali sisältää kymmenen 
itsenäistä teemaa sekä niihin liittyvät tehtävät. Tekstien 

LukukIrjat
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aihepiirit ovat monipuolisia ja vaihtelevat Mika Häk-
kisestä Tarja Haloseen ja elokuvista pop-musiikkiin. 
Jokaisen lehtitekstin yhteydessä on otettu esille sellai-
nen kielioppiasia, joka on olennainen tekstin kannalta. 
Tekstitulkin avulla oppitunnilla voidaan käsitellä samaa 
teemaa, vaikka ryhmä olisi hyvin heterogeeninen, koska 
sekä teksteistä että tehtäväsarjoista on olemassa erita-
soiset versiot, jotka on merkitty tunnistein. Tehtävät 
ovat monipuolisia. Tekstin ymmärtämistä testaavien 
harjoitusten lisäksi on mm. inspiroivia keskusteluky-
symyksiä ja haastavia kielioppiharjoituksia.

Eichhorn, Maila – Nykänen, Jaana – Päivärinne,
Sari (toim.)
TEKSTITULKIN LISÄSIVUT
Laatusana Oy/Kesälukioseura 2005

Tekstitulkin lisäsivut on Tekstitulkin täydennysosa. Li-
säsivuissa on uusia tehtäviä ja neljä kokonaan uutta 
teemapakettia, joiden aiheina ovat kirjallisuus (novelleja 
sekä tunteita ja runoutta käsittelevät paketit), yrittäjyys 
sekä luonto ja retkeily. Vanhoihin teemapaketteihin teh-
dyt, esimerkiksi artikkeli- tai käsittelyehdotuslisäykset 
on merkitty selkeästi teemapakettien alkulehteen. Mie-
lenkiintoisia, uusia ja autenttisia artikkeleita on jälleen 
helpotettu tekemällä niistä eri versioita. Ainoastaan 
kirjallisuustekstit on jätetty muokkaamatta.

Eichhorn, Maila – Nykänen, Jaana – Päivärinne,
Sari (toim.)
TEKSTITULKKI II
Lukemisto ja tehtäväkokoelma suomi toisena ja 
vieraana kielenä -opetukseen
Laatusana Oy/Kesälukioseura 2005 (loppuunmyyty)

Tekstitulkki II on vuonna 2001 ilmestyneen Tekstitul-
kin laajennettu ja ajankohtaistettu versio. Tekstitulkki 
II:ssa on 14 teemapakettia, jotka ovat vaikeusasteeltaan 
eritasoisia. Teemapaketeista neljä on täysin uusia. Niistä 
kaksi perustuu kaunokirjallisiin teksteihin, runoihin ja 
novelleihin. Näiden yhteydessä esitellään kirjallisuus-
analyysin peruskäsitteitä, ja osion tehtävät ohjaavat 
oppijaa tarkastelemaan tekstiä useammalta kantilta. 
Kirjallisuustekstit ovat kaikille samat, toisin kuin muut 
tekstit, joiden alkuperäistekstin oheen on liitetty kak-
si eritasoista versiota. Kunkin teemakokonaisuuden 
yhteydessä on käsittelyehdotus osiolle, ja tehtäviin on 
liitetty symboleja, kuten sulka kirjoitustehtävän, puhe-
kupla puhetehtävän tai nuoli toiminnallisen tehtävän 
merkiksi. Osioiden alussa on lisäksi aiheeseen liittyviä 
www-osoitteita.

Elo, Tuulikki – Probst, Ilpo – Virén, Päivi
SUOMI-OPAS
Matka Suomen historiaan ja tämän päivän
Suomeen + tehtäväkirja (2004)
WSOY 2003

Teemoittain etenevä Suomen historiasta, yhteiskunnas-
ta, luonnosta, maantiedosta, tunnetuista suomalaisista 
henkilöistä sekä tärkeistä tapahtumista ja paikoista ker-
tova käsikirja. Kirja lähtee liikkeelle esihistoriallises-
ta ajasta ja kivikaudesta ja päätyy nykypäivään. Teos 
voi toimia joko opettajan oppaana tai jopa oppilaiden 
omana oppikirjana. Kirjassa on runsaasti käsiteltäviin 
teemoihin liittyviä värikuvia. Kirjan lopussa on yksikie-
linen sanaluettelo kirjan keskeisestä terminologiasta. 
Kirja soveltuu kaikenlaisille maahanmuuttajille perus-
opetuksen alaluokilta aikuisiin ja myös äidinkielenään 
suomea puhuville oppilaille, jotka tarvitsevat opinnois-
saan erityistä tukea. Soveltuu luokkaopetukseen tai op-
pilaiden omaksi iloksi lueskeltavaksi ja katseltavaksi. 
Runsas, kaunis ja värikäs kuvitus. Selkokielinen teksti.

Halmesarka, Maarit – Löytty, Olli 
– Rimminen, Mikko (toim.)  
MIKÄ IHMEEN UUSSUOMALAINEN?
Teos 2009  

Mikä ihmeen uussuomalainen? -novellikokoelma pe-
rustuu kirjoituskilpailuun, johon haettiin maahanmuut-
tajataustaisia kirjoittajia. Julkaistuja novelleja on 13, ja 
kirjoittajien taustat ovat moninaisia. Jokaisen novellin 
lopussa esitellään lyhyesti sen kirjoittaja. Novellien ai-
heet käsittelevät useita teemoja, kuten äidinkieltä, kult-
tuurista identiteettiä, toiseutta ja luontoa. 

Heikkilä, Satu – Lamppu, Veli-
Matti – Majakangas,
Pirkko
JÄÄNMURTAJA – kertomuksia ja tietoa
Suomesta + ÄÄNITIE SUOMEEN -kasettisarja
Opetushallitus, korjattu painos 2004. Äänitie 
Suomeen -kasettisarja loppuunmyyty

Maahanmuuttajakoulutuksen yhteiskuntaopin kirja, 
jossa käydään läpi suomalaisen yhteiskunnan keskeiset 
aihepiirit ja niiden keskeinen sanasto. Kirjaa täyden-
tää Äänitie Suomeen -kasettisarja, jonka aiheita ovat 
kotoutuminen, asuminen, koulutus ja Kelan palvelut. 
Kasettisarjan kielinä albania, arabia, kurdi, persia, rans-
ka, somali ja venäjä.

LukeMIStot



Helakisa, Kaarina (toim.)
JUTTUKAVERI
WSOY, 2. painos 1995 (loppuunmyyty)

Kokoelma suomalaista kirjallisuutta (runoja, novel-
leja, sketsejä, satuja, vitsejä ym.) ulkosuomalaisille ja 
maahanmuuttajille. Marginaaleissa vaikeiden sanojen 
selityksiä, kieli on siltikin melko vaativaa. Alakoulu, 
osin yläkoulu.

Helakisa, Kaarina (toim.)
PAPUPATA
WSOY 1996 (loppuunmyyty)
 
Kirjan tekstit ovat eläviä ja tuoreita, mutta silti help-
polukuisia. Papupadan alkuperäinen kohderyhmä on 
ulkosuomalaiset lapset ja nuoret, mutta yhtä lailla kirja 
tarjoaa innostavaa materiaalia suomalaisenkin perus-
opetuksen suullisen ilmaisun ja esiintymistaitojen har-
joitteluun.

Hämäläinen, Eila (toim.)
LUKEMISTA SUOMEN OPISKELIJOILLE
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
1983, 1984 (loppuunmyyty)

1. Kolme kertomusta lapsista
2. Neljä kertojaa

Suomalaisten kirjailijoiden runoja, novelleja ja esseitä. 
1. kirjassa tekstien kieltä on helpotettu, 2. osan tekstit 
ovat alkuperäisessä muodossa. Vaikeita sanoja ja fraa-
seja on selitetty. Kirjaset soveltuvat käytettäviksi vasta 
peruskurssien jälkeen.

Inovaara, Minna, Reinikainen, 
Satu & Tikka, Ilona
VEIKKO-VAARIN ANTILOOPIT
Kansanvalistusseura 2005

Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulun kanssa toteu-
tettu Veikko-vaarin antiloopit sisältää lyhyitä kertomuk-
sia ja runoja ulkosuomalaisten lasten elämästä. Teos 
jakautuu kolmeen osaan: Suomi jää taakse, Ulkomailla 
ja Takaisin Suomeen. Lasten, koiran ja potkukelkan nä-
kökulmasta kerrotut tarinat ovat todentuntuisia ja välit-
tävät hyvin ilon, pelon, ulkopuolisuuden ja ikävän tun-
teet, kuitenkin niin, että kahdessa kulttuurissa eläminen 
rikastuttaa elämää. Tarinoissa näkyy oman perheen ja 
läheisten tärkeys. Kuvitukseltaan yksinkertaisen kaunis 
teos sopii luettavaksi ulkomaille muuttaville tai siellä jo 
asuville/asuneille lapsille ja näiden lasten vanhemmille 
sekä heidän parissaan työskenteleville aikuisille.

Issakainen, Tytti – Rahkonen, Pekka 
ATTE JA ANNA  
Meidän ja muiden uskonnot 
Lasten Keskus 2010

Kirjassa seurataan Atte-nimisen pojan luokan elämää 
lukuvuoden ajan. Luokkatoveri Mahmud ei syö sianli-
haa, Pjotr paastoaa ennen pääsiäistä, ja Linda ei vietä 
itsenäisyyspäivää. Kirjassa käsitellään eri uskontoja sekä 
niihin liittyviä tapoja. Mukana on myös tieto-osio eri 
uskonnoista. Kirja soveltuu käytettäväksi päiväkodeissa 
ja alaluokilla. 

Kanerva, Sari – Kaljunen, Suvi
MAAN TAPA SUOMESSA
Turun kulttuurikeskus 2007

Oppaaseen on koottu tietoa Suomen kulttuurista, his-
toriasta ja tapaperinteestä sekä yhteiskuntaan ja työelä-
mään liittyvistä käytännöistä ja säännöistä. Käsiteltävät 
aiheet liittyvät asumiseen, juhliin, elämäntapaan, luon-
toon, hallintoon, verotukseen, liikenteeseen, päihtei-
siin, työhön sekä rikosasioihin. Opas on tarkoitettu 
helpottamaan maahanmuuttajien, siirtolaisten ja turva-
paikanhakijoiden tutustumista ja sopeutumista suoma-
laiseen yhteiskuntaan. Se soveltuu myös maahanmuut-
tajien kanssa toimivien työntekijöiden käyttöön tueksi 
neuvonnassa ja opastamisessa. Opas on käännetty eng-
lanniksi. Maan tapa Suomessa on tuotettu Euroopan 
sosiaalirahaston rahoittamassa Becoming more visible 
-ohjelmassa. Se löytyy verkkomuotoisena osoitteessa 
www.turku.fi > Kulttuuri > Monikulttuurisuus > Maan 
tapa -opas.

Kisnanen, Natalia 
MISSÄ OLET, SUOMALAINEN 
Finn Lectura 2011 

Missä olet, suomalainen on kaunokirjallinen lukemisto 
edistyneelle suomenoppijalle. Se kertoo Mariasta, joka 
on kotoisin Kolumbias-
ta ja on muuttanut maa-
han suomalaisen Henrin 
vuoksi. Tekstien kautta 
kuvataan suomalaista 
perhe-elämää ja kulttuu-
ria. Jokaisen luvun lo-
pussa on sanasto, jossa 
harvinaisempia sanoja, 
sanontoja ja puhekieli-
siä ilmauksia selitetään 
suomeksi. Dialogeissa 
käytetään puhekiel-
tä. Kuhunkin lukuun 
kuuluu myös tekstiin 
liittyviä tehtäviä.  
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Konsti, Paula – Korpela, Helena – Luusalo, Anne 
JUTTUJA JA TUTTUJA 
Selkokielinen lukukirja
Opetushallitus 2008

Selkokielisessä lukukirjassa on 25 kappaletta, joissa 
monikulttuurisen luokan oppilaat kertovat koulusta, 
vapaa-ajasta, ystävistä ja harrastuksista. Nuorten elä-
män kautta kirjassa käsitellään suomalaista kulttuuria 
ja yhteiskuntaa, mutta myös eri taustoista tulevien op-
pilaiden tarinoita nousee esille. Kappaleiden yleiskielen 
rinnalla käytetään nuorten kirjoittamissa päiväkirja- ja 
sähköpostiviesteissä runsaasti puhekieltä. Kirjassa 
opiskellaan myös nuorten arkeen liittyvää sanastoa: 
chattaillaan, lumilautaillaan halfpipessa ja skeitataan. 
Luetun ymmärtämistä tuetaan välikysymysten avulla. 
Kirjassa on painotettu sekä helppoa perussanastoa että 
haastavampaa erityissanastoa, minkä vuoksi kirja so-
pii hyvin monenlaisten oppijoiden käyttöön. Sivujen 
selkeän taiton ansiosta melko suurikokoista tekstiä on 
helppo lukea.

Kontio, Tomi – Marttinen, Tittamari 
– Nuotio, Eppu – Parvela, Timo
VUOSITUHANNEN SADUT
Ulkoasiainministeriö 2007

Satukokoelmassa on kahdeksan kertomusta, jotka ku-
vaavat kukin yhtä YK:n vuosituhattavoitetta. Tarinat 
eivät ole selkokielisiä, mutta runsas kuvitus tukee ym-
märtämistä. Kirja soveltuu käytettäväksi alakoulussa, 
erityisesti alemmilla luokilla. Sen on kuvittanut Julia 
Vuori. Kokoelma on pdf-muodossa osoitteessa http://
global.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15835&
contentlan=1&culture=fi-fi.

Kotka, Riika 
KAIKEN MAAILMAN JUHLAT
Pieni Karhu 2007

Kaiken maailman juhlat kertoo eri kulttuurien vuosit-
taisista juhlista, ja se on syntynyt yhteistyössä maahan-
muuttajaperheiden kanssa. Kirjassa kuvataan erilaisia 
tapoja viettää joulua ja pääsiäistä sekä perehdytään esi-
merkiksi hindujen valon juhlaan ja japanilaisten tähtien 
päivään. Kirjoittaja toimii opettajana ja perustaa kirjan 
leikki- ja askarteluideat omiin kokemuksiinsa lasten ja 
aikuisten parissa. Kirjan lopussa on kalenteri juhlapäi-
vistä.

Koukkari-Anttonen, Ulla – Riitijoki, Terhi
KAKSI HUONETTA JA HEITTIÖ
Suomenoppijoiden sutkauksia
Atena 2009 

Kirjoittajat ovat keränneet suomenoppijoiden tekemiä 
kielellisiä ja kulttuurisia lipsahduksia ja laatineet niistä 
kirjan. Hauskat pienet sutkaukset kuvituksineen nau-
rattavat lukijaa ja samalla kertovat suomen kielen ja 
kulttuurin ominaispiirteistä. Esipuheen ovat laatineet 
Jyväskylän yliopiston Maisa Martin ja Hannele Duf-
va, jotka toteavat tavoitteena olevan nauraa yhdessä 
suomenoppijoiden ja 
äidinkielisten kanssa; 
kaikille kielenkäyttä-
jille sattuu kielellisiä 
lipsahduksia. 

LukeMIStot

Lappalainen, Ulla 
AAMU
Aikuisten suomen kielen lukemiston ja 
peruskieliopin harjoituskirja
Opetushallitus 2010, 2. painos

Vihreän Aamun harjoituskirja sisältää harjoituksia, 
jotka vastaavat aikuisten lukemiston ja peruskieliopin 
tekstejä sekä Aamu-kuvasanakirjan sanastoa. Kirjassa 
on monipuolisia tehtäviä, jotka tukevat opiskeltavien 
asioiden omaksumista.    

Lappalainen, Ulla – Vesterinen-Sumu, Elina
AAMU
Suomen kielen lukemisto ja peruskielioppi
Opetushallitus 2010, 5. uudistettu painos

Kuvasanakirjan aiheisiin kiinteästi liittyvä lukemisto: 
lukemiston aihepiirit etenevät kuvasanakirjan aiheiden 
mukaisesti, ja sisällysluettelossa viitataan tekstiä vas-
taavaan kuvasanakirjan sivuun. Sopii perusopetukseen, 
erityisopetukseen ja itsenäiseen opiskeluun, erityisesti 
perusopetuksen vuosiluokille 3 ja 4. Tekstit ovat alussa 
helppoja ja vaikeutuvat vähitellen. Tekstien aiheet on 
saatu arkielämän tilanteista, joten oppilaan on helppo 
samastua niihin. Kielioppiosuus on melko suppea (20 
sivua) ja siinä keskitytään käsittelemään perustietoja, 
joita oppija tarvitsee päästäkseen alkuun suomen kielen 
opinnoissaan.



Lappalainen, Ulla
AAMU
Suomen kielen lukemiston ja peruskieliopin 
harjoituskirja
Opetushallitus 2011, 8. painos

Suomen kielen lukemiston ja peruskieliopin kerto-
muksiin ja runoihin liittyviä monipuolisia ja eritasoi-
sia tehtäviä, jotka kehittävät kielitaidon eri osa-alueita. 
Harjoituskirjassa on lukemiston jokaiseen tekstikap-
paleeseen liittyvät harjoitukset, joissa harjoitetaan niin 
puhumisen, kirjoittamisen, lukemisen kuin ymmärtä-
misenkin eri osa-alueita sekä kielen rakennetta ja kie-
lioppia. Harjoitukset A, B ja C ovat helppoja, kirjan 
tekstiin viittaavia. Harjoitukset vaikeutuvat aakkosjär-
jestyksessä. D-harjoitus on kommunikatiivinen, taval-
lisesti parikeskusteluun ohjaava tehtävä. E-harjoitus 
liittyy kirjoittamiseen. Opettaja voi muokata tehtäviä 
mieleisekseen. Esim. E-tehtävän, joka sellaisenaan on 
turhan helppo ja mekaaninen, voi muuttaa muotoon: 
muodosta virkkeitä, joissa käytät alla olevia sanoja. 
Tehtäväsivun lopussa viitataan vastaaviin lukemiston 
ja kieliopin sekä kuvasanakirjan sivuihin. 

Lappalainen, Ulla
AAMU
Suomen kielen toinen lukemisto, kirjallisuustieto 
ja kielioppi
Opetushallitus 2010, 3. uudistettu painos

Aamun lukemisto, keltainen Aamu, täydentää muita 
Aamu-sarjan kirjoja. Tekstien aiheet liittyvät suoma-
laiseen kulttuuriin ja juhlaperinteeseen. Useissa kappa-
leissa tulee esille jokin uusi kielioppiasia. Kertomuksen 
tai runon loppuun on koottu sanasto, jossa harvinai-
simmat (esim. murre-) sanat on selitetty lukijalle. Kir-
jassa tutustutaan kirjallisuuden perustermeihin sekä 
1800-luvun merkittävimpiin suomalaisiin kirjailijoihin 
ja heidän tuotantoonsa. Lukemisto sisältää myös lyhyen 
suomen kieliopin.

Lappalainen, Ulla
AAMU
Suomen kielen toisen lukemiston harjoituskirja
Opetushallitus 2010, 4. uudistettu painos

Tämä harjoituskirja sisältää lukemiston teksteihin rää-
tälöityjä – lähinnä tekstin ymmärtämisen – harjoituk-
sia. Harjoituskirja toimii siis hyvin työparina keltaisen 
lukemiston kanssa. Myös kielen rakenteen tuntemusta 
syvennetään eri tavoilla. Kirjassa harjoitellaankin sekä 
sanaluokkia ja sijamuotoja että lauseoppia. Suomalai-
sia juhlia -osuuden harjoitukset lisäävät suomalaisen 
tapakulttuurin ja juhlaperinteen tuntemusta. Kirjalli-
suustiedon harjoitusten sekä teksti- ja tyylinäytteiden 
avulla tutustutaan 1800-luvun merkittäviin suomalaisiin 

kirjailijoihin. Kirjan harjoituksiin A, B, C, D ja E oppija 
löytää vastaukset lähes suoraan lukemiston tekstistä. 
G-tehtävä on keskustelutehtävä. H-kirjoitustehtävää 
varten on hyvä varata erillinen kirjoitusvihko.

Lappalainen, Ulla – Vesterinen-Sumu, Elina
AAMU
Suomen kielen lukemisto ja peruskielioppi 
aikuisille
Opetushallitus 2008, 2. painos

Vihreä aamu, suomen kielen lukemisto ja peruskieli-
oppi aikuisille, on jatkoa keltaiselle Aamulle ja sinisen 
kuvasanakirja Aamun ohessa käytettävä oppikirja. Kir-
jassa on helppoa suomea tutuista perheistä kertovissa 
tarinoissa ja runoissa. Aiheina ovat muun muassa koti, 
ruoka, tunteet, terveys, kaupunki, maaseutu, pankkiasi-
at, sosiaaliturva ja koulutus. Tekstit vaikeutuvat vähi-
tellen, mutta päälauseet edelleen tavutetaan. Vihreässä 
Aamussa käytetään dialogia ja jokapäiväistä kieltä sekä 
arjen fraaseja. Sivujen alalaidassa on kolmen sijamuo-
don taivutus ja verbitaivutus. Kieliopista on erillinen 
osio kirjan lopussa. Kuvitus on selkeä, värikäs ja tukee 
tekstin ymmärtämistä.

Lappalainen, Ulla (toim.)
VIRTAAVAN VEDEN ÄÄRELLÄ
Eurooppalaisen kirjallisuuden antologia
Opetushallitus 2007

Virtaavan veden äärellä on tarkoitettu oheislukemistok-
si äidinkielen ja suomi toisena kielenä -opetukseen, ja se 
on Syvän tuulen teillä – monikulttuurisen kirjallisuuden 
antologian rinnakkaisteos. Teoksessa on suomennettua 
runoutta, novelleja, tekstikatkelmia ja ajatelmia eri Eu-
roopan maista. Tekstit ovat eurooppalaisen kirjallisuu-
den klassikoita, kansansatuja ja 1900-luvun kirjallisuut-
ta. Lopussa on lyhyt katsaus maailmankirjallisuuden 
historiaan.

Lappalainen, Ulla (toim.)
SYVÄN TUULEN TEILLÄ
Monikulttuurisen kirjallisuuden antologia
Opetushallitus 2003

Aasiasta, Afrikasta, Lähi-idästä, Pohjois-Amerikasta ja 
Grönlannista sekä Keski- ja Etelä-Amerikasta kootun 
kirjallisuuden antologia, joka sisältää suomennettuja 
runoja, romaanikatkelmia, satuja, tarinoita ja ajatelmia. 
Näytteet ovat 1–8 sivun mittaisia. Lukemistoa voi käyt-
tää sekä edistyneiden maahanmuuttajien opetuksessa 
että äidinkieleltään suomalaisten oppilaiden kanssa. So-
pii itseopiskeluun tai ryhmässä työstettäväksi.
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Laulajainen, Leena
VIRTASET VIETTÄVÄT JUHLAA
Opetushallitus 1995

Kirjan päähenkilöt ovat peruskoululaisia, joiden per-
heessä on aasialainen ottolapsi. Kirja pyrkii syventä-
mään koululaisten tietoa suomalaisesta kulttuurista, 
juhlapäivistä ja identiteetistä. Vieraasta kulttuurista tu-
leva perheenjäsen tuo mukanaan tietoa erilaisesta kult-
tuuritaustasta. Selkokielinen kirja sopii peruskouluun ja 
maahanmuuttajien opetukseen.

Lehtiniemi, Eija – Wäre, Mervi 
– Törmänen, Arto 
KIPINÄT-sarja. Seitsemän kirjaa lukemaan 
opetteleville
Opike 2001

Kipinät-sarja on tarkoitettu lukemaan opetteleville lap-
sille. Kirjojen helpot tekstit ja hauskat eläinkuvat in-
nostavat lukemaan sarjan ensimmäisen kirjan kannesta 
kanteen jo silloin, kun lukija tuntee vasta neljä kirjainta 
ja osaa lukea niistä muodostuvia sanoja. Kaikissa kir-
joissa on paljon toistoa, ja ne vaikeutuvat vähitellen 
sekä sana- että lausetasolla. Sarjan seitsemäs kirja on 
vaativin, mutta edellyttää sekin vain kaksitavuisten sa-
nojen lukemista. Soveltuu hyvin käytettäväksi lukemaan 
opettelevien maahanmuuttajalasten kanssa myös val-
mistavassa opetuksessa. 

Lumme, Heli – Järvinen, Sari
LUE JA OPI SUOMEKSI
Asiatekstejä ja tehtäviä edistyneelle
suomenoppijalle
Tietosanoma Oy 2007, 4., korjattu painos

Ks. esittely sivulla 18.

Lumme, Heli
LUE JA OPI SUOMEKSI 2
Tietosanoma Oy 2005, 2., korjattu painos

Ks. esittely sivulla 18.

Lupton, Hugh (tarinat) – Fatus, Sophie (kuvat)
TARINATIE
Suomennos Oittinen, Riitta
Pieni Karhu 2007

Tarinatie on kokoelma kansainvälisiä satuja, kuten 
‘Matkivat apinat’ Intiasta, ‘Pieni puuropata’ Saksasta tai 
vaikkapa klassikko ‘Kolme kilipukkia’ Norjasta. Kirja 
on tuotettu yhteistyössä Suomen YK-liiton kanssa.

MAAHANMUUTTAJAN YMPÄRISTÖOPAS

www.ekokumppanit.fi/index.php/
ekokumppanit/julkaisut 

Oppaassa on tietoa sähkön ja veden säästämisestä, 
jätteiden lajittelusta, kierrätyksestä ja ympäristömer-
keistä. Siinä kerrotaan myös luonnossa kulkemisesta ja 
jokamiehenoikeuksista sekä turvallisesta liikkumisesta 
liikenteessä. Opas on saatavilla suomeksi, arabiaksi ja 
somaliksi. 

Mela, Marjo – Mikkonen, Pirjo (toim.)
SUOMI KAKKONEN JA KIRJALLISUUDEN 
OPETUS
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2007

Ks. esittely sivulta 60.

Mäki, Harri István (toim.)
HEDELMÄT JOTKA EIVÄT TUOKSU 
RUUDILLE
Maahanmuuttaja-antologia
Pirkanmaan taidetoimikunta 2000 (loppuunmyyty)

Maahanmuuttajien kaunokirjallinen antologia, joka si-
sältää tekstejä 12 kirjoittajalta. Osa kirjoittajista on am-
mattikirjailijoita, osa harrastajia, ja he edustavat useita 
eri kansallisuuksia.

Parr, Todd
EI HAITTAA JOS ON ERILAINEN
Pieni Karhu 2005

”Ei haittaa, jos puuttuu hammas tai kaksi. Ei haittaa, jos 
kulkee pyörillä. Ei haittaa, jos on näkymätön ystävä.” 
Kirja johdattaa monikulttuurisuuteen auttamalla lukijaa 
huomaamaan, että kaikki ovat jollain tavalla erilaisia. 
Kirjan kuvitus on värikäs ja selkeä, ja se soveltuukin 
monikulttuurisuuden käsittelyyn sekä valmistavassa et-
tä yleisopetuksessa. Pienen Karhun verkkosivuilla on 
myös ideoita opettajalle kirjan käsittelyyn.

LukeMIStot



Parr, Todd
PERHEKIRJA
Pieni Karhu 2007

”Perheet voivat olla samanvärisiä. Perheet voivat olla 
erivärisiä. Perheessä voi olla kaksi äitiä tai kaksi isää.” 
Perhekirja on teos erilaisista perheistä. Kirja kannustaa 
toisen ihmisen sekä oman itsensä hyväksymiseen ja joh-
dattaa siten lukijansa monikulttuurisuuteen. Kuvitus 
on selkeä ja värikäs, ja kirja soveltuu alkuopetuksessa 
ja valmistavassa opetuksessa käsiteltäväksi. 

Parr, Todd
RAUHAKIRJA 
Pieni Karhu 2008

Rauhakirjassa kerrotaan, mitä kaikkea rauha voi tar-
koittaa. Rauha on halaamista, ystävystymistä, musiikin 
kuuntelua ja naapurin auttamista. Selkeästi ja iloisesti 
kuvitettu kirja auttaa keskustelemaan rauhasta pienten-
kin lasten kanssa. Rauhakirja soveltuu päiväkoteihin ja 
alkuopetukseen. 

Salmela, Anna-Liisa (toim.)
SATU YSTÄVÄLTÄ
Opetushallitus, 2. painos 2003

Satukokoelmaan on koottu maahanmuuttajien kerto-
mia satuja 22 maasta. Sadut sekä suomeksi että alkupe-
räisillä kielillä. Kirja sopii peruskoulun kansainvälisyys-
kasvatukseen ja maahanmuuttajien opetukseen.

Tiilikainen, Marja – Axmed, Amran Maxamed 
– Lilius, Muddle Suzanne (toim.)
YHDEKSÄN SYYSSADETTA – Suomessa 
asuvien somalinaisten runoa ja proosaa
Yliopistopaino 2001 (loppuunmyyty)

Kirjan materiaali on kerätty kuudeltatoista Suomessa 
asuvalta somalinaiselta. jotka ovat kasvaneet somali-
kulttuurin suullisen perinnön keskellä. Kirja sisältää 
sekä naisten muistamaa, suullisesti siirtyvää perinnettä 
että naisten itsensä tuottamaa aineistoa. Kolmikielinen: 
somali, ruotsi, suomi.

Tervomaa, Raija
KÄTTÄ PÄÄLLE
Suomi-tietoutta maahanmuuttajille
Kansanvalistusseura 2003

Suomesta kertovan tietokirjan luvut etenevät aakkosit-
tain, ja kussakin luvussa on 3 kappaletta. Ensimmäises-
sä kappaleessa on kaunokirjallinen tekstipätkä, toisessa 
lyhyt selkokielinen teksti ja kolmannessa aihetta syven-
tävä osuus. Tekstit sisältävät asiatietoa Suomesta, ja 
osassa teksteistä näkyy tekijän subjektiivinen näkemys. 
Aihepiirejä on laajalti (mm. maantiedosta, suomalai-
sesta teatterista ja elokuvasta, historiasta, musiikista, ja 
ruoasta). Lisäksi juhlapyhistä on runsaasti tietoa. Teks-
tejä, jotka sopivat suomea jo jonkin verran osaavalle 
opiskelijalle, voi valikoiden ottaa opetukseen mukaan.

Vaijärvi, Kari (toim.)
HELPPIS 2
Helppolukuisia lasten- ja nuortenkirjoja
Kehitysvammaliitto, Oppimateriaalikeskus 
Opike 2003 (loppuunmyyty)

Kirja on jatkoa Eija Lehtiniemen vuonna 1998 ko-
koamalle helppolukuisten lasten- ja nuortenkirjojen 
luettelolle, jossa esiteltiin kirjoja vuosilta 1990–1997. 
Tässä kirjassa esitellään sen jälkeen ilmestyneitä kirjoja. 
Alussa on asiantuntija-artikkeleita, jotka esittelevät sel-
kokieltä ja sen tarvetta kirjailijan, kielentutkijan, opet-
tajan ja vanhemman näkökulmasta. Mukana on Raisa 
Alameri-Sajaman artikkeli, jossa kiinnitetään huomio-
ta maahanmuuttajalasten tarpeisiin saada kiinnostavaa 
suomenkielistä luettavaa. Artikkeleita seuraa luettelo 
uusimmista helppolukuisista lasten- ja nuortenkirjoista, 
jotka on jaettu kauno- ja tietokirjallisuuteen. Lisäksi 
kirjat on jaettu vaikeustason mukaan neljään ryhmään. 
Luettelo sisältää kirjojen lyhyet sisältökuvaukset ja kus-
tantajatiedot. Luettelossa on myös osio, jossa on esitelty 
erikseen maahanmuuttajille soveltuvia kirjoja.

Varpio, Yrjö
POHJANTÄHDEN MAA
Johdatusta Suomen kirjallisuuteen ja kulttuuriin
Tampere University Press 1999, 2. painos 2000

Lyhyt ja selkeä katsaus suomalaisuuteen, suomalaiseen 
kulttuuriin, Kalevalaan sekä suomalaiseen proosaan ja 
lyriikkaan ennen ja nyt. Teoksessa on myös kirjailijoi-
den lyhyitä tekstinäytteitä. Lopussa on kolmisivuinen 
Suomen historia pähkinänkuoressa. Soveltuu opettajien 
tukimateriaaliksi sekä edistyneiden oppijoiden esitelmi-
en ja kirjoitelmien lähteeksi. Kirja on käännetty englan-
niksi, venäjäksi, bulgariaksi ja marin kielelle.

LukeMIStot
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SeLkokIrjat

Alla mainitut selkokirjat ovat tilattavissa internetin väli-
tyksellä osoitteesta http://papunet.net/selkokirjat/ tai 
Selkokeskuksesta (ks. julkaisijoiden yhteystiedot). 

LaSten ja nuorten SeLkokIrjat

Bergman, Ritva
LINTU RUUPERTTI JA MEMO 
MENNINKÄINEN
Pieni Karhu 2008 

Kirja kertoo tarinan ystävyydestä. Tarinan on kuvitta-
nut Jukka Lemmetty. 

Bergman, Ritva
PIENI MERENNEITO 
Kustannusyhtiö Ilias Oy 2008 

Kaksi nuorta kohtaa Kööpenhaminassa Pienen meren-
neidon patsaalla. Jatkuuko nuorten tarina, kun toinen 
palaa Suomeen ja toinen jää Tanskaan? 

Bergman, Ritva
MIES MENNEISYYDESTÄ 
Atena Kustannus Oy 2004

Jaakko viettää kesälomaansa seudulla, jolla Elias Lönn-
rot eli. Yllättäen Elias alkaa ilmestyä Jaakon uniin. Tästä 
alkavat seikkailut.

Dieckmann, Maijaliisa 
SVARTTIS, HIRVEÄ MERIROSVO
Selkokielelle mukauttaneet Kari 
Vaijärvi ja Maijaliisa Dieckmann 
Kustannus-Mäkelä Oy 2006 

Dieckmann on kirjoittanut monta seikkailutarinaa 
merirosvo Svarttiksesta. Tarinan on kuvittanut Heli 
Leino.

Dumas, Alexandre
KOLME MUSKETTISOTURIA
Atena Kustannus Oy 2004

Nuori herra d’Artagnan on taitava miekkamies ja halu-
aa kuninkaan henkivartijaksi, muskettisoturiksi. Nuor-
ten klassikko.

Jalo, Marvi
RATSUTYTTÖ JA RAKKAUS 
Selkokielelle mukauttanut Ari Sainio
Oppimateriaalikeskus Opike 2009, 3. painos 

Kati menettää mielenrauhansa, kun hän tapaa ravital-
lilla Juken. Rakkaus tuntuu kipeältä ja ihanalta samaan 
aikaan. 

Marttinen, Tittamari
KASSU VAUHDISSA 
Pieni Karhu 2006

Hilpeä tarina Kassun ensimmäisestä koulupäivästä. 
Runsaasti kuvitettu kirja sopii lukemaan opetteleville. 
Kuvitus Aiju Salmisen käsialaa.

Marttinen, Tittamari
VÄLITUNTIRAKKAUTTA 
Pieni Karhu 2007 

Novelleja nuorten orastavasta rakkaudesta. Koulu-
maailmaan sijoittuvat tarinat kuvaavat nuorille tuttuja 
tilanteita. Tittamari Marttisen kolmetoista herkkää ta-
rinaa kuvaavat nuorten ensi-ihastumista, haaveita, sy-
dänsuruja ja ystävyyttä. Aiju Salmisen kuvat täydentävät 
tunnelmaa.



Saarinen, Teemu 
PALLOSANKARI UNSKI
Selkokielelle mukauttanut Ari Sainio 
Oppimateriaalikeskus Opike 2006 

Unski haluaa jalkapalloilijaksi, vieläpä maailman par-
haaksi. Se ei kuitenkaan ole helppoa. Jos haluaa tehdä 
maalin, pitää ensin osua palloon. Kuvitettu tarina, joka 
huvittaa sekä nuorta että vanhempaa lukijaa.

Satuklassikot 1–3 
KULTAKUTRI JA KOLME KARHUA; 
PRINSESSA RUUSUNEN; PUNAHILKKA
Oppimateriaalikeskus Opike 2006 

Satuklassikoihin kuuluu kolme kirjaa. Perinteiset sadut 
on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, ja niitä kuvittavat kau-
niit piirrokset. Sadut on mukauttanut Johanna Kartio.

Saure, Annamari – Saure, Heikki
NORSU NUHASSA 
Vitsejä ja vitsitietoa
Kustannus Oy Pieni Karhu 2004. 

Ensimmäinen selkokielinen huumorikirja. Kirjassa on 
vitsejä, tietoa suomalaisesta huumoriperinteestä sekä 
opintopiiri.  

Saure, Annamari & Saure, Heikki
SILAKKA KORVASSA 
Kustannus Oy Pieni Karhu 2005 

Suomalaista huumoria ja kansanperinnettä. Sisältää 
myös opintopiirin ja tehtäviä. Kirja on jatkoa Norsu 
nuhassa vitsikirjalle.

SeLkokIeLISet tarInat 

http://www.papunet.net/pelit/selkotarinat/

Papunetin pelisivuilla on julkaistu selkokielisiä kan-
sansatuja verkkokirjoina. Sivuilla ovat mm. Ruma an-
kanpoikanen, Jänis ja kilpikonna, Maalaishiiri ja kau-
punkilaishiiri, Keisarin uudet vaatteet ja useita muita 
klassikkotarinoita. Verkkokirjoihin liittyy kuva, teksti 
ja ääni. Sivua voi kääntää klikkaamalla hiirellä. 

Vaijärvi, Kari
JUKKA VIHI JA SIRKUSRYÖSTÖ 
Kustannus Mäkelä Oy 2008 

Vauhdikas kertomus salapoliisi Jukka Vihistä, joka 
auttaa sirkuksessa työskentelevää Annabellaa etsimään 
käärmeensä. Kirjassa on Martti Sirolan kuvitus.

SeLkokIeLISet tIetokIrjat

Itkonen, Satu 
SELKOA NYKYTAITEESTA
Kirjapaja 2008 

Taidekirja esittelee yli 30 teosta Kiasman kokoelmista. 
Samalla se antaa välineitä taiteen katsomiseen ja poh-
timiseen. Kirjan loppuun on koottu ideoita, tehtäviä ja 
keskustelunaiheita, joiden avulla nykytaidetta on help-
po lähestyä. 

Itkonen, Satu
MUUTTUVAT KUVAT
Polkuja suomalaiseen taiteeseen 
Kirjapaja Oy 2004 

Suomalaisen kuvataiteen tunnetuimmat teokset ja tai-
teilijat yhdessä teoksessa. Kirjassa esitellään lähes 40 
suomalaista merkkiteosta tekijöineen. Esiteltävät taide-
teokset ovat Ateneumin taidemuseon kokoelmista.

Kiuttu, Petri 
SELKEÄÄ SUOMI-ROCKIA
Kehitysvammaliitto ry, Opike 2010 

Selkokielinen tietokirja käsittelee suomalaista rock-mu-
siikkia 1970-luvulta alkaen. Se on värikkäästi kuvitettu. 
Kirjassa on kymmenen lukua, jotka esittelevät tietyn ar-
tistin tai yhtyeen. Naismuusikoilla ja ulkomailla menes-
tyneillä muusikoilla on erilliset luvut. Muita rokkareita 
ovat mm. Juice Leskinen, Eppu Normaali ja Dingo. 
Kirja soveltuu käytettäväksi S2-opetuksessa. 

SeLkokIrjat
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Leinonen, Matti
KESÄRANNAN ELÄMÄÄ 
Atena Kustannus Oy 2003

Selkokielinen luontokirja tarjoaa lukijalle mahdollisuuden 
tutustua suomalaiseen kesäluontoon. Piirroskuvitus.

von Martens, Tomas 
SUURIA AJATTELIJOITA
Oppimateriaalikeskus Opike 2006 

Suuria ajattelijoita on ensimmäinen selkokielinen kirja, 
jonka aiheena on filosofia. Kirjassa esitellään kymmenen 
kuuluisaa filosofia (esimerkiksi Sokrates, Kant ja Nietz-
sche) sekä heidän ajatuksiaan maailmasta ja elämästä. 

Mikkanen, Raili
SUOMALAISIA SUURNAISIA 
Oppimateriaalikeskus Opike 2008 

Kirjassa esitellään kuusi suomalaista naista, jotka ovat 
vaikuttaneet yhteiskunnallisiin asioihin, auttaneet vähä-
osaisia sekä luoneet suomalaista kulttuuria. 

RAHANKÄYTÖN OPAS

http://papunet.net/selko/esitteet-
ja-oppimateriaalit/esitteet/

Selkokielisessä oppaassa kerrotaan oman talouden 
suunnittelusta, eri maksutavoista, säästämisestä, va-
kuutuksista sekä velkaongelmien hoitamisesta. Opas 
on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi 
ja ranskaksi. 

Rajala, Pertti
AIKOJEN ALUSTA NYKYAIKAAN
Euroopan ja maailman historiaa selkokielellä
Oppimateriaalikeskus Opike 2008 

Kirja kertoo perustiedot maailmanhistoriasta ja kes-
kittyy ennen kaikkea Eurooppaan. Runsas kuvitus ja 
tietolaatikot tukevat tekstiä. 

Samela, Seija 
NELJÄ VUODENAIKAA
Kustannus Oy Pieni Karhu 2007 

Valokuvateos Neljä vuodenaikaa kertoo Suomen luon-
nosta: mitä tapahtuu keväällä, kesällä, syksyllä ja talvella. 
Luonto on täynnä elämää, talvellakin. Isokokoiset kuvat 
havainnollistavat, miten vuodenaikojen vaihtelu näkyy 
luonnossa. 

Österback, Mats
PERHE JA HYVINVOINTI 
Kehitysvammaliitto ry, 
Oppimateriaalikeskus Opike 2011 

Selkokielisen kirjan aiheita ovat mm. perheen perus-
taminen, avioliitto ja avoliitto, perinnönjako, erilaiset 
tukimuodot hyvinvointivaltiossa sekä monikulttuuri-
nen Suomi. Jokaiseen lukuun kuuluu harjoituksia, jotka 
kertaavat sisältöjä sekä herättävät keskustelua ja poh-
dintaa. Teksti on selkeästi kuvitettua. 

Perhe ja hyvinvointi on Yhteiskunta-kirjasarjan ensim-
mäinen osa. Sarjassa kerrotaan yhteiskunnan toimin-
nan perusasioista. Se on suunnattu yhteiskuntaopin 
materiaaliksi yläasteen erityisopetukseen mutta sovel-
tuu myös maahanmuuttajaopetukseen. Sarjan seuraavia 
osia ovat Oikeusvaltio Suomi, Raha ja talous, Valta ja 
vaikuttaminen sekä Työelämän aakkoset.

SeLkokIrjat



SeLkokIeLInen kaunokIrjaLLISuuS

Canth, Minna
PAPIN PERHE
Selkokielelle mukauttanut Saraleena Aarnitaival 
BTJ Kirjastopalvelu 2008 

Arvostetun pastorin perheen lapset eivät haluakaan 
ajatella ja toimia samoin kuin vanhempansa, mikä 
johtaa taisteluun arvoista ja oikeuksista. Menneeseen 
maailmaan sijoittuva teksti on ajankohtainen vielä ny-
kyäänkin. 

Istanmäki, Sisko 
LIIAN PAKSU PERHOSEKSI
Selkokielelle mukauttanut Saraleena Aarnitaival 
Oppimateriaalikeskus Opike 2006 

Kirja kertoo Kaisusta ja Ernistä. Kaisu on iso nainen, 
Erni on pieni mies. Istanmäen romaani on tullut tun-
netuksi myös tv-elokuvana. Selkokielinen mukautus on 
kuvitettu valokuvilla tästä tv-elokuvasta.

KALEVALA
Selkokielelle mukauttanut Pertti Rajala 
BTJ Kirjastopalvelu Oy 2006 

Kalevala kuuluu suomalaisen kirjallisuuden perusteok-
siin. Se on kokoelma muinaisten suomalaisten ikivan-
hoja kansantarinoita. Kirjan suositusta selkoversiosta 
on otettu kokonaan uudistettu ja uudelleen kuvitettu 
painos.

Kivi, Aleksis 
SEITSEMÄN VELJESTÄ
Selkokielelle mukauttaneet Pertti 
Rajala ja Helvi Ollikainen 
Työväen sivistysliitto 2007, 5., 
tarkistettu ja lisätty painos

Mukautus Seitsemästä veljeksestä on kaikkien aikojen 
suosituin selkokirja. Kirjasta on nyt otettu jo viides 
painos. Uuteen painokseen on lisätty sanasto, josta vai-
keita tai vanhahtavia sanoja on helppo tarkastaa. Lisäksi 
jokaisen luvun alussa on lyhyt esittelyteksti siitä, mitä 
luvussa tapahtuu. Piirrokset Anita Takala.

Mankell, Henning – Werkmäster, Johan 
VALOKUVAAJAN KUOLEMA
Suom. Ari Sainio
Oppimateriaalikeskus Opike 2006 

Valokuvaaja löytyy kuolleena työhuoneestaan. Ko-
misario Kurt Wallander joutuu ratkaisemaan monta ar-
voitusta ennen kuin raaka murha selviää. Ruotsalaisen 
kirjailijan Henning Mankellin poliisikirja selkokielellä.

Runeberg, J.L.
HIRVENMETSÄSTYS 
Selkokielelle mukauttanut Aino Ukkala 
Kustannusyhtiö Ilias Oy 2006

Hirvenmetsästys on koskettava kuvaus suomalaisten 
elämästä 1800-luvulla. Runebergin kertomukset kuu-
luvat suomalaisen kirjallisuuden klassikoihin. Kirjan 
lopussa on selitetty vaikeita ja vanhoja sanoja.

Suikki, Merja
ON ILTA MEITÄ VARTEN  
Oppimateriaalikeskus Opike 2006 

Kuusi hiljaisen huumorin sävyttämää kertomusta ai-
kuisille lukijoille. Maalaiskylän rauhallisen pinnan alla 
kuohuu: kampaaja Maire suunnittelee kostoa kylän nai-
sille, Elsa puolestaan karkaa kotoa kaupunkiin tanssi-
maan. Ihmisillä on salaisuuksia, joita muut eivät osaa 
edes aavistaa. Vaikka tarinat ovat hilpeän humoristisia, 
niissä kerrotaan myös elämän kirpeämmistä puolista. 
Kertomuskokoelma voitti vuoden 2005 selkokirjoitus-
kilpailun.

Ämmälä, Vesa 
PIENI HILJAINEN MIES
Oppimateriaalikeskus Opike 2008 

Novelleissa kuvaillaan pieniä, mutta merkillisiä hetkiä, 
joita ihmiset kohtaavat elämässään. Kirjan kahdeksaa 
novellia sävyttää huumori, jonka avulla selvitään tiu-
koistakin tilanteista. 

SeLkokIrjat
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BIOLOGIAN, MAANTIEDON JA 
HISTORIAN SANASTO
Opetushallitus 1993–1997

Tarkoitettu apuvälineeksi käsitteiden selvittämisessä. 
Reaaliaineiden keskeistä sanastoa seuraavilla kielillä: 
albania, arabia, englanti, kiina, kroaatti, kurdi (sorani), 
persia, somali, venäjä ja vietnam. Soveltuu käytettäväk-
si perusopetuksessa. Sanastoja voi käyttää osoitteessa 
www.edu.fi/oppimateriaalit/bmh_sanastot/.

Hannonen, Pälvi – Hautamäki, Arttu – Ohisalo, 
Leena – Saarnio, Hannu – Takalo, Laila
TYÖKIRJA
Liiketalouden ja hallinnon alan sanoja ja 
käsitteitä
Helsinki business college 2009

Työkirjaan on koottu liiketalouden ja hallinnon alan 
keskeinen sanasto opiskelijoille. Sanoja  ja käsitteitä 
selitetään lyhyesti selkokielellä niin, että opiskelija voi 
tarkistaa  sanan merkityksen nopeasti opettajan puhet-
ta kuunnellessaan tai alan tekstiä lukiessaan.  Termit 
on valittu liiketalouden ja hallinnon alan toisen asteen 
opintojen näkökulmasta. Materiaalin voi ladata osoit-
teessa www.edu.fi/download/118920_liiketalous_hal-
linto_sanasto.pdf  

Hartikainen, Susanna – Jääskeläinen, Nikolai
KAUNEUDENHOITOALAN 
AMMATTISANASTO SUOMI–VENÄJÄ – 
SUOMI
Opetushallitus 2002 (loppuunmyyty)

Sanasto on laadittu erityisesti kauneudenhoitoalan 
opiskelijoita varten, mutta se on hyödyllinen apuväline 
myös alalla jo työskenteleville. Sanastossa on runsaat 
1600 sanaa aakkosjärjestyksessä. Värit ovat omana luet-
telonaan. Sekä suomen- että venäjänkieliset sanat ovat 
luettelossa perusmuodossa.

SanakIrjat ja SanaStot

Heikura, Vuokko
LESSONS ON FINNISH WORDS IN 
FINNISH
Vuokko Heikura, 3., uudistettu painos 2007 

Vuokko Heikuran teos sisältää 424 sanaperhettä ja yh-
teensä yli 5560 sanaa. Teos soveltuu itsenäiseen opiske-
luun aikuisopiskelijalle, joka haluaa laajentaa sanastoaan 
ja harjoitella kirjoitettua suomea kielioppipainotteisesti. 
Kirjan alussa selvitetään kieliopista mm. aakkoset, ään-
teet ja taivutus sekä suomeksi että englanniksi. Sanasto 
on aakkostettu sanaperheittäin. Kaikista nomineista an-
netaan neljä ja verbeistä viisi taivutusmuotoa. Sanaston 
sanoja ei ole käännetty englanniksi.

Kirja on saatavana myös sähköisenä osoitteessa www.
ellibs.com.

Holman, Eugene
HANDBOOK OF FINNISH VERBS
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
1984 (loppuunmyyty)

Sisältää 231 suomen verbin täydelliset paradigmat ja 
1132 verbin rektiosanaston. Lisäksi se esittelee suomen 
verbien morfofonologiaa ja taivutusluokittelua. Teos 
on kielitieteellinen ja vaatii käyttäjältään hyvää kieliop-
pitermien tuntemusta.

Jarva, Vesa – Nurmi, Timo
OIKEETA SUOMEE – SUOMEN 
PUHEKIELEN SANAKIRJA
Gummerus 2009, 2. tarkistettu painos

Oikeeta suomee esittelee puhekielistä sanastoa. Mukana 
on hiukan alle 7000 sanaa tai sanontaa aina arkipäivän 
sanonnoista monenmoisiin alatyylin ja slangin ilmai-
suihin. Hakuteoksessa kerrotaan sanojen yleiskieliset 
selitykset, ja niiden käyttöä esitellään puhekielisillä esi-
merkkilauseilla, joissa on usein miehinen näkökulma. 
Sanoille on annettu myös englanninkieliset vastineet. 
Osaan hakusanoista on merkitty niiden rajallista käyt-
töarvoa kuvaava tyylimerkintä. Hakuteos käy kieltä jo 
hyvin taitaville, sanasto on painottunut nuorten ja nuor-
ten aikuisten kielenkäyttöön. Koska puhekieli muuttuu 
koko ajan, teosta täytynee päivittää jossain vaiheessa.
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SanakIrjat ja SanaStot

Jäppinen, Harri (toim.)
SYNONYYMISANAKIRJA
WSOY 1989, 3. painos 2003

Ryhmittelee yhteen samaa tarkoittavia tai merkityksel-
tään läheisiä sanoja. Synonyymisanakirjat soveltuvat 
kieltä jo hyvin taitaville nuorille ja aikuisille. Niistä voi 
etsiä käyttöyhteyteen sopivimman sanan esim. kirjoi-
tusharjoituksia tehdessä. On olemassa myös muita sy-
nonyymisanakirjoja, esim. tällä hetkellä loppuunmyyty 
Leino Antti – Leino Pirkko: Synonyymisanasto (Otava 
2001, 3. painos).

Jönsson-Korhola, Hannele – White, Leila
RAKASTAN SINUA, PIDÄTKÖ SINÄ 
MINUSTA?
Suomen verbien rektioita
Jyväskylän yliopisto, Soveltavan 
kielentutkimuksen keskus 1989

Rektioluettelossa on n. 340 suomen tärkeintä verbiä. Jo-
kaisesta verbistä on käyttöesimerkki, rektion kieliopil-
linen kuvaus ja siihen liittyvän sijan tai verbimuodon 
lyhenne. Sopii käytettäväksi monessa kielenoppimisen 
vaiheessa.

Jönsson-Korhola, Hannele – White, Leila
TARKISTA TÄSTÄ
Suomen sanojen rektioita suomea vieraana 
kielenä opiskeleville
Finn Lectura 1997, 5. painos 2006

Yksikielinen 1200 sanan rektioluettelo esimerkkilau-
seineen. Kirja on helppokäyttöinen hakuteos suomen 
kielen opiskelijoille kaikilla tasoilla. Se sisältää verbien, 
substantiivien, post- ja prepositioiden, adjektiivien se-
kä adverbien rektioita. Luettelossa sanan jäljessä on 
aina sen sanaluokka, sanan vaatima(t) rektiosija(t) sekä 
yleensä useita käytännöllisiä esimerkkilauseita.

Laine, Vuokko
TERVEYSALAN SANASTO SUOMI–
VENÄJÄ–SUOMI
Helsingin yliopisto, Vantaan 
täydennyskoulutuslaitos 1999 (loppuunmyyty)

Sanastoon on valittu alan keskeistä terminologiaa.

Lappalainen, Ulla – Vesterinen-Sumu, Elina
AAMU
Suomen kielen kuvasanakirja
Opetushallitus 2010, 9. painos

Aamu on värikäs suomen kielen kuvasanakirja. Se 
sisältää kielen perussanastoa ja niihin liittyviä lyhyitä 
lauseita, tervehdyksiä ja kysymyksiä. Kirjassa on myös 
kuva-aukeamiin liittyviä loruja, jotka sisältävät kunkin 
kuvasivun sanaston. Selkeän kuvituksensa ansiosta kirja 
sopii kaikenikäisille maahanmuuttajille, esiopetukseen, 
päiväkoteihin, erityisopetukseen ja kotikäyttöön. Kir-
jaan liittyvät kiinteänä osana tehtäväsivut.

Lappalainen, Ulla – Vesterinen-Sumu, Elina
AAMU
Suomen kielen kuvasanakirjan tehtäväsivut
Opetushallitus 1996

Kuvasanakirjaan liittyvät tehtäväsivut ovat eri vaikeus-
asteisia. Tehtäväsivuilla on koulukohtainen kopiointi-
oikeus.

Majakangas, Pirkko – Pöyhönen, Hanna-Liisa
PILKO JA PAISTA
Ruoanvalmistuksen sanastoa
Opetushallitus 2001, 2. painos

Kirjassa käsitellään ruoanvalmistusmenetelmiä ja esi-
tellään tärkeimmät ruoanvalmistuksessa käytettävät 
työvälineet. Kirjaan on myös koottu valikoima ruoka-
sanoja ja ruokalistassa käytettäviä sanoja sekä selvitetty 
eri tilavuus- ja painomitat. Kuvitusta työvälineistä ja 
asiakaspalvelutilanteista.

MATEMATIIKAN SANASTO
Opetushallitus 1994–1997

Matematiikan sanastoa seuraavilla kielillä: albania, ara-
bia, englanti, kurdi, persia, somali ja venäjä. Soveltuu 
käytettäväksi yläkoulussa ja  lukiossa. Sanastot löytyvät 
sähköisesti osoitteesta www.edu.fi/verkko_oppimate-
riaalit/maahanmuuttajien_koulutus.
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Nissilä, Leena
VERBIREKTIOSANASTO SUOMI–VIRO
Finn Lectura 2001 (loppuunmyyty)

Sanasto sisältää noin 600 yleisintä suomenkielistä ver-
biä ja niiden rektiot esimerkkilauseineen. Vieressä on 
näiden vironkieliset vastineet. Verbit ovat suomalaisten 
verbien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Kirjaa voivat 
käyttää kaksikielisenä sekä suomalaiset vironoppijat 
että virolaiset suomenoppijat sekä yksikielisenä kaikki 
muut suomea toisena tai vieraana kielenä opiskelevat.

Nurmi, Timo
NYKYSUOMEN KESKEINEN SANASTO
Gummerus 2004

Yli 17 000 yleisintä suomen kielen sanaa ja sanontaa 
sisältävä yksikielinen sanakirja, josta voivat hyötyä pait-
si ulkomaalaisopiskelijat myös suomea äidinkielenään 
puhuvat. Kaikkien hakusanojen merkitys selitetään, ja 
niiden käyttöyhteyttä valaistaan kokonaisin esimerkki-
lausein. Keskeistä sanakirjassa on taivutusesimerkkien 
runsaus, jolla pyritään siihen, että sanojen taivutuk-
sesta aiheutuvat sanavartalon muutokset käyvät ilmi. 
Nomineista esitetään nominatiivimuotoisen hakusa-
nan jälkeen yksikön genetiivi, partitiivi ja illatiivi se-
kä monikon 1. genetiivi, partitiivi ja illatiivi. Verbeissä 
hakusana on 1. infinitiivissä, jonka jälkeen esitetään 
indikatiivissa preesensin 1. persoonan muoto (joskus 3. 
persoonan muoto), imperfektin yksikön 3. persoonan 
muoto, konditionaalissa ja imperatiivissa preesensin 
yksikön 3. persoonan muoto sekä aktiivin 2. partisii-
pin muoto ja passiivin indikatiivin imperfektimuoto. 
Lisäksi omina hakusanoinaan on joitakin nominien ja 
verbien taivutusmuotoja, joista kirjan käyttäjä ohjataan 
vahva- tai heikkoasteisen perusmuodon luo. Hakusanat 
ja niiden taivutusmuodot on tavutettu. Hakusanoina on 
myös suomen kielen idiomaattisia ilmauksia, fraaseja ja 
kollokoivia sanapareja. Lisäksi mukana on vierassanoja, 
lyhenteitä sekä ulkomaisia ja suomalaisia paikannimiä 
taivutuksineen. Sanakirjan ensimmäinen painos on il-
mestynyt nimellä Suomen kielen sanakirja ulkomaalai-
sille (Finnish dictionary for foreigners).

PARTURI-KAMPAAJAN KUVALLINEN 
TYÖVÄLINESANASTO

Innofocus (Länsi-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus) 
ja Helsingin palvelualojen oppilaitos ovat yhteistyössä 
kehittäneet kuvallisen työvälinesanaston käytettäväksi 
parturi-kampaajien koulutuksessa. Kuvasto on 25-si-
vuinen, ja siinä on kuvien avulla esitetty 69 työvälineen 
nimet sekä käyttöohjeet. Lisäksi sanaston lopussa on 
työturvallisuusohje kuumien työvälineiden käytöstä. 
Sanasto on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston rahoi-
tuksella. Sen saa käyttöön edu.fi -sivuston kautta.

Saarikalle, Anne – Suomalainen, Johanna
EKA OIKEA SUOMEN KIELEN 
SANAKIRJANI (+ puuhavihko)
Gummerus 2006 (loppuunmyyty)

Iloisen ulkoasunsa ja esimerkkilauseittensa puolesta 
alakouluikäisille suunnattu Eka oikea suomen kielen 
sanakirjani toimii myös vanhempien kielenoppijoiden 
apuna. Kirja sisältää lähes 4000 hakusanaa. Hakusano-
jen perässä on tieto sanaluokasta, lauseen tai kahden 
mittainen selitys sekä esimerkkilauseita, joissa sanaa 
on käytetty. Selitys tai yleisimmät selitykset monimer-
kityksisille sanoille on kirjoitettu selkeällä kielellä, esi-
merkiksi jäätyä-verbiä kuvaillaan seuraavasti: kun jokin 
jäätyy, se tulee niin kylmäksi, että se muuttuu jääksi. 
Joidenkin hakusanojen perässä on lisäksi vastakohta 
sanalle sekä synonyymejä, joskus myös sanaan liitty-
viä sanontoja. Sanakirja on loppuunmyyty, mutta sen 
pohjalta on laadittu myynnissä oleva Suomen kielen 
sanakirja maahanmuuttajille (Gummerus 2010). 

Saarikalle, Anne – Vilkuna, Johanna
SUOMEN KIELEN SANAKIRJA 
MAAHANMUUTTAJILLE
Gummerus 2010

Maahanmuuttajien käyttöön tarkoitettu suomen kielen 
sanakirja sisältää noin 4000 sanaa, jotka on kokonaisin 
lausein selitetty suomeksi. Sanoista on esimerkkilausei-
ta, jotka pyrkivät kuvaamaan sanan tyypillistä käyttöä ja 
taipumista. Hakusanoiksi on valittu kielen opiskelussa 
tarvittavaa keskeistä sanastoa. Mukana on tietoa sy-
nonyymeistä ja vastakohtaa ilmaisevista sanoista sekä 
sanonnoista. 

SanakIrjat ja SanaStot



Salmela, Anna-Liisa – Haapaniemi, 
Joonas – Piippo, Jaana
YRITTÄJÄSANASTO 
MAAHANMUUTTAJILLE
Opetushallitus 2004

Yrittäjäsanastoon maahanmuuttajille on poimittu kes-
keisiä käsitteitä yritystoiminnan eri osa-alueilta, kuten 
taloushallinnosta, verotuksesta ja markkinoinnista. Esi-
merkkilauseet edustavat tyyliltään yritystoimintakieltä. 
Sanasto toimii tukena esimerkiksi yrittäjäkursseilla tai 
valmiin yrittäjän muistin apuneuvona.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN 
MONIKIELINEN VERKKOSANASTO
 
http://www.hdo.fi/sosiaali-ja-
terveysalan-verkkosanasto

Ks. esittely sivulla 85.

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN 
AMMATILLINEN VAATETUSSANASTO
Opetushallitus 1999

www.edu.fi/oppimateriaalit/vaatetussanasto

Tarkoitettu erityisesti ammatillisten oppilaitosten ve-
näjänkielisille oppilaille vaatetusalan terminologian ja 
käsitteiden selvittämiseksi. Sanat ovat aakkosjärjestyk-
sessä. Sanat ovat luettelossa perusmuodossa. Venäjän-
kieliset käännökset on laatinut maahanmuuttajaoppi-
laiden tukiopettaja Nikolai Jääskeläinen.

SUOMEN KIELEN ALKEISOPPIKIRJA
SUOMEN KIELEN JATKO-OPPIKIRJA
Sanastot
Finn Lectura

Sanastot Suomen kielen alkeisoppikirjan 6. painok-
seen: suomi–englanti, suomi–viro. Yhdistetyt sanastot 
Suomen kielen alkeisoppikirjan 6. ja sitä myöhempiin 
painoksiin sekä Suomen kielen jatko-oppikirjan 5. ja 
sitä myöhempiin painoksiin: suomi–englanti, suomi–
ruotsi, suomi–venäjä. Kaikki sanastot saa maksutta 
osoitteesta www.finnlectura.fi/oheismateriaalit. Sa-
massa osoitteessa myös sanastot: suomi–saksa, suomi–
unkari, suomi–viro.

SUOMESSA JULKAISTUJA 
MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELTEN 
SANAKIRJOJA JA SANASTOJA
Opetushallitus 2001

Luettelo sisältää ne kielet, joissa annettiin peruskouluja 
lukiotasolla oman äidinkielen opetusta vuonna 2000. 
Luettelosta on jätetty pois englannin, espanjan, italian, 
ranskan, ruotsin, saksan, venäjän ja viron kielen sana-
kirjat. Luettelon on koonnut Boglárka Straszer, ja se 
löytyy osoitteesta www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/
maahanmuuttajien_koulutus (Kielen opetus ja oppimi-
nen → Sanakirjoja).

SUOMI–KAREN–SUOMI-sanasto

Kemin Aikuislukion tuottama Suomi–Karen–Suomi-
sanasto sisältää keskeistä kotoutumissanastoa karenin-
kielisten maahanmuuttajien käyttöön. Sitä päivitetään 
ja laajennetaan jatkuvasti. Sanastot löytyvät linkkinä 
osoitteesta: http://jakorasia.info/karen/. Sovelluksen 
etusivulta voi ladata karen-fontin.

Tsinovski, Andrei
MATEMATIIKAN SANASTOA SUOMI–
ENGLANTI–VENÄJÄ
Sanasto + CD-rom
Opetushallitus 2002

Hyvin kattava matematiikan sanakirja, joka sopii mate-
matiikan opiskeluun lukiossa, ammatillisessa peruskou-
lutuksessa sekä korkeakouluissa. Soveltuu sekä englan-
tia tai venäjää taitaville maahanmuuttajaopiskelijoille, 
että natiiveille, jotka tarvitsevat englannin- tai venä-
jänkielisiä matematiikan termejä. Sisältää lähes 2300 
keskeistä matematiikan sanaa kolmella kielellä. Sanat 
ovat luettelossa perusmuodossa. Sanasto on sähköi-
sessä muodossa Internetissä osoitteessa www.edu.fi/
oppimateriaalit/matematiikansanakirja/ohjelma/ma-
tematik.htm. Verkkoversiossa matematiikan termeille 
on annettu myös ruotsinkieliset vastineet. Sanastoon 
liittyy CD-rom. 

Tsinovski, Andrei
FYSIIKAN SANASTOA SUOMI–ENGLANTI–
VENÄJÄ
Opetushallitus 2002, lisäpainos 2006

Hyvin kattava fysiikan sanasto, joka soveltuu sekä lu-
kiolaisten käyttöön että ammatilliseen peruskoulutuk-
seen ja korkeakouluun. Sisältää noin 5000 keskeistä 
fysiikan sanaa kolmella kielellä. Sanat ovat luettelossa 
perusmuodossa.

SanakIrjat ja SanaStot
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Ahonen, Lili
SOUNDS GOOD – KUULOSTAA HYVÄLTÄ
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2007, 2. painos 

Englanninkielinen kielioppi- ja sanastokirja Sounds 
good – Kuulostaa hyvältä muodostaa Kuulostaa hy-
vältä – Sounds good -kirjan kanssa kurssin. Kirjan alun 
kielioppiosuus esittelee keskeisimmät kielioppiasiat esi-
merkkeineen, joita verrataan englannin kieleen. Keski-
vaiheilla on Kuulostaa hyvältä -kirjan kappalekohtainen 
suomi-englanti -sanasto, jossa on annettu sanojen eri 
taivutusmuodot. Kappalekohtaisessa sanastossakin on 
paljon kielitietoa, joten kirja soveltuu parhaiten sellais-
ten opiskelijoiden käyttöön, joilla on jo kokemusta kie-
len analyyttisestä tarkastelusta. Kielioppikirjan lopussa 
on aakkosellinen sanasto sekä kappaleet käännettynä 
englanniksi.

Hakulinen, Auli – Vilkuna, Maria 
– Korhonen, Riitta – Koivisto, Vesa – 
Heinonen, Tarja-Riitta – Alho, Irja
ISO SUOMEN KIELIOPPI
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2005, 3. painos

Iso suomen kielioppi (ISK) on noin 1600-sivuinen suo-
men kielen rakenteen kuvaus. Se on deskriptiivinen kie-
lioppi eikä sisällä oikeinkirjoitusohjeita tai kielenhuol-
lon suosituksia. ISK kuvaa 1900-luvun loppupuolella 
käytetyn suomen kielen äänne-, muoto- ja lauseopillisia 
piirteitä erityisesti kirjoitetun yleiskielen kannalta. Ku-
vauksessa on kuitenkin mukana myös keskeisiä puhu-
tun kielen rakenteita ja kieliopillisia ilmiöitä lähinnä 
arkisesta keskustelusta kerätyn aineiston perusteella. 
ISK sisältää runsaasti esimerkkejä erilaisista teksteistä. 
Se on valmistunut Kotuksen ja Helsingin yliopiston 
suomen kielen laitoksen yhteistyön tuloksena. ISK on 
tarkoitettu erityisesti kielen ammattilaisille.  Kieliopin 
verkkoversio (VISK) sisältää tämän kieliopin lisäksi 
vuonna 2005 ilmestyneen termistön määritelmineen 
sekä joukon tiedon hakua helpottavia toimintoja. Verk-
koversiota voi käyttää osoitteessa http://scripta.kotus.
fi/visk/.

kIeLIopIt

Heikura, Vuokko
LESSONS ON FINNISH GRAMMAR IN 
ENGLISH
Yliopistopaino 2009

Englanninkielinen suomen kieliopin oppi- ja lähdekirja, 
joka on tarkoitettu aikuiselle itseopiskelijalle. Sopii sekä 
ensimmäiseksi oppikirjaksi että aiemmin opitun ker-
taamiseen. Lisäksi materiaali sopii suomalaisille, jotka 
haluavat kertoa oman kielensä sääntöjä ulkomaalaisille 
englanniksi. Tehtäviä kirjassa on vain vähän; ajatukse-
na on, että opiskelija löytää itselleen sopivia harjoitus-
tekstejä esim. sanomalehdistä tai Internetistä ja pystyy 
lukemaan niitä oppikirjan ja sanakirjan avulla. Kirjassa 
kerrotaan suomen kieliopin pääperiaatteet. 

Heikura, Vuokko
LESSONS ON FINNISH GRAMMAR IN 
FINNISH
Vuokko Heikura 2003, 2., uudistettu painos 2007 

Suomenkielinen versio alkuteoksesta Lessons in Fin-
nish Grammar. Sopii kieliopin oppi- ja lähdekirjaksi 
aikuisopiskelijoiden itseopiskeluun. Kieliopissa käsitel-
lään fonologiaa sekä nominien ja verbien taivutusta ja 
käyttöä. Kappaleessa Nominien ja verbien taivuttelua 
on luetteloita tietyn rektion vaativista verbeistä sekä 
pre- ja postpositioista. Tekstejä ja kielioppitehtäviä on 
hyvin vähän.

Heikura, Vuokko
LESSONS ON FINNISH GRAMMAR IN 
RUSSIAN
Yliopistopaino 2009

Venäjänkielinen versio alkuteoksesta Lessons in Fin-
nish Grammar.

Vuokko Heikuran julkaisut ovat saatavana myös säh-
köisinä osoitteessa www.ellibs.com.
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Karlsson, Fred
SUOMEN PERUSKIELIOPPI
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982, 4., 
laajennettu ja uudistettu painos 2009

Systemaattinen äänne-, muoto- ja lauseopin esitys, jossa 
lukujen pääjako on muoto-opillinen. Teorian rinnal-
la on paljon esimerkkejä. Kirjan käyttö ei välttämättä 
edellytä kieliopin kuvauksen tuntemusta. Kirjassa käsi-
tellään hieman puhe- ja kirjakielen eroja ja myös arki-
puhekielen ominaisuuksia. Julkaistu myös englanniksi, 
ruotsiksi, saksaksi ja kiinaksi. Uusi tarkistettu painos 
englanninkielisestä kieliopista (Finnish: an Essential 
Grammar) ilmestyi Routledgen kustantamana vuonna 
2007.

Savolainen, Erkki – Brown, Anneli
VERKKOKIELIOPPI
Finn Lectura

Pohjautuu vuonna 1997 cd-romina ilmestyneeseen 
Hyperkielioppiin (Finn Lectura), jonka on koonnut 
Erkki Savolainen. Kirjoittajina ovat olleet Anneli Lieko, 
Markku Haakana, Anne Mäntynen, Pirkko Muikku-
Werner ja Erkki Savolainen. Verkkokielioppi sisältää 
Hyperkieliopin äänne-, muoto- ja lauseopin osiot. Hy-
perkieliopissa on myös semantiikan ja pragmatiikan 
osiot. Lisäksi siinä esitellään murteita, kirjakielen ke-
hitystä, nykykielen huoltoa sekä kieliopin opettamista. 
Verkkokielioppi sisältää sen sijaan paljon Internet-link-
kejä sekä Verkkokieliopin sisällä että sen ulkopuolelle. 
Molemmat sisältävät runsaasti harjoitustehtäviä rat-
kaisuineen. Aineistot sopivat siis jossain määrin myös 
itseopiskeluun. Molemmat soveltuvat aikuisopiskeli-
joille, koska ne sisältävät runsaasti spesifiä kieliopillista 
terminologiaa. Verkkokielioppia voi käyttää osoitteessa 
www.finnlectura.fi/verkkokielioppi/

Sorjanen, Timo
SUOMEN PERUSKIELIOPPI
Kielioppikirja + Harjoituskirja 
Gummerus 2007

Suomen peruskielioppi on laadittu ensisijaisesti äidin-
kielisille käyttäjille, eikä siinä lähestytä kielen rakenteita 
vieraskielisen näkökulmasta. Se kuitenkin esittää suo-
men kielen tärkeät rakenteet selkeästi ja ytimekkäästi 
ja soveltuu esimerkiksi opettajan käsikirjaksi. Kieliopin 
peruskäsitteet selitetään yleistajuisesti, ja lisäksi kirjan 
loppuun on koottu erillinen kielioppisanasto. Kielen 
rakenteita ja kielioppisääntöjen soveltamista valaistaan 
esimerkein. Harjoituskirjan tehtävät etenevät samassa 
järjestyksessä kuin kielioppikirjan kappaleet, joten niitä 
on helppo käyttää rinnakkain ja harjoitella rakenteiden 
soveltamista käytäntöön. Tehtävät sopivat toisen tai 

vieraan kielen opiskelijalle yleisen kielitiedon paranta-
miseen. Harjoituskirjan lopussa on tehtävien vastauk-
set, joten kirja soveltuu myös itseopiskeluun.

White, Leila
SUOMEN KIELIOPPIA ULKOMAALAISILLE
Finn Lectura, 7. painos 2008 

Maahanmuuttajien opetukseen hyvin soveltuva suo-
men peruskielioppi, jonka käyttöön opiskelijat voi 
tutustuttaa jo varhaisessa vaiheessa. Kuuluu kaikkien 
opettajien käsikirjastoon. Soveltuu aikuisopetukseen 
ja myös esim. lukioon.

White, Leila
A GRAMMAR BOOK OF FINNISH
Finn Lectura 2011, 3. painos

Suomen kielioppia ulkomaalaisille englanninkielisenä 
versiona.

Zaki, Soran
SUOMEN PERUSKIELIOPPI KURDIKSI
(SORANI)
Soran Zaki 2003

Kirjassa käsitellään johdonmukaisesti sellaisia kieli-
oppiseikkoja, jotka ovat avainroolissa suomen kielen 
oppimisessa. Kirjassa pyritään kiinnittämään huomio-
ta niihin kielioppiseikkoihin, jotka aiheuttavat hanka-
luuksia erityisesti kurdinkielisille. Kirja on tarkoitettu 
oppi- ja käsikirjaksi kurdinkielisille, jotka opiskelevat 
suomea kursseilla tai itsenäisesti. Se soveltunee myös 
pidemmälle ehtineille suomen opiskelijoille kieliopin 
kertaukseen. Kaikki avaintermit ja sisällysluettelo ovat 
sekä kurdiksi että suomeksi.

Zaki, Soran
SUOMEN PERUSKIELIOPPI PERSIAKSI
Soran Zaki 2008

Suomen kielioppi persiaksi on laadittu Suomen perus-
kielioppi kurdiksi (sorani) -teoksen pohjalta. Se on tar-
koitettu etenkin iranilaisille ja afganistanilaisille, jotka 
opiskelevat suomen kieltä toisena ja vieraana kielenä. 
Suomen kielen keskeisimpiä rakenteita käsitellään per-
sian kielellä. Kirja etenee aakkosista lausetyyppeihin, ja 
siinä on runsaasti käännettyjä esimerkkisanoja ja -lau-
seita. Suomen peruskielioppi persiaksi soveltuu myös 
itsenäiseen opiskeluun.  

kIeLIopIt
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opettajan tukIMaterIaaLIt

SUOMI TOISENA JA VIERAANA KIELENÄ 
-ALAN BIBLIOGRAFIA 1967-2010

www.jyu.fi/s2-bibliografia

Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitoksen koti-
sivuilta löytyvä päivitetty S2-alan bibliografia on jao-
teltu suomen kielen oppimiseen, suomen kielen opet-
tamiseen, kirja-arviointeihin sekä yleisesityksiin alasta. 
Bibliografia sisältää sekä erilaisia julkaisuja (yleensä 
kirjoissa tai aikakauslehdissä ilmestyneitä artikkelei-
ta) että julkaisemattomia opinnäytteitä. Uusia tietoja 
bibliografian seuraavaa päivitystä varten voi lähettää 
osoitteeseen maisa.martin(at)jyu.fi.

Aalto, Eija – Suni, Minna
KOHDEKIELENÄ SUOMI
Näkökulmia opetukseen
Korkeakoulujen kielikeskuksen selosteita nro 1,
Jyväskylä 1993 (loppuunmyyty)

Teoksesta saa hyvin käytännönläheisiä ideoita niin 
lasten kuin aikuistenkin opetukseen. Teos on koottu 
opettajien täydennyskoulutuksen lopputöistä.

Ahonen, Lili
SUOMEA SUOMEKSI. OPETTAJAN OPAS JA
KÄYTÄNNÖN KIELIOPPI.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1997

Olli Nuutisen Suomea suomeksi 1 -oppikirjan oheiskir-
ja, johon on kerätty tietoa käytännön opetustilanteissa 
esiin nousseista kielioppiasioista. 

EUROOPPALAINEN VIITEKEHYS
Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin
yhteinen eurooppalainen viitekehys
WSOY 2004, 2. painos

Tärkeä perusteos kaikille opettajille. Teosta on käytetty 
pohjana valtakunnallisille perusopetuksen ja lukiokou-
lutuksen opetussuunnitelmien perusteille, perusope-
tuksen päättöarvioinnille ja ammatillisen opetuksen 
arvioinnille. Viitekehys määrittelee ne kielitaidon tasot, 
joiden avulla oppijoiden edistymistä on mahdollista 
mitata eri vaiheissa. Tämä lisää arvioinnin yhtenäisyyttä 
ja vertailtavuutta, mikä puolestaan helpottaa erilaisis-
sa opiskelukonteksteissa hankittujen pätevyyksien ja 
suoritettujen tutkintojen hyväksymistä Euroopan eri 
maissa.

Geber, Erik (toim.)
SUOMEN KIELEN KONTRASTIIVINEN
OPAS
Opetushallitus 1996 (loppuunmyyty)

Teos on ensimmäinen artikkelikokoelma, jossa vertail-
laan suomen kieltä ja meillä harvinaisia kieliä. Mukana 
ovat seuraavat kielet: albania, arabia, kiina ja vietnam, 
kroatia ja serbia, kurdi, persia, somalia ja venäjä. Artik-
keleissa on syvennytty kielten rakenteeseen ja sellaisiin 
eroihin, jotka vaikeuttavat maahanmuuttajien suomen 
kielen oppimista. Jonkin verran on käsitelty kielten his-
toriaa sekä eri maiden kasvatusperinteitä. Teos soveltuu 
maahanmuuttajien kanssa työskenteleville sekä kaikille 
kielistä ja kulttuureista kiinnostuneille.

SuoMI toISena kIeLenÄ
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Hassinen, Sirje
LAPSESTA KASVAA KAKSIKIELINEN
Finn Lectura 2005

Teos perehdyttää lukijan kaksikielisyyden ja kielenkehi-
tyksen perusteisiin sekä niiden haasteisiin. Maailmassa 
kaksi- ja monikielisyys on yleistä, ja kirjassa kuvataan-
kin kaksikielisyyden myönteisiä vaikutuksia. Lapsen 
kielenkehityksestä on paljon esimerkkejä, ja myös ul-
komaalaista tutkimusaineistoa on mukana. Kirja on 
tutkimuspohjainen.  

Hentunen, Anna-Inkeri
RAKENNETAAN KIELITAITOA
Käytännön konstruktivismia kieltenopettajille
WSOY 2004

Perusopetuksen ja lukion uudet opetussuunnitelmat 
pohjautuvat konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, 
jonka mukaan oppiminen aktivoi oppijoita. Keskeistä 
on oppijoiden oma vastuu oppimisestaan sekä opis-
keluprosessin vaihtoehdot ja yksilöllisyys. Kirjassa on 
pyritty linkittämään konstruktivismin teoriaa koulun 
arkitodellisuuteen. Kirjassa käydään läpi mm. kon-
struktivistisen oppimisen ja opetuksen keskeisiä teki-
jöitä, opettajan ja oppilaan uusia rooleja, motivaatiota, 
arviointia sekä käytännön vinkkejä siitä, miten esim. 
kuullun ja luetun ymmärtämistä, sanaston opettelua ja 
kielioppia voidaan harjoitella. 

Ikonen, Kristiina (toim.)
MAAHANMUUTTAJAOPPILAIDEN 
OPETUS PERUSOPETUKSESSA
Opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön
Opetushallitus 2005

Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteiden tueksi tehdyssä julkaisussa esitellään maahan-
muuttajaoppilaiden opetusta perusopetuksessa. Kirjas-
sa käydään läpi maahanmuuttajaoppilaiden opetusta 
koskevia säädöksiä ja järjestelyjä esimerkiksi perusope-
tukseen valmistavassa opetuksessa. Toisessa luvussa 
aiheesta kerrotaan enemmän kirjoituksissa, joissa kä-
sitellään muun muassa lasten ja nuorten kotoutumista, 
valmistavan opetuksen järjestämistä, oppilaan integ-
rointia perusopetuksen ryhmiin ja oppilaanohjausta se-
kä luku- ja kirjoitustaidottomien nuorten opettamista. 
Artikkeleissa on opettajille kysymyksiä pohdittavaksi 
ja käytännön esimerkkejä opetuksen suunnitteluun ja 
kehittämiseen. Julkaisussa on omat osuutensa suomen 
opettamiselle toisena kielenä sekä maahanmuuttajien 
oman äidinkielen opetukselle.

Ingo, Rune
SUOMEN KIELI VIERAAN SILMIN
Vaasan yliopiston käännösteorian ja ammattikielten
tutkijaryhmän julkaisut n:o 26, 2000

Teos on tarkoitettu käsikirjaksi suomea toisena tai vie-
raana kielenä opettaville. Lähtökohtana on suomen 
kontrastointi muihin kieliin - pääasiassa ruotsiin, mutta 
myös englantiin, ranskaan, saksaan ja viroon. Kirja esit-
telee suomen kieliopillista rakennetta grafeemi-, ään-
ne-, morfologia-, sanasto- ja erityisesti syntaksitasolla. 
Lisäksi esitellään suomen kielen pragmatiikan erityis-
piirteitä. Kirjasta on ilmestynyt myös ruotsinkielinen 
laitos nimellä Finska som andraspråk (Studentlitteratur 
2004).

Kalaja, Paula – Dufva, Hannele
KIELTEN MATKASSA
Opi oppimaan vieraita kieliä
Finn Lectura 2005

Kirja on opas kielten opettajille ja opiskelijoille. Ta-
voitteena on saada opiskelijat hyödyntämään omia op-
pimiskokemuksistaan sekä lisätä heidän tietoisuuttaan 
kielen oppimisen prosesseista. Kirjassa käsitellään kiel-
ten oppimisen helpottamista ja opiskelumotivaation 
säilyttämistä. Esillä ovat muun muassa oppimistyylit, 
älykkyyden lajit, opiskelutekniikat, oppimisympäristöt 
sekä kielitaito ja sen arviointi. Kirjassa on runsaasti 
käyttökelpoisia ideoita ja tehtäviä. 

Karlsson, Fred (toim.)
SUOMI VIERAANA KIELENÄ
WSOY 1982 (loppuunmyyty)

Teos käsittelee suomen opettamista vieraana kielenä 
neljästä näkökulmasta: yleisestä oppimispsykologisesta 
ja pedagogisdidaktisesta näkökulmasta, lingvistiskont-
rastiivisesta ja ainedidaktisesta näkökulmasta, konk-
reettisista opetuskokemuksista ja oppimateriaalitilan-
teesta.
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KIELI JA SEN KIELIOPIT
Opetuksen suuntaviivoja
Kielioppityöryhmän mietintö 1994
Edita 6. painos, 2005

Teos pyrkii esittelemään uudempaa kielitieteellistä ajat-
telua opettajille. Teoksessa on myös esimerkkejä käy-
tännön työhön. Kirjassa on oma luku suomen kielen 
opettamisesta vieraana kielenä. Siinä pohditaan teo-
reettisesti sitä, mitä suomen kieliopin opettamisessa 
muunkielisille tulisi ottaa huomioon.

Kivisik, Kristel – Mentula, Helene 
– Nissilä, Leena (toim.)
OPAS AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN 
KOTOUTUMISKOULUTUKSEEN 
Oppaat ja käsikirjat 2011: 5
Opetushallitus 2011

Oppaan tavoitteena on antaa käytännön työkaluja ja vä-
littää tietoa ja kokemuksia alalla toimiville sekä kehittää 
maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta. Kirja poh-
jautuu kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmasuo-
situkseen ja sen toteuttamiseen. Teemoja ovat aikuinen 
maahanmuuttaja oppijana, alkukartoituksen järjestämi-
nen, suomen kielen opetus, kielitaidon arviointi, arjen 
taidot, yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus, työ-
elämätaidot ja työelämäjaksot, valinnaiset opinnot sekä 
ohjaus. Lopussa on katsaus soveltuviin oppimateriaa-
leihin. Opas on suunnattu aikuisten maahanmuuttajien 
kotoutumiskoulutuksen parissa toimiville.

Koskela, Taina
TPR – Toiminnallinen tapa oppia kieltä
Tammi 2001 (loppuunmyyty)

Käytännönläheinen opas johdattaa TPR-menetelmän 
(Total Physical Response) periaatteisiin ja käyttötapoi-
hin. Menetelmän perusajatus on, että vaivattomin tapa 
oppia vierasta kieltä vanhemmallakin iällä on mukailla 
sitä luonnollista kielenoppimismallia, jonka mukaan 
lapsi oppii äidinkielensä. Alkuvaiheessa oppilaalle an-
netaan aikaa sisäistää kielen sanastoa ja rakenteita kuun-
telemisen ja toiminnan kautta. Puheen tuottamiseen ei 
hoputeta. Kirjan esimerkit ja opetusvinkit ovat englan-
nin kielen opetuksesta, mutta niitä voi soveltaa myös 
muiden kielten ja muiden oppiaineiden opetukseen. 
Opetusvinkit soveltuvat ehkä parhaiten 1.–6. luokkien 
opetukseen, mutta metodin ideoita voi hyödyntää myös 
vanhempien opiskelijoiden kanssa. Kirjassa esitellään 
tuntisuunnitelmat neljälle oppitunnille sekä monia ide-
oita siihen, miten oppilasta voi perehdyttää uuteen sa-
nastoon liikkeen ja aistien välityksellä.

Kuukka, Ilona – Rapatti, Katriina (toim.) 
YHTEISTÄ KIELTÄ LUOMASSA 
Suomea opetteleva opetusryhmässäni
Opetushallitus 2009 

Kirja on suunnattu luokan- ja aineenopettajille, joiden 
yleisopetuksen ryhmässä on mukana kielellistä tukea 
tarvitsevia oppilaita. Kirjassa on kolme osaa, joista en-
simmäiseen kootut artikkelit käsittelevät mm. opetta-
jan työtä kielitietoisessa kaikkien koulussa, kulttuurista 
moninaisuutta historian opetuksessa, kirjoittamisen 
ohjaamista, luokkakeskustelua ja oppikirjojen käyttöä. 
Toisessa osassa lähestytään menetelmiä eri oppiaineis-
sa fysiikasta matematiikkaan ja kotitaloudesta taide-
aineisiin. Mukana on myös ammatillisen koulutuksen 
näkökulma. Kolmas osa käsittelee maahanmuuttajaop-
pilaiden arviointia. Mukana on runsaasti esimerkkejä ja 
käytännön ideoita. 
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Laaksonen, Kaino – Lieko, Anneli
SUOMEN KIELEN ÄÄNNE- JA MUOTO-
OPPI
Finn Lectura 4., uudistettu painos 2003

Kirja sisältää äänne- ja muoto-opin keskeiset asiat. Kir-
jan lopussa on harjoituksia ja keskeisten käsitteiden 
sanasto. Teos sopii opettajan käsikirjastoon ja pitkälle 
suomen opinnoissaan edistyneille opiskelijoille, jotka 
haluavat teoreettista tietoa kielen rakenteesta.

Laihiala-Kankainen, Sirkka – Pietikäinen, 
Sari – Dufva, Hannele (toim.)
MONIÄÄNINEN SUOMI
Kieli, kulttuuri ja identiteetti
Jyväskylän yliopisto, Soveltavan 
kielentutkimuksen keskus 2002

Artikkelikokoelmassa käsitellään kielen, kulttuurin 
jaidentiteetin suhteita tämän päivän Suomessa niin 
tutkimuksen kuin arkikokemuksenkin näkökulmasta. 
Kirja kuvaa mm. perinteisten ja uusien vähemmistöjen 
asemaa maassamme ja ajankohtaista keskustelua suo-
malaisuuden muuttuvista tulkinnoista. Monipuoliset 
artikkelit antavat kaivattua tietoa mm. maahanmuut-
tajataustaisten uussuomalaisten sekä viittomakielisten, 
saamelaisten ja romanien kielistä ja identiteettikeskus-
teluista. Kirjan teemat liittyvät eri kieli- ja kulttuuriryh-
mien opettajien, sosiaalialan ammattilaisten, työvoima-
viranomaisten ja tutkijoiden työhön.

Laine, Rauno – Nissilä, Leena – 
Sergejeff, Kaarina (toim.)
EVÄITÄ, ESIMERKKEJÄ JA KOKEMUKSIA 
Luku- ja kirjoitustaidon opetus aikuisille 
maahanmuuttajille 
Opetushallitus 2007

Ks. esittely sivulta 32.

Laurén, Christer
VARHAIN MONIKIELISEKSI
Kielen oppimisen teoriaa ja käytäntöä
Finn Lectura 2008

Kirjassa tarkastellaan vieraiden kielten omaksumista 
kielen käytön näkökulmasta. Käytännön esimerkeissä 
kuvataan monikielisiä ihmisiä kielitieteilijöistä erityis-
tä tukea tarvitseviin: kirjan näkemyksen mukaan kuka 
vain voi kehittyä monikieliseksi. Kirjassa vertaillaan 
erilaisia teorioita ja menetelmiä, joita kielen opetuksessa 
yleensä käytetään. Vuorovaikutus nähdään avaimena 
monikielisyyteen. 

Lehikoinen, Laila
SUOMEA ENNEN JA NYT
Suomen kielen kehitys ja vaihtelu
Finn Lectura 2005, 2.painos

Perustietoa suomen kielen historiasta ja vaiheista, su-
kukielistä ja puhesuomen muodoista.

Lehtinen, Tuija
OPPIA KIELI KAIKKI
Maahanmuuttajalasten suomen kielen kehitys ja 
kaksikielisyys peruskoulun ensimmäisellä luokalla
Väitöskirja
Turun yliopisto 2002 (loppuunmyyty)

Ansiokas tutkimus kartoittaa maahanmuuttajalasten 
suomen kielen kehitystä ja kaksikielisyyden ilmenemistä 
peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Lukuvuoden aika-
na seurattiin ekaluokkalaisten maahanmuuttajalasten 
puhumisen, kuullun ymmärtämisen, kielellisen tietoi-
suuden, lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehittymis-
tä diagnostisten testien, haastattelujen, observointien 
ja opettajien tekemien kielitaitoarviointien avulla. Teo-
riataustassa kuvataan kaksikielisyyden ja toisen kielen 
oppimiseen liittyviä teorioita sekä kielitaidon arvioin-
tiin ja kielelliseen kehitykseen liittyvää tutkimustietoa. 
Maahanmuuttajalapset kehittyivät kaikilla kielellisillä 
osa-alueilla voimakkaasti ensimmäisen luokan aikana. 
Oman äidinkielen opetusta saaneilla lapsilla kaksi kiel-
tä näyttivät tukevan toistensa kehitystä. Heikoimmin 
kehittyi suomen kielen taito niillä lapsilla, jotka eivät 
saaneet oman äidinkielen opetusta.

Leino, Pentti
LAUSEET JA TILANTEET
Suomen objektin ongelmia
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
1991 (loppuunmyyty)

Teos soveltuu pitkälle ehtineille yliopisto-opiskelijoille. 
Myös opettaja voi sen avulla palauttaa mieleensä objek-
tiin liittyviä seikkoja.

Lepäsmaa,  Anna-Liisa – Brown,  
Anneli – Silfverberg, Leena
MITEN SANOJA JOHDETAAN
Suomen kielen johto-oppia
Finn Lectura 2008

Kattava esitys suomen kielen sananmuodostuksesta ja 
alan peruskäsitteistöstä. Mukana monipuolisia harjoi-
tuksia ratkaisuineen. Johdosten tarkastelussa on eri-
tyisesti pidetty mielessä suomea toisena tai vieraana 
kielenä opettavat ja opiskelevat.

SuoMI toISena kIeLenÄ
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Lieko, Anneli
SUOMEN KIELEN FONETIIKKAA JA 
FONOLOGIAA ULKOMAALAISILLE
Finn Lectura 1992 (loppuunmyyty)

Teos on suunnattu lähinnä yliopisto-opiskelijoille. Se 
sisältää perustietoa suomen kielen ääntämisestä ja sii-
nä on vertailuja useisiin vieraisiin kieliin. Opettaja saa 
siitä tukea fonetiikan ja fonologian opettamiseen mille 
tahansa opiskelijaryhmälle.

Mela, Marjo – Mikkonen, Pirjo (toim.)
SUOMI KAKKONEN
Opas opettajille
Tietolipas 198
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2003

Maahanmuuttajien opettajille tarkoitettu opaskirja. 
Kirja sisältää S2-opettajien artikkeleita erilaisista ope-
tusmetodeista, esim. opetuksen eriyttämisestä, leikeis-
tä, kuvan tekemisestä ja verkko-opetuksesta. Lisäksi 
käydään läpi sanaston, kieliopin, lauseopin, omistus-
rakenteen ja kirjallisuuden opetusta. Lopussa on lyhyt 
katsaus oppimateriaaleihin. Sisältää paljon käytännön 
opetusvinkkejä.

Mela, Marjo – Mikkonen, Pirjo (toim.)
SUOMI KAKKONEN JA KIRJALLISUUDEN 
OPETUS
Tietolipas 216
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2007

Kaikille koulutusasteille tarkoitettu artikkelikokoelma 
käsittelee kirjallisuuden sisällyttämistä suomi toisena 
kielenä -opetukseen. Suomenkielisen kaunokirjallisuu-
den käsitteleminen on usein haaste S2-oppilaiden kie-
litaidolle, ja kirjan tarkoituksena on rohkaista opettajia 
kirjallisuuden opettamiseen jo suomen opintojen alku-
vaiheessa. Painotus on didaktinen: artikkelit kuvaavat 
erilaisia opetusmenetelmiä käytännön ja koulun arjen 
näkökulmasta. Kirjassa on perustietoa kirjallisuuden-
tutkimuksesta sekä esittely maahanmuuttajien Suo-
messa julkaisemasta kirjallisuudesta. Kokoelma sisältää 
kokeneiden suomi toisena kielenä -opettajien opetus-
vinkkejä kaunokirjallisuuden opetukseen esimerkiksi 
näytelmän kautta. Se muodostaa parin aiemmin ilmes-
tyneelle Suomi kakkonen – Opas opettajille -kirjalle.

Nieminen, Taija (toim.)
VUOROVAIKUTUS JA SUOMEN KIELEN 
OPPIMINEN
Kakkoskieli 3
Helsingin yliopiston suomen kielen laitos 2001

Artikkelikokoelman viisi artikkelia pohjautuvat kirjoit-
tajiensa pro gradu -tutkielmiin, jotka ovat valmistuneet 
Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksella vuosina 
1999 ja 2000. Kaikissa artikkeleissa käsitellään synty-
peräisten ja ei-syntyperäisten suomenpuhujien välistä 
vuorovaikutusta. Aiheina ovat aikuisten alkeisopiskeli-
joiden selviytymiskeinot kielellisissä ongelmatilanteissa, 
edistyneiden aikuisopiskelijoiden käyttämät kuvailevat 
ilmaukset ja intensiteetin ilmaisemiseen käyttämät kei-
not, kertomuksen rakenne suomenkielisten ja venäjän-
kielisten lasten tarinankerrontatehtävissä, koodinvaihto 
kaksikielisessä opetustilanteessa (opetuskielet suomi 
ja somali) sekä suomen opettajan sananselityskeinot. 
Kirjan lopussa on luettelo Helsingin yliopiston suomen 
kielen laitoksella vuosina 1994–2000 tehdyistä suomi 
toisena ja vieraana kielenä -alaa käsittelevistä pro gradu 
-töistä.

Nissilä, Leena – Martin, Maisa – 
Vaarala, Heidi – Kuukka, Ilona
SAAKO OLLA SUOMEA?
Opas suomi toisena kielenä -opetukseen
Opetushallitus 2006

Kyseessä on monipuolinen opas suomi toisena kiele-
nä -opetuksesta. Teoksessa käsitellään kielenoppimista 
viimeaikaisten tutkimusten valossa ja kerrotaan muun 
muassa suomi toisena kielenä -opetussuunnitelman pe-
rusteista ja opetuksen järjestämisestä eri kouluasteilla. 
Oppaan päähuomio on siinä, miten kehittää suomea 
toisena kielenä oppivien kielen sujuvuutta, tarkkuutta 
ja kompleksisuutta. Näitä kolmea aluetta on tarkastel-
tu kuullun ymmärtämisen, lukemisen, kirjoittamisen 
ja puhumisen kannalta. Opas sisältää lisäksi tietoa ja 
välineitä suomi toisena kielenä -arviointiin sekä har-
joituksia opettajalle ja oppilaille. Teos on suunnattu 
suomi toisena kielenä -opettajille, mutta sitä voi yhtä 
hyvin hyödyntää myös vieraan kielen opetuksessa ja 
opetettaessa maahanmuuttajille muita oppiaineita.
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Nuutinen, Olli
HETKISEN PITUUS ja muita kirjoituksia 
kielestä
Tietolipas 128
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
1994 (loppuunmyyty)

Pitkäaikainen ulkomaanlehtori ottaa seitsemässä artik-
kelissaan esille muutamia suomi vieraana kielenä -ope-
tukseen liittyviä näkökulmia, joista osa on sovellettavis-
sa myös suomi toisena kielenä -opetukseen. Pohtivat 
artikkelit käsittelevät mm. vieraan kielen opetuksen 
perinnettä ja didaktiikkaa, simultaanitulkkausta, kielen 
asemaa, soinnillisia klusiileja, kielenhuoltoa ja muuta-
mia Kalevalasta peräisin olevia sanoja.

Pihlaja, Lenita – Vartiainen-Ora, Päivi
YMMÄRRÄKS SÄÄ?
Maahanmuuttajien koulutus 
Kiipulan aikuiskoulutuskeskus 2005

Projektin loppuraporttiin on koottu hyviä ideoita, ko-
kemuksia ja tehtäviä aikuisten maahanmuuttajien ope-
tukseen. Mukana on harjoituksia esimerkiksi objektin, 
sijamuotojen, lauseen rakentamisen ja puhetilanteiden 
harjoitteluun. Materiaalissa on vinkkejä opiskelijoiden 
opiskelutaitojen ja itsearvioinnin kehittämiseen. Kirja 
on pdf-muodossa osoitteessa http://pomo.tsl.fi/pro-
jektit/maahanmuuttajien_koulutus%20_WWW.pdf.

Päivärinta, Marjut – Nissilä, Leena (toim.) 
PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA 
OPETUS
Opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön 
Oppaat ja käsikirjat 2010: 7
Opetushallitus 2010 

Opas kuvaa perusopetukseen valmistavan opetuksen 
sisältöjä, toteutusta ja opetussuunnitelmatyötä. Se on 
laadittu opettajien ja opetuksen järjestäjien käyttöön 
ja käsittelee perusteellisesti vuoden 2009 opetussuun-
nitelman perusteiden osa-alueita. Aiheita ovat mm. 
opiskelun ja hyvinvoinnin tuki, ohjaus, arviointi, suomi 
toisena kielenä -opetus ja oman äidinkielen opetus. He-
terogeenisen ryhmän opettamista käsitellään omassa 
luvussaan, ja mukana on vastauksia usein esitettyihin 
kysymyksiin sekä lista hyödyllisistä materiaaleista ja 
linkeistä.   

Pöyhönen, Sari
SUOMEN KIELEN OPETTAJANA 
VENÄJÄLLÄ
Ammatti-identiteetin tulkintoja koulutuksen ja 
opetuksen murroksessa
Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen
keskus 2004

Väitöskirja käsittelee Venäjällä toimivien suomen kielen 
opettajien ammatti-identiteettiä. Useat opettajat kerto-
vat muun muassa siitä, miten heistä tuli suomen kielen 
opettajia, millaisia rooleja heillä on opettajana ja mikä 
on opettajan asema venäläisessä yhteiskunnassa. Tut-
kimus on monitieteinen ja siinä Venäjän koulutuksen 
ja opetuksen murrosta tarkastellaan erityisesti yksilön 
näkökulmasta.

Pöyhönen, Sari – Luukka, Minna-Riitta (toim.)
KOHTI TULEVAISUUDEN 
KIELIKOULUTUSTA 
Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti
Soveltavan kielentutkimuksen keskus 2007

Asiantuntija-artikkeleista koostuva raportti on katsaus 
suomalaisen kielikoulutuksen tulevaisuuteen. Julkaisu 
koostuu kolmesta luvusta, joista ensimmäinen käsit-
telee kielikoulutuksen jatkumoa varhaiskasvatuksesta 
työelämään, toinen alkuperäiskansojen sekä kieli- ja 
kulttuurivähemmistöjen kielikoulutusta ja kolmas kielen 
opetuksen, oppimisen ja käytön haasteita. Mukana on 
artikkeli maahanmuuttajien oman äidinkielen opetuk-
sesta ja maahanmuuttajien kotoutumisesta. Teos antaa 
kuvan suomalaisen kielikoulutuksen nykytilanteesta ja 
tulevaisuudesta. Raportti on pdf-muodossa osoitteessa 
www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/tutkimus/projektit/
kiepo/projektin_loppuraportti/KIEPOn_loppura-
portti.pdf
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Pöyhönen, Sari  Tarnanen, 
Mirja – Kyllönen, Teija
– Vehviläinen, Eeva-Maija – Rynkänen, Tatjana
KIELIKOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN 
KOTOUTUMISKOULUTUKSESSA
Tavoitteet, toteutus ja hallinnollinen yhteistyö
Jyväskylän yliopiston Soveltavan 
kielentutkimuksen keskus 2009 

Selvityksessä tarkastellaan kotoutumiskoulutuksen ta-
voitteita ja kustannuksia, käsityksiä riittävästä kielitai-
dosta, kielikoulutuspolkuja sekä koulutuksen toteutta-
mista ja koordinointia eri hallinnonalojen näkökulmis-
ta. Selvityksessä todetaan, että kotoutumiskoulutuk-
sen vahvuuksia ovat työelämälähtöisyys ja joustavuus. 
Tarpeellista olisi kuitenkin nähdä kotoutuminen myös 
elämänhallinnan kannalta. Opiskelijoiden erilaisten 
tarpeiden ja lähtökohtien huomioon ottamisessa on 
vielä kehittämisen varaa, jotta jatkumo koulutukses-
ta työelämään toteutuisi yhä useammalla opiskelijal-
la. Ongelmia on myös opetussuunnitelmasuosituksen 
kielitaitokäsityksen toteutumisessa: kielenopetus tuli-
si integroida työelämään ja yhteiskunnassa toimimi-
seen opintojen alusta alkaen. Kotoutumiskoulutuksen 
kilpailutuskriteerien kehittäminen saattaisi parantaa 
koulutuksen laatua. Selvitys on saatavana sähköisesti 
osoitteessa http://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/
maahanmuuttajien%20kielikoulutus. 

Rinne, Päivi – Tempakka, Tiia
OPETTAJAN IDEAREPPU
Finn Lectura 2009, 2., korjattu painos

Opettajan ideareppu sisältää harjoituksia ja ideoita 
toiminnalliseen suomi vieraana/toisena kielenä -ope-
tukseen. Kirja on kohdennettu aikuisille, mutta osa 
materiaalista on muokattavissa myös nuoremmille opis-
kelijoille. Ideareppuun on pakattu likimain 40 harjoi-
tuskokonaisuutta, joista löytyvät niin ohjeet opettajalle 
kuin harjoituksiin tarvittavat virikekuvat tai kopiopoh-
jat rooli- ja kielipelejä varten. Tekijät ovat arvioineet 
tehtävien vaativuustason sekä ajallisen keston jokaisen 
harjoituksen kohdalla. Aihepiirejä ovat mm. suomalai-
set sanonnat, ravintolassa ja puhelimessa asiointi sekä 
ohjeiden antaminen. Tehtävissä treenataan etenkin pu-
humista ja kuuntelemista mutta myös kirjoittamista ja 
lukemista.

Rogers, Jenny
AIKUISOPPIMINEN
Finn Lectura 2004 

Teos on opas aikuisten opettajille. Siinä tarkastellaan 
aikuisen oppijan tapaa ottaa vastaan tietoa ja sitä, miten 
oppiminen parhaiten onnistuu. Muun muassa hetero-
geenisiä ryhmiä, ryhmädynamiikkaa, erilaisia opetus-
menetelmiä roolileikeistä simulaatioihin sekä valmen-
tamista ja mentorointia käsitellään omissa luvuissaan. 
Opettajasta puhutaan oppimisen ohjaajana. Kirjassa ei 
käsitellä monikulttuurisuutta tai kielenopetusta, mut-
ta se esittelee aikuiskoulutukseen soveltuvia teorioita 
ja menetelmiä myös monikulttuurisiin ympäristöihin 
käyttökelpoisella tavalla. 

Sajavaara, Kari – Piirainen-Marsh, Arja
(toim.)
KIELENOPPIMISEN KYSYMYKSIÄ
Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen
keskus 1999

Artikkelikokoelma pureutuu kielenoppimisen tutki-
muksen erilaisiin ongelmiin. Alan asiantuntijat käsit-
televät artikkeleissaan kielellistä tietoisuutta, kieltä ja 
asenteita, toisen kielen oppimista, kontrastiivista kie-
lentutkimusta ja virheanalyysia, äidinkielen omaksu-
mista, suomea toisena ja vieraana kielenä, kielitaidon 
arviointia, vieraskielistä opetusta, vieraalla kielellä luke-
misen tutkimusta ja puheterapiaa. Artikkelit ovat tiiviitä 
perustietopaketteja, jotka käsittelevät sekä tutkimuson-
gelmia että opetuskysymyksiä.

Straszer, Boglárka – Brown, Anneli (toim.)
SUOMEN KIELEN PROSODIAN 
OPETTAMISEN JA OPPIMISEN 
KYSYMYKSIÄ
Kakkoskieli 5
Helsingin yliopiston suomen kielen laitos 2004

Artikkelikokoelma, jonka tavoitteena on antaa opiske-
lun ja opetuksen tueksi tietoa suomen kielen ääntämi-
sen oppimisen ja puheen tuottamisen ongelmista. Ar-
tikkeleissa käsitellään mm. prosodian asemaa S2-ope-
tuksessa, puheen jaksotusta, intonaatiota, kvantiteetin 
oppimista, diftongeja sekä erikielisten opiskelijoiden 
suomen kielen prosodisten piirteiden oppimista. Kir-
jan lopussa on sekä yhteinen lähdeluettelo että luettelo 
kirjan teemaan liittyvästä kirjallisuudesta.
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Suni, Minna
TOISTA KIELTÄ VUOROVAIKUTUKSESSA 
Kielellisten resurssien jakaminen toisen kielen 
omaksumisen alkuvaiheessa 
Väitöskirja
Jyväskylän yliopisto 2008

Väitöskirjassa tutkitaan, miten vietnaminkieliset maa-
hanmuuttajat oppivat suomea kielenoppimisen alkuvai-
heessa. Tutkimus on monitieteinen. Tulosten mukaan 
oppiminen etenee osin eri järjestyksessä kuin se yleensä 
suomen kielen kursseilla esitetään, ja siksi kieltä tulisi 
opettaa ensisijaisesti vuorovaikutuksessa ja toiminnal-
lisesti kieltä käyttäen. Perinteisiä pedagogisia ratkaisuja 
siis tulisi tutkimustulosten valossa arvioida uudelleen. 
Väitöskirjaa voi ostaa Jyväskylän yliopiston kirjastosta.

Suni, Minna – Aalto, Eija (toim.)
SUUNTAA SUOMENOPETUKSEEN –
tuntumaa tutkimukseen
Korkeakoulujen kielikeskus. Jyväskylän yliopisto 1990
(loppuunmyyty)

Tutkijat ja opettajat yhdistävät artikkeleissaan teoreet-
tista pohdiskelua ja käytännön opetustyötä. Aiheina 
ovat esim. partitiivin, sisä- ja ulkopaikallissijojen, mo-
nikon genetiivin sekä sanaston ja kirjoittamisen opet-
taminen. Lisäksi käsitellään ulkomaalaisten suomen 
kielen puhumista ja puheen ymmärtämistä sekä na-
tiivien suhtautumista ulkomaalaisten puhumaan suo-
meen. Yksi artikkeli käsittelee albanian kieltä suomen 
kielen opiskelijoiden lähtökielenä. Teoksessa on hyviä 
ja käytännönläheisiä ideoita suomen kielen opettami-
seen lapsille ja aikuisille.

Tani, Hanna – Nissilä, Leena 
TASOLTA TOISELLE 
Opas kielitaidon tasojen kuvausasteikon 
käyttöön suomi toisena kielenä -opetuksessa
Opetushallitus 2010

Ks. esittely sivulla 104.

Tanner, Johanna – Kokkonen, Marja (toim.)
SUOMENOPETUS, KIELITAITO JA 
TUTKIMUS
Kakkoskieli 6 
Helsingin yliopiston suomen kielen ja 
kotimaisen kirjallisuuden laitos 2008

Kirjassa on kuusi artikkelia, joissa käsitellään suomen 
kielen opetusta ja kielitaidon arviointia  kielenkäytön 
tutkimuksen näkökulmasta. Kirja on suunnattu tutki-
joille, opiskelijoille ja S2-opettajille. 

Tarnanen, Mirja
ARVIOIJA VALOKEILASSA
Suomi toisena kielenä -kirjoittamisen arviointia
Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen 
keskus 2002 (loppuunmyyty)

Väitöskirjatutkimus, jossa pohditaan arvioijien luotet-
tavuutta ja arviointiprosessin luonnetta. Sisältää katsa-
uksen erilaisiin arviointikäytänteisiin. Erityisesti keski-
tytään tarkastelemaan sitä, miten suomi toisena kielenä 
-arvioijat arvioivat aikuisten suomen kielen oppijoiden 
kirjoittamista. Taustalla vaikuttavat arvioijien omat 
subjektiiviset näkemykset. Tuloksia tarkastellaan sekä 
kvantitatiivisesta että kvalitatiivisesta näkökulmasta.

Vaarala, Heidi 
OUDOSTA OMAKSI 
Miten suomenoppija keskustelee nykynovellista?
Väitöskirja
Jyväskylän yliopisto 2009

Vaarala tutkii äidinkielenään ja toisena kielenään suo-
mea puhuvien lukijoiden keskustelua suomeksi luetusta 
novellista. Edistyneet suomenoppijat ovat vähintään 
taitotasolla B2. Vaarala analysoi keskusteluissa käytet-
tyä kieltä sekä lukijoiden tulkintoja teksteistä. Tulosten 
mukaan suomenoppijat tarkastelevat lukiessaan ensisi-
jaisesti sanastoa: merkitysten tuottaminen ja tulkitsemi-
nen on prosessi. Suomenoppijoiden tulkinnat novel-
lista sijoittuvat “kolmanteen tilaan”, jossa oppijoiden 
kielelliset, kulttuuriset ja kulttuuritietouteen liittyvät 
taustat kietoutuvat yhteen. Väitöskirja on ladattavissa 
käyttöön pdf-muodossa osoitteessa https://jyx.jyu.fi/
dspace/handle/123456789/22654 

 

Vehkanen, Marjut (toim.)
SUJUVAMMIN SUOMEA
Helsingin yliopisto, Vantaan täydennyskoulutuslaitos
1994 (loppuunmyyty)

Teos on koottu opettajien täydennyskoulutusohjelman 
tuotoksista. Sisältää käytännöllisiä vinkkejä lasten ja 
aikuisten opetukseen. Aiheina ovat elaborointi, ope-
tuksen aktivointi, autenttisen materiaalin ja selkokielen 
käyttö, yksilöllinen opetussuunnitelma, suomalaisten 
juhlat sekä kirjeiden kirjoittaminen. Artikkelien kir-
joittajat ovat suomi toisena kielenä -opettajia erilaisista 
oppilaitoksista.
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Vehkanen, Marjut (toim.)
SUOMI TOISENA / VIERAANA KIELENÄ
Ajatuksia kielestä, kulttuurista, metodeista
Edita 1996 (loppuunmyyty)

Keskeisiä perusasioita tutkiskeleva käsikirja jokaiselle, 
joka opettaa suomea toisena kielenä kotimaassa tai vie-
raana kielenä ulkomailla. Sisältää asiantuntija-artikke-
leita, joissa suomen kielen opettamista ulkomaalaisille 
tarkastellaan monesta eri näkökulmasta.

YLEISET KIELITUTKINNOT
Testiesite, suomi
Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen
keskus 2003

Testiesitteestä saa monipuolista tietoa tutkinnon sisäl-
löstä. Alussa kuvataan kielitutkintojen rakennetta ja 
sisältöä sekä arviointia ja todistusta. Lisäksi annetaan 
ohjeita oikean tason valitsemisesta ja testiin ilmoittau-
tumisesta. Perustason, keskitason ja ylimmän tason tut-
kinnot kuvataan osakokeittain (tekstin ymmärtäminen, 
kirjoittaminen, rakenteet ja sanasto, puheen ymmärtä-
minen ja puhuminen). Jokaisen osakokeen yhteydessä 
tehtävätyypit esitellään ja tehtävistä annetaan esimerk-
kejä. Mukana CD-levy, jolta voi kuunnella puhumisen 
ja puheen ymmärtämisen osakokeiden esittelyn.

Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 1990
Mäki-Tuuri, Armi – Vilhunen, Airi (toim.)
MEDIAT JA MERKITYKSET
ÄOL 1990 (loppuunmyyty)

Sisältää mm. kuvien lukemista käsittelevät Maila-Kata-
riina Tuomisen Kuvalla on oma kielioppinsa ja Jukka 
Sihvosen Maailman kulttuuri – kuvien kulttuuri -ar-
tikkelit.

Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 1991
Mustakallio, Marja – Uusi-Hallila, Tuula (toim.)
JOKA PUULLA JUURENSA
ÄOL 1991 (loppuunmyyty)

Artikkelit käsittelevät pakolaisia, kaksikielisyyttä ja vä-
hemmistöasemaa. Sisältää mm. Tove Skutnabb-Kan-
kaan artikkelin Kaksikielisyys psykologisena ja poliit-
tisena rikkautena.

Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 1992
Blom, Leena – Leminen, Mirja (toim.)
KULTTUURIN TUULIA JA TEITÄ
ÄOL 1992 (loppuunmyyty)

Sisältää mm. Pirjo Linnakylän artikkelin Kansallisista 
juurista kansainväliseen osaamiseen. Artikkelissa käsi-
tellään lukutaidon kansainvälistä arviointia.

Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 1994
Eskola, Vuokko – Lukkarinen, Tuire (toim.)
KIELI ON, SOPII SANOA
ÄOL 1994 (loppuunmyyty)

Sisältää mm. puhekieltä käsittelevät artikkelit: Auli Ha-
kulinen: Arkipuheen retoriikkaa ja Heikki Palva: Pu-
heen merkitys arabikulttuurissa.

Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 1996
Ruuska, Helena – Tuomi, Sanna-Marja (toim.)
MONEJA BAAREJA
Tiellä toimivaan kaksikielisyyteen
ÄOL 1996 (loppuunmyyty)

Kirja kartoittaa maahanmuuttajaopetuksen kenttää. 
Artikkeleissa eri kouluasteiden opettajat ja asiantuntijat 
kirjoittavat omista kokemuksistaan opettaa maahan-
muuttajia. Teoksessa paneudutaan myös suomi toisena 
kielenä -opetuksen ongelmiin.

Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2003
Nissilä, Leena – Vaarala, Heidi 
– Martin, Maisa (toim.)
SUOLLA SUOMEA
Perustietoa maahanmuuttajien suomen kielen 
opettajille
ÄOL 2003 (loppuunmyyty)

Sisältää artikkeleita, jotka käsittelevät maahanmuut-
tajien tilannetta ja oikeuksia, heidän opettajiaan sekä 
suomen kielen oppimista toisena kielenä ja sen didak-
tiikkaa. Lisäksi tarkastellaan mm. suomi toisena kielenä 
-arviointia ja ylioppilaskoetta, maahanmuuttajanuorten 
sijoittumista jatko-opintoihin ja työelämään sekä opet-
tajien täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Osa artikke-
leista on teoreettisia, osa käytännönläheisiä. Kirja antaa 
perustietoa aloitteleville maahanmuuttajien opettajille 
sekä ajantasaista ja uutta tietoa myös alalla pitempään 
toimineille.
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kanSaInVÄLISYYSkaSVatuS ja MonIkuLttuurISuuS

Alitolppa-Niitamo, Anne – Moallin, Mohamed
– Novitsky, Anita
MONIKULTTUURISET 
VERTAISTUENRYHMÄT 
OHJAAJAN OPAS
Ryhmämalli pikkulapsiperheiden vanhemmille
Väestöliiton Kotipuu
Väestöliitto 2006

Ohjaajan opas monikulttuurisia vertaistuenryhmiä var-
ten on tehty maahanmuuttajien psykososiaalisiin kysy-
myksiin keskittyvässä Väestöliiton osaamis- ja resurssi-
keskus Kotipuussa. Oppaan esittelemä vertaistuenryh-
mämalli on kehitetty pääasiassa kotoutumisvaiheessa 
oleville maahanmuuttajataustaisille vanhemmille, joilla 
on pieniä lapsia. Virikkeellisessä oppaassa on ehdotus 
seitsemän tapaamiskerran ohjelmaksi, ja siinä annetaan 
yksityiskohtaista tietoa siitä, miten ryhmätapaamiset 
kannattaa järjestää ja mitä kaikkea järjestäjien tulee ot-
taa huomioon. Kokoontumisten teemoiksi ehdotetaan 
seuraavaa: keskustelu maahanmuuttokokemuksista, 
lapsen tarpeet ja varhainen vuorovaikutus, kasvatusme-
netelmät, tukiverkostojen käsittely, lapsen sosiaalisen 
kehityksen tukeminen sekä kielenkehitys ja kaksikie-
lisyys. Kielenkehitys ja kaksikielisyys -teemakohdassa 
muun muassa mainitaan, että ohjaajan tulisi korostaa 
vanhemmille lasten oman äidinkielen merkitystä ja että 
kaksikielisyyden kehittäminen vaatii tietoista toimintaa 
vanhemmilta.

Ohjaajan opasta voivat käyttää esimerkiksi neuvoloi-
den, päiväkotien ja järjestöjen työntekijät sekä maa-
hanmuuttajayhdistykset ja kielikurssien opettajat. Op-
paaseen on liitetty suomen, somalin ja venäjän kielellä 
tiedote vertaistuenryhmästä.

Alitolppa-Niitamo, Anne – Sirkiä, Jouni
MONIKULTTUURISET VERTAISRYHMÄT
OHJAAJAN OPAS
Ryhmämalli kouluikäisten lasten vanhemmille
Väestöliiton Kotipuu
Väestöliitto 2007

Väestöliiton Kotipuun vertaisryhmäoppaiden toinen 
osa on tarkoitettu kouluikäisten maahanmuuttajataus-
taisten lasten perheiden kanssa työskenteleville. Se sopii 
erinomaisesti koulujen käyttöön mutta yhtä lailla esi-
merkiksi kielikurssien opettajille ja monikulttuurisille 
kohtaamispaikoille. Oppaassa käsitellään vertaisryhmi-
en organisoimista ja esitellään keskusteluteemoja van-
hempien tapaamisiin sekä ideoita teemojen käsittelyyn. 

Vanhempainiltojen järjestämiseen opas antaa hyviä 
käytännön näkökulmia, ja sen tavoitteena onkin kodin 
ja koulun yhteistyön kehittäminen. Ensimmäisen op-
paan tavoin tässäkin annetaan ehdotukset seitsemän 
tapaamiskerran toteutukseen, ja teemoiksi ehdotetaan 
mm. Suomen koulutusjärjestelmää, kaksikielisyyttä ja 
-kulttuurisuutta sekä koulun tukimuotoja. Oppaan liit-
teenä on suomeksi, somaliksi ja venäjäksi kutsu ryhmän 
tapaamiseen sekä alku- ja loppukysely vanhemmille. 

Bottas, Outi
KULTTUURIT TUTUKSI
Opetushallitus 2009

Oppikirja on suunnattu nuorille ja aikuisille maahan-
muuttajille. Se herättelee pohtimaan, mitä kulttuuri on. 
Näkökulma on erilaisissa kulttuureissa sekä suomalai-
sessa kulttuurissa. Kirja vastaa esimerkiksi aikuisten 
maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetus-
suunnitelmasuosituksen kulttuurintuntemuksen tavoit-
teisiin ja sisältää runsaasti käyttökelpoisia, toiminnallisia 
harjoituksia aiheen käsittelyyn. Kulttuurin merkitystä 
opiskelussa, perheessä, työpaikalla, yhteiskunnassa sekä 
viestinnässä pohditaan käytännön harjoitusten kautta. 
Myös sukupuolen asemaa eri kulttuureissa käsitellään. 
Harjoituksien ohjeet ovat yksinkertaisia ja helppoja 
ymmärtää, ja jokaisen jakson lopussa on osio oman 
oppimisen arvioimiselle. Oppikirjaan liittyy verkkoma-
teriaali, jossa toiminnallisia harjoituksia on lisää. 

Harinen, Päivi – Honkasalo, Veronika – 
Souto, Anne-Mari – Suurpää, Leena (toim.)
OVET AUKI
Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja 
kansalaistoimintaan osallistuminen
Nuorisotutkimusseura/
Nuorisotutkimusverkosto 2009

Nuorisotoiminnan kentät ovat tärkeitä kotoutumisen ja 
monikulttuurisen arjen näkökulmasta. Kirjassa tarkas-
tellaan monikulttuurisen nuorisotyön toteutumista eri 
kunnissa. Siinä käy ilmi, että monikulttuurisuuden luo-
mat haasteet on kunnallisen nuorisotyön ja järjestöjen 
kentällä tunnistettu. Kunnat ovat tiivistäneet yhteistyö-
tään maahanmuuttajayhdistysten kanssa. Verkkonuori-
sotyö on käyttäjilleen avointa ja houkuttelee uudenlaisia 
käyttäjiä palvelujen pariin. Monikulttuurisuuskysymys-
ten myötä perhetyön ja nuorisotyön yhteys on tiivisty-
nyt ja lähentynyt myös järjestötoimintaa.   
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Kerola, Kyllikki – Hulkko-Haavisto, 
Terhikki – Kallio, Anja
JUHLASTA JUHLAAN – tapojen tarinat kuvin, 
sanoin ja sävelin
Kansio: Kuvakortit + Opettajan vihko + 
Nuottivihko + CD
Opetushallitus 2006

Ks. esittely sivulta 12.

Kivistö, Jari (toim.) 
GLOBAALIIN VASTUUSEEN KASVAMINEN
Näkökulmia maailman hahmottamisen 
pedagogiikkaan
Ulkoasiainministeriö 2007

Kirjassa esitellään erilaisia näkökulmia maailman hah-
mottamiseen ja maailmankansalaisena kasvamiseen. 
Artikkelit käsittelevät globaaliin vastuuseen kasvamista 
pedagogiikan, yhdenvertaisuuden, koulun arjen, mene-
telmien, elämyksellisyyden sekä median kannalta. Kirja 
tarjoaa opettajalle hyödyllisiä ideoita käytännön opetus-
työhön mutta myös teoreettista pohdiskelua maailman 
erilaisten todellisuuksien avaamisesta oppijoille. Julkaisu 
on maksuton. 

Kuusela, J. – Etelälahti, A. – Hagman, Å. 
– Hievanen, R, – Karppinen, K. – Nissilä, 
L. – Rönnberg, U. – Siniharju, M.
MAAHANMUUTTAJAOPPILAAT JA 
KOULUTUS
Tutkimus oppimistuloksista, koulutusvalinnoista 
ja työllistämisestä
Opetushallitus 2008

Raportin tarkoituksena on kuvata koulutusta perusope-
tuksesta työelämään. Siinä kuvataan maahanmuuttaja-
oppilaiden oppimistuloksia perusopetuksessa, toisen 
asteen koulutukseen liittyviä hakutoiveita, koulutuk-
seen pääsyä ja sen läpäisyä sekä joko korkea-asteen 
koulutukseen tai työelämään siirtymistä. Tutkimuksen 
mukaan maahanmuuttajaoppilaiden osaaminen on hei-
kompaa kuin suomenkielisen vertailuryhmän, mutta 
suhtautuminen opiskeluun on myönteisempää. Tut-
kimustulosten perusteella entistä enemmän huomiota 
tulisi kiinnittää eri koulumuotojen väliseen siirtymävai-
heeseen. Raportti on saatavana sähköisesti osoittees-
sa www.oph.fi/julkaisut/2008/maahanmuuttajaoppi-
laat_ja_koulutus.

Kuusisto, Arniika 
KULTTUURINEN, KIELELLINEN 
JA KATSOMUKSELLINEN 
MONIMUOTOISUUS PÄIVÄKODISSA
Haasteita ja mahdollisuuksia 
Tutkimuksia 2010: 3
Helsingin kaupungin sosiaalivirasto

Raporttiin on koottu Helsingin kaupungin Moni-
kulttuuriset lapset ja aikuiset päiväkodissa (MUCCA) 
-hankkeen tuloksia, ja se on suunnattu erityisesti var-
haiskasvatusalan toimijoille. Tulokset käsittelevät hank-
keessa julkaistun oppaan (ks. yllä) tavoin monimuotoi-
sen päiväkodin arjessa syntyviä kulttuurisia, kielellisiä ja 
katsomuksellisia haasteita ja mahdollisuuksia. Loppuun 
on koottu lisätietoa monikulttuurisuudesta varhaiskas-
vatuksessa.  

Laine, Marja (toim.)
YHDESSÄ OPPIMAAN 
Opas monikulttuurisen kulttuuriperinnön 
opettamiseen
Suomen Tammi yhteistyöverkosto 2008

Julkaisussa tarkastellaan kulttuuriperintöä sekä perintei-
sen suomalaisesta että monikulttuurisesta näkökulmas-
ta. Teos esittelee koulujen ja museoiden yhteistyömal-
leja sekä käytännössä kokeiltuja työkaluja opetukseen. 
Kulttuuriperintökasvatus tarkastelee suomalaista kult-
tuuria, uskontoa, esihistoriaa, rakennuksia, ympäristöjä 
ja teknologiaa kehityksen kannalta. Taide- ja taitokasva-
tusta painotetaan tutkivan oppimisen menetelmien rin-
nalla. Tehtävät ja menetelmät soveltuvat maahanmuut-
tajaopetukseen koululuokkiin sekä museopedagogiikan 
käyttöön. Kirjaan voi tutustua sähköisesti osoitteessa 
www.edu.fi/projektit/tammi > Aineistoja opetukseen 
> Yhdessä oppimaan. Lisäksi kirjaa voi ostaa Suomen 
kansallismuseosta (Mannerheimintie 34) tai tilata pos-
tiennakolla Museoviraston julkaisumyynnistä.

Laine, Vuokko – Isoviita, Matti
SUOMALAISEN KULTTUURIN OPAS
Tammi 1999 (loppuunmyyty)

Teos antaa perustietoa suomalaisesta kulttuurista. Siinä 
esitellään suomalaisen kirjallisuuden, teatterin, ooppe-
ran, baletin, elokuvan, musiikin, taiteen, muotoilun ja 
rakennustaiteen historiaa ja nykypäivää sekä keskeisiä 
henkilöitä. Kirja soveltuu opettajan tukimateriaaliksi tai 
edistyneiden opiskelijoiden esitelmien tai kirjoitelmien 
lähdemateriaaliksi.
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Lasonen, Johanna – Halonen, Mia (toim.)
KULTTUURIENVÄLINEN OSAAMINEN 
KOULUTUKSESSA JA TYÖELÄMÄSSÄ
Suomen kasvatustieteellinen seura 2009

Kirjassa käsitellään monikulttuurisuutta työelämän ja 
koulutuksen näkökulmasta. Maahanmuuttajien työllis-
tymistä pohditaan kulttuurienvälisen osaamisen sekä 
suomen kielen osaamisen kannalta: hyvä kielitaito on 
usein työllistymisen edellytys. Teoksessa tarkastellaan 
myös maahanmuuttajataustaisten opetuksen järjestä-
misessä olevia eroja kuntien välillä. Koulutus ja am-
mattiin sijoittuminen ovat ratkaisevan tärkeitä tekijöitä 
kotoutumisprosessissa, ja kirja nostaakin esille ongel-
mia maahanmuuttajataustaisten nuorten ohjauksessa ja 
toisen asteen koulutuksen suorittamisessa. Kirjoittajat 
kuvaavat kulttuurienvälisen osaamisen edellytyksiä ja 
perusteita sekä painottavat sen merkitystä vahvuutena 
koulutusorganisaatioissa ja työpaikoilla. 

Lehtonen Mikko – Löytty Olli – Ruuska Petri
SUOMI TOISIN SANOEN 
Vastapaino 2010, 2. painos
 
Kirjassa tarkastellaan suomalaisuuden perinteistä tuot-
tamista tavallisuuden, luonnollisuuden, juurten ja ritu-
aalien kautta. Käsitykset suomalaisuudesta asetetaan 
vuoropuheluun erilaisuuden kohtaamisen kanssa. On-
ko maahanmuuttajien kotouttaminen vain sitä, että hei-
dän on muututtava samalla kun Suomi pysyy ennallaan? 
Puhutaan vieraan pelosta ja vieraan ihannoinnista, mut-
ta millaista olisi vierasta koskeva viisaus? Teos pohtii 
keskustelua suomalaisuudesta ja kansallisesta identitee-
tistä. Se soveltuu luettavaksi kaikille monikulttuurisuu-
desta ja suomalaisuudesta kiinnostuneille. 

MAAILMANKOULU

www.maailmankoulu.fi

Ks. esittely sivulta 90.

Martikainen, Tuomas – 
Tiilikainen, Marja (toim.)
MAAHANMUUTTAJANAISET: Kotoutuminen, 
perhe ja työ
Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja, D46/2007
Väestöliitto 2007 

Teos koostuu artikkeleista, joissa tarkastellaan mm. 
maahanmuuttajaväestön sukupuolittuneisuutta, nais-
ten käsityksiä perheestä ja sukupuolirooleista, naisten 
kokemaa väkivaltaa, perhesuhteita, maahanmuuttaja-
naisia työmarkkinoilla sekä tiettyjen etnisten ryhmien 

kokemuksia ja tilannetta Suomessa. Kirjan taustana 
on MONIKKO -kehittämis- ja tutkimushanke, jonka 
alahankkeen Työyhteisöllinen tasa-arvo ja monikult-
tuurisuus tavoitteena on lisätä maahanmuuttajanaisten 
työllistymistä ja työhön osallistumista. Teoksen keski-
össä ovat maahanmuuttajanaiset, ja tarkasteluote on su-
kupuolisensitiivinen. Mukana on katsaus tähänastiseen 
maahanmuuttajanaisista Suomessa tehtyyn tutkimuk-
seen sekä maahanmuuttajuuteen liittyvän käsitteistön 
määrittelyä.  

Martikainen, Tuomas – Haikkola, Lotta
MAAHANMUUTTO JA SUKUPOLVET
Tietolipas 233
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010

Tutkimuskatsauksista ja tutkimusartikkeleista koostuva 
kirja käsittelee sukupolven merkitystä perheen kotou-
tumisprosessissa. Artikkeleissa nostetaan esille erot en-
simmäisen sukupolven maahanmuuttajavanhempien 
ja toisen sukupolven lasten kokemuksissa. Teos tuo 
yhteen kasvatustieteellistä, kielitieteellistä, sosiaalipsy-
kologista ja sosiologista tutkimusta. Teemoja on neljä: 
perhe, koulutuspolut, monikielisyys sekä identiteetti ja 
erilaisuus. Kirjassa käsitellään myös alan tulevaisuuden 
näkymiä sekä jatkotutkimuksen ja kehittämistoimien 
tarvetta. Kirja soveltuu luettavaksi kaikille maahan-
muuttajataustaisten parissa työskenteleville. 
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Martikainen, Tuomas (toim.)
YLIRAJAINEN KULTTUURI
Etnisyys Suomessa 2000-luvulla
Tietolipas 212
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2006 

Ylirajainen kulttuuri koostuu artikkeleista, joissa tar-
kastellaan etnisten vähemmistöjen elämää Suomessa. 
Kirja käsittelee muun muassa Suomessa asuvia bosnia-
laisia, inkeriläisiä, thaimaalaisia, somalialaisia, venäläisiä 
ja virolaisia. Artikkeleissa tuodaan esille diasporassa 
eläminen, vanhusten hoiva ja kansainväliset avioliitot, 
joiden kautta valotetaan ylirajaisuuden eri puolia. Kir-
jan muita aiheita ovat somalityttöjen ystävyyssuhteet 
suomalaisten nuorten kanssa, etniset mediat, kaksois-
kansalaisuus ja maahanmuuttajien työllistyminen. Kirja 
soveltuu kansainvälistymisestä, monikulttuurisuudesta 
ja maahanmuutosta kiinnostuneille.

MONIMUOTOISUUS – TYÖELÄMÄN 
MAHDOLLISUUS  
Työ- ja elinkeinoministeriö 2009

Oppaassa käsitellään yhdenvertaisuuden edistämistä 
työpaikoilla. Näkökulmina ovat syrjinnän kielto, mo-
nimuotoisuuden johtaminen, syrjinnän tunnistaminen 
ja siihen puuttuminen sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvosuunnittelu. Opas on julkaistu suomeksi, ruotsiksi, 
englanniksi, venäjäksi, pohjoissaameksi ja selkokielellä. 
Verkkoversion voi ladata käyttöön osoitteessa www.
tem.fi/yhdenvertaisuus. Opas on suunnattu koko työ-
yhteisön käyttöön. Sen sisällöt soveltuvat käsiteltäviksi 
esimerkiksi kotoutumiskoulutuksissa.

Paavola, Heini
MONIKULTTUURISUUSKASVATUS 
PÄIVÄKODIN MONIKULTTUURISESSA 
ESIOPETUSRYHMÄSSÄ
Väitöskirja
Helsingin yliopisto 2007

Väitöskirjassa tarkastellaan monikulttuurisuuskasva-
tuksen toteutumista päiväkodin monikulttuurisessa 
esiopetusryhmässä opetussuunnitelman tavoitteiden, 
sisältöjen sekä esiopettajina toimivien kasvattajien kan-
nalta. Tutkimuksessa perehdytään kasvatukseen kult-
tuurin ilmentymänä, monikulttuurisuuskasvatuksen 
perusteisiin sekä opettajan pedagogiseen ajatteluun. 
Tutkimustulosten mukaan esiopetuksen ohjatussa toi-
minnassa lapsikeskeinen näkökulma ei ilmentynyt, ja 
monikulttuurisuuskasvatus nähtiin pelkästään maahan-
muuttajille tarkoitettuna opetuksena. 

Paavola, Heini – Talib, Mirja-Tytti
KULTTUURINEN MONINAISUUS 
PÄIVÄKODISSA JA KOULUSSA 
Opetus 2000
PS-Kustannus 2010 

Kirja lähtee liikkeelle monikulttuurisuuden ja maahan-
muuton määrittelyillä. Toisessa osassa esitellään kes-
keistä teoria- ja tutkimustietoa, joka liittyy identiteettiin 
ja interkulttuuriseen kompetenssiin. Kirja käsittelee 
maahanmuuttajaryhmien ohella muitakin suomalai-
sia vähemmistön asemassa olevia kulttuureja, kuten 
romaneja, saamelaisia ja suomenruotsalaisia sekä 
katsomuksellisia vähemmistöjä, kuten ortodokseja, 
juutalaisia, vanhoillislestadiolaisia ja Jehovan todistajia. 
Kunkin luvun lopussa on kysymyksiä, jotka herättävät 
myös pohtimaan omaa suhdetta kulttuuriseen moni-
naisuuteen. Kirja soveltuu kaikille monikulttuurisuus-
kasvatuksesta kiinnostuneille hyödylliseksi käsikirjaksi 
ja ajatusten virittäjäksi.  

Pikkarainen, Maria – Kuronen, Virpi 
MATROSKININ TYÖKALUPAKKI
Välineitä monikulttuurisuuskasvatukseen
Joensuun kaupungin koulutuspalvelukeskus 
ja Opetushallitus 2010

Materiaalipaketti tarjoaa kouluttajille tietoa ja toimintai-
deoita monikulttuurisuuskasvatukseen ja kiusaamisen 
ehkäisyyn. Työkalupakki liittyy Matroskin muuttaa Suo-
meen -elokuvaan (ks. esittely sivulta 93), mutta sitä voi 
hyödyntää myös itsenäisesti opetettaessa minkä ikäisiä 
oppijoita tahansa. Toiminnalliset draamakokonaisuu-
det ohjaavat omakohtaisiin ja kokemuksellisiin oppi-
mistilanteisiin. Draamaharjoitteiden, pelien, leikkien, 
kirjoittamisvinkkien ja keskusteluaiheiden lisäksi ma-
teriaali tutustuttaa venäläiseen kouluun ja kulttuuriin. 
Työkalupakissa on myös monistettavaa materiaalia.
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Rantonen, Eila (toim.)
VÄHEMMISTÖT JA MONIKULTTUURISUUS 
KIRJALLISUUDESSA 
Tampere University Press 2010 

Artikkeleista koostuva kirja käsittelee länsimaisen kir-
jallisuuden vähemmistöjä sekä tapoja, joilla monikult-
tuurisuutta, etnisyyttä ja identiteettejä kirjallisuudessa 
kuvataan. Kirjan luvut koostuvat pohjoismaisesta, kes-
kieurooppalaisesta ja pohjoisamerikkalaisesta osasta. 
Mukana on alkuperäiskansojen, kansallisten vähem-
mistöjen sekä maahanmuuttajien kirjallisuuden tutki-
musta sekä artikkeli kirjallisuuden ilmentämästä kieli-
politiikasta. Keskeisiä teemoja ja käsitteitä määritellään 
teoksen johdannossa. 

Rastas, Anna – Huttunen, Laura 
– Löytty, Olli (toim.)
SUOMALAINEN VIERASKIRJA 
Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta 
Vastapaino 2005

Suomalainen vieraskirja lähestyy monikulttuurisuut-
ta avaamalla käsitteitä suvaitsevaisuus, rasismi, etni-
syys, toiseus sekä nationalismi. Käsitteitä tarkastellaan 
suomalaisen yhteiskunnan sekä tutkimuksen näkökul-
masta. Kirja opastaa lukijaa lisätiedon löytämisessä ja 
soveltuu luettavaksi monikulttuurisuuskysymyksistä 
kiinnostuneille.  

Rokka, Pekka – Toivanen, Milla
VUOSITUHATTAVOITTEET
Opettajan opas alakouluille
Ulkoasiainministeriö 2006

Opettajille suunnattu opas käsittelee YK:n vuosituhat-
tavoitteita ja antaa ideoita niiden tarkasteluun koulussa. 
Opas on tarkoitettu erityisesti alakouluikäisten kanssa 
työskenteleville, mutta tehtäviä voi soveltaen käyttää 
myös vanhempien oppilaitten kanssa. Harjoitukset so-
veltuvat monen oppiaineen tunneille: sisällöt liittyvä 
yhteiskuntaoppiin, biologiaan, maantietoon, elämän-
katsomustiedon, uskonnon sekä filosofian opetukseen. 
Oppaan tarkoitus on tuoda vuosituhatjulistus ja -tavoit-
teet lähemmäs oppilaitten elämää. Lisätietoa materiaa-
lista on sivulla www.vuosituhattavoitteet.fi/.

Räsänen, Rauni – Jokikokko, Katri – Järvelä, 
Maria-Liisa – Lamminmäki-Kärkkäinen
Tanja (toim.)
INTERKULTTUURINEN 
OPETTAJANKOULUTUS 
Utopiasta todellisuudeksi toimintatutkimuksen 
avulla
Oulun yliopisto 2002

Artikkelikokoelmassa tarkastellaan opettajankoulu-
tuksen haasteita, roolia ja tehtäviä monikulttuurisessa 
yhteiskunnassa ja etsitään keinoja interkulttuurisuuden 
huomioimiseen opettajankoulutuksessa ja opettajan 
työssä. Artikkeleissa pohditaan interkulttuurisen peda-
gogiikan perusteita ja erilaisia lähestymistapoja koulun 
ja opettajankoulutuksen kannalta. Koulujen monikult-
tuuristumiseen liittyviä haasteita käsitellään romanien, 
maahanmuuttajien, pakolaisten, kansainvälisten adop-
tiolasten ja paluumuuttajien näkökulmasta. Julkaisu on 
saatavana sähköisenä osoitteessa http://herkules.oulu.
fi/isbn9514268075/isbn9514268075.pdf. 

Skutnabb-Kangas, Tove
VÄHEMMISTÖ, KIELI JA RASISMI
Gaudeamus 1988 (loppuunmyyty)

Kirjassa pohditaan vähemmistölasten koulutusta lähin-
nä Pohjoismaissa kielellisten vähemmistöjen omasta 
näkökulmasta. Kielikysymykset pyritään näkemään 
myös laajemmissa yhteiskunnallisissa yhteyksissä.

Suokonautio, Jaana
PALAPELIN PALAT PAIKOILLEEN
Maahanmuuttajien kokemuksia 
kotoutumiskoulutuksesta ja ehdotuksia sen 
kehittämiseksi
Työ- ja elinkeinoministeriö 2008

Tutkimuksessa selvitetään maahanmuuttajien koke-
musten perusteella, millaista pääomaa kotoutumiskou-
lutus opiskelijoille antaa. Näkökulma on opiskelijoiden 
henkilökohtaisissa tavoitteissa sekä yhteiskunnan jä-
senyydessä. Aineistoa on koottu viiden vuoden ajal-
ta. Tulosten mukaan opiskelijat ovat saaneet runsaas-
ti koulutusta, mutta vain kolmasosa opiskelijoista oli 
työllistynyt. Haastatellut maahanmuuttajat ehdottavat, 
että kotoutumiskoulutusta muokattaisiin toiminnalli-
semmaksi, siihen liitettäisiin alusta alkaen tiivis työelä-
mäyhteistyö ja se perustuisi hyvin opittuihin suomen 
kielen perusasioihin. Tutkimustuloksista on koottu 
Olgan kotoutumiskoulutusmalli, johon on tiivistetty 
hyvän koulutuksen piirteet.  
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Talib, Mirja-Tytti – Löfström, Jan – Meri, Matti
KULTTUURIT JA KOULU
Avaimia opettajille
WSOY 2004

Kirjassa tarkastellaan maahanmuuttajaperheiden ase-
maa ja kokemuksia, maahanmuuttajalapsia koulussa se-
kä monikulttuurisuutta työelämässä. Kulttuurit ja koulu 
käsittelee monikulttuurisuuskasvatuksen perusteita.  

Törmälehto, Terhi (toim.) 
MAAILMA TULI TUNNILLE
Kansainvälisyyskasvatus osana äidinkielen ja 
kirjallisuuden opetusta
Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2010

Kirjan ensimmäinen osio luo artikkelien kautta katsauk-
sen kansainvälisyyskasvatukseen, globaalikasvatukseen, 
kulttuurienväliseen kompetenssiin, monikulttuuriseen 
kouluun sekä kehityskasvatukseen. Toinen osio käsit-
telee kansainvälisyyskasvatusta äidinkielen tunneilla ja 
tarjoaa käytännön ideoita ja työkaluja aiheen käsittelyyn 
niin kieliopin, mediakasvatuksen, kirjoittamisen, draa-
man kuin lukemisenkin tunneilla. Mukana on myös 
perusteellinen katsaus kansalaisjärjestöjen opetusma-
teriaaleihin. 

Valjus, Sonja
OPAS OPPILAITOKSEN 
MONIKULTTUURISEN OSAAMISEN 
KEHITTÄMISEEN
Suomen kesäyliopistot ry 2006

Kesäyliopistojen toimintaan ja kokemuksiin pohjautu-
vassa oppaassa tarkastellaan oppilaitosten monikult-
tuurisuustaitoihin liittyviä tarpeita ja haasteita. Mukana 
on aiheen teoreettista tarkastelua sekä siihen liittyviä 
kysymyksiä ja tehtäviä. Tehtävät soveltuvat parhai-
ten koulutetuille aikuisille tai koulutuksen järjestäjille 
pohdittavaksi. Oppaan loppuun on koottu materiaa-
livinkkejä monikulttuurisuuden kehittämiseen oppilai-
toksessa sekä pieni monikulttuurisuussanasto. Opas 
soveltuu tietolähteeksi monikulttuurisuuskysymyksistä 
kiinnostuneille sekä monikulttuurisissa ryhmissä tai nii-
den parissa oppilaitoksissa toimiville.

Valjus, Sonja – Nirvi, Mika
KORKEAKOULUTETTUJEN 
MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISTA 
TUKEVA KOULUTUS SUOMESSA
Suomen kesäyliopistot ry 2006

Selvitys on perinpohjainen katsaus korkeakoulutettu-
jen maahanmuuttajien kotoutumiseen, kotoutumisen 
tukeen ja kotoutumista edistävään koulutukseen. Mu-
kana ovat lisäksi luvut ulkomaalaisten tutkinto-opiske-
lijoiden koulutuksesta ja ohjauksesta, ulkomaalaisista 
asiantuntijoista, korkeasti koulutetuista kotiäideistä ja 
eläkeläisistä sekä kesäyliopistojen roolista kotoutumi-
sen tukemisessa. Julkaisusta saa hyvän kokonaiskuvan 
maahanmuuttoon liittyvistä käsitteistä sekä suomalai-
sesta kotoutumispolitiikasta.  

aMMatILLInen kouLutuS

Aunola, Ulla (toim.)
MAAHANMUUTTAJAT AMMATTIA 
OPPIMASSA
Opetushallitus 2004 (loppuunmyyty)

Kirjassa käsitellään maahanmuuttajien ammatillisen 
koulutuksen järjestelyitä, maahanmuuttopoliittisia 
linjauksia, kotoutumisohjelmaa, oppilaitosten roolia, 
valmistavaa opetusta sekä suomen kielen ja oman äidin-
kielen opetusta ja kielitaidon arviointia ammatillisessa 
koulutuksessa. Lisäksi pohditaan mm. opetussuunni-
telmaprosessia, maahanmuuttajien opinto-ohjauksen 
erityispiirteitä, erilaisia tukimuotoja ja kielitaidon mer-
kitystä. Kirja valottaa maahanmuuttajien ammatillisen 
koulutuksen tämänhetkisiä ongelmia ja niiden erilaisia 
paikallisia ratkaisumalleja.

kanSaInVÄLISYYSkaSVatuS ja MonIkuLttuurISuuS



Kinnunen, Elisabet – Halmevuo, Tiina (toim.)
OPISKELIJAN ARVIOINNIN OPAS 
AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN
Opetushallitus 2003

Opas on kattava katsaus opiskelijan arviointiin am-
matillisessa koulutuksessa, ja se pohjautuu olemassa 
oleviin asetuksiin ja suosituksiin. Kirjan viimeinen 
luku käsittelee maahanmuuttajataustaisen opiskelijan 
arviointia, ja siinä tarkastellaan mm. kielitaidon tason 
vaikutusta, suomen kielen opetusta, todistusta, toisen 
kotimaisen kielen opintoja sekä oman äidinkielen ope-
tusta. Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelma-
suositusten valmistuttua tulkinnat muuttunevat, mutta 
artikkeli nostaa esiin tärkeitä peruskysymyksiä. 

Manu-hanke 

MANU – Maahanmuuttajien ammatillisen 
koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen -hanke
Aike International 2007

Aikuiskoulutuksen kehittämisyksikön AIKE Interna-
tionalin koordinoiman MANU – Maahanmuuttajien 
ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen 
-hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää maahan-
muuttajien ammatillista koulutusta sekä näyttötut-
kintojen tukimalleja, jotka auttavat maahanmuuttajia 
osoittamaan ammattitaitonsa. Hankkeen tuloksena on 
syntynyt kolmen alan tukimalli. Näiden lisäksi hank-
keessa on tuotettu neljä lopputuotetta.

NÄYTTÖJEN KEHITTÄJÄLLE -osassa kuvataan 
henkilökohtaistetun näyttötutkintoprosessin eri vai-
heet: hakeutumisvaihe, tutkinnon suorittaminen ja tar-
vittavan ammattitaidon hankkiminen. Siinä käsitellään 
myös maahanmuuttajien näyttötutkintojen arvioinnin 
erityispiirteitä. Tuote sisältää lisäksi kouluttajan ja maa-
hanmuuttajaopiskelijan kokemuksia ja näkemyksiä kou-
lutuksesta ja tutkinnon suorittamisesta sekä kuvauksen 
yhden opiskelijan opinpolusta. 

KULTTUURIVÄLITTÄJÄLLE -osassa kuvataan 
hankkeessa kokeiltua vertaisohjausta. Kussakin hank-
keessa mukana olleessa oppilaitoksessa toimi maahan-
muuttajataustainen kulttuurivälittäjä opiskelun apuna 
ja tukena.

kanSaInVÄLISYYSkaSVatuS ja MonIkuLttuurISuuS

SELKOKIELELLÄ -osassa annetaan ohjeita selko-
kielisen aineiston tuottamisesta ja selkokielen käyttämi-
sestä opetuksessa ja ohjauksessa. Se sisältää selkokie-
lisen oppaan näyttötutkinnon suorittajille ja arvioijille. 
Tuotteeseen on koottu muitakin esimerkkejä projektin 
aikana valmistetusta selkokielisestä aineistosta. Mukana 
on kolmeen ammattitutkintoon liittyvä selkokielinen 
sanasto: laitoshuoltajan, linja-autonkuljettajan ja ajo-
neuvoalan ammattitutkinnon sekä sihteerin ammatti-
tutkinnon osan, sihteerin tietohallintatyön sanasto. 

MONIMUOTOISILLE TYÖYHTEISÖILLE -osa 
kertoo uuteen kulttuuriin sopeutumisen haasteista. 
Siinä esitellään lisäksi kouluttajille suunnatun, maa-
hanmuuttajien ohjaustarpeita ja koulutuksen haasteita 
kartoittaneen kyselyn tuloksia. Työnantajan edustaja 
avaa omia näkemyksiään maahanmuuttajien koulutuk-
sesta ja työllistymisestä. Tuote sisältää myös ehdotuk-
sen kouluttajien monikulttuurisuustaitoja kehittävästä 
täydennyskoulutusohjelmasta.

MANU-hanke on toiminut Euroopan sosiaalirahaston 
rahoituksella. Hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin 
voi tutustua pdf-muodossa AMKE Dynamon sivuil-
ta osoitteessa www.dynamo.amke.fi → Hankkeet → 
Menneet hankkeet → MANU – Maahanmuuttajien 
ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen
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Arvonen, Anu – Katva, Liisa – Nurminen, Anne 
MAAHANMUUTTAJIEN 
OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN  
Opetus 2000 
PS-kustannus 2010 

Kirjan taustana on nelivuotinen Helsingin Diakonissa-
laitoksen Oma tie -projekti, jonka tavoitteiden ja käy-
tännön kokemuksien kautta kertyneen tiedon pohjalta 
moniammatillinen teos on laadittu. Ensimmäisessä 
osassa kuvataan maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien 
arvioinnin taustaa; oppimisvaikeuksien tunnistaminen 
on haastavaa, koska yleensä käytetyt arviointivälineet 
ovat kieli- ja kulttuurisidonnaisia. Toinen osa käsittelee 
oppimisvaikeuksia ja arviointityötä oppilaan, opettajan, 
psykologin, toimintaterapeutin ja vanhempien kannal-
ta. Kolmas osa koostuu kokemuksista ja käytännön esi-
merkeistä, ja esille nousevat lukemisen ja kirjoittamisen 
haasteet, matematiikan oppimisvaikeudet ja laaja-alaiset 
oppimisvaikeudet maahanmuuttajatausten arjessa. 

Dufva, Mia
KIMARA – Kielellisiä ja matemaattisia 
oppimisvaikeuksia ennaltaehkäisevä 
toimintamalli alkuopetuksessa: Arvioinnista 
opetukseen
Turun yliopiston oppimistutkimuksen keskus 2007

KIMARA on alkuluokkien opettajille suunnattu teos, 
jossa kuvataan Turussa kokeiltua oppimisvaikeuksia 
ennaltaehkäisevää toimintamallia. Malli tukee erityisesti 

luokan- ja erityisopettajan välistä yhteistyötä ja soveltuu 
myös monikulttuuriseen opetukseen. KIMARA sisäl-
tää mm. tietoa oppimisen eri taitoalueista ja oppimisvai-
keuksista, kielellisen ymmärtämisen ja matemaattisen 
ajattelun arviointimenetelmiä sekä ideoita lukemisen, 
ymmärtämisen ja matemaattisen ajattelun oppimisvai-
keuksien ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen.

Dufva, Mia – Pitkänen, Kristiina – Vaarala, Heidi 
VIERAAT KIELET JA MONIKIELISYYS 
(luku: Suomi toisena kielenä erityisopetuksessa)
Teoksessa Aro, Tuija – Ahonen, 
Timo – Siiskonen, Tiina (toim.): 
Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet 
nuoruusiässä 
PS-Kustannus 2007

Artikkelissa perehdytään ensin vieraan kielen opiske-
luun liittyviä oppimisvaikeuksia tutkimuksen ja ope-
tuksen näkökulmasta. Mukana on esimerkkejä, joiden 
avulla opettaja voi tunnistaa erityistä tukea tarvitsevan 
opiskelijan ja tukea häntä. Vieraan kielen oppimisen 
jälkeen artikkelissa tarkastellaan maahanmuuttajataus-
taisen oppijan erityisen tuen tarpeen tunnistamista. 
Tunnistamista vaikeuttavat monet tekijät. Ääntäminen, 
puhuminen, kirjoittaminen ja lukeminen ovat kielenop-
pimisen osa-alueita, joihin voi liittyä suomi toisena kie-
lenä -oppijan erityinen oppimisen vaikeus. Artikkelissa 
perehdytään näiden osa-alueiden tavalliseen kehittymi-
seen ja erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Lisäksi 
tarkastellaan iän vaikutusta toisen kielen oppimiseen. 

Halonen, Mirja
AIKUINEN OPPIMASSA
Lukemisen ja kirjoittamisen harjoituksia
oppimisvaikeuksista kärsiville aikuisille
Opetushallitus 1999

Runsaasti kirjoittamis- ja lukemisharjoituksia sisältävä 
materiaali, joka on tarkoitettu erityisesti oppimisvai-
keuksista kärsiville aikuisille. Kirjan alussa käsitellään 
oppimisvaikeuksia sekä niiden syitä ja seurauksia. Eri-
tyisesti esitellään lukemaan oppimisen tekniikoita sekä 
opastetaan kirjoittamaan erilaisia tekstejä viesteistä es-
seevastauksiin. Kirjan lopussa harjoitellaan vielä aineis-
topohjaista kirjoittamista sekä prosessikirjoitusta.

tehoStettu ja erItYInen tukI



Korpilahti, Pirjo
LAPSEN MONET REITIT 
KAKSIKIELISEKSI 
Haasteita ja mahdollisuuksia
Teoksessa Latomaa, Sirkku (toim.): 
Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen 
opetukseen (ks.  s. 65) 
Opetushallitus 2007

Artikkelissa tarkastellaan lapsen varhaista kielenomak-
sumista kaksikieliseksi kehittymisen näkökulmasta. 
Lapsen kielen kehitystä lähestytään ensin yleisesti, ja 
sen jälkeen pohditaan kaksikielisyyden ja kielihäiriöiden 
erottamista toisistaan. Artikkeli esittää joitain maahan-
muuttajataustaisen lapsen kielenkehityksen arviointiin 
soveltuvia työkaluja ja kuvaa esimerkkejä kaksikielisten 
lasten kehityksestä. Lapsen varhainen kielenomaksumi-
nen on artikkelin lähtökohta, mutta siitä on hyötyä myös 
kouluikäisten lasten kielenkehityksen arvioinnissa. 

KULTTUURINEN MONIMUOTOISUUS JA 
ERITYISOPETUS
Yhteenvetoraportti
Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus 2009 

Raportti on yhteenveto 25 Euroopan maata kattavasta 
selvityksestä, joka käsittelee erityisopetusta ja maahan-
muuttoa. Tavoitteena on ollut selvittää toisen kielen op-
pimisen ongelmien yhdistämistä oppimisvaikeuksiin, 
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden vahvuuksien 
ja tarpeiden arvioimista sekä opettajien, perheiden ja 
oppilaiden tarvitsemaa tukea. Raportti kuvaa Euroo-
pan nykytilanteen, kiistanalaisia kysymyksiä, keskeisiä 
yhtäläisyyksiä, koulutustarjontaa, tukitoimia ja arvioin-
tia. Analyysin tuloksista esitetään yleisten havaintojen 
ohella kaupunkikohtaisia esimerkkejä mm. Malmöstä, 
Ateenasta ja Brysselistä. Raportissa esitetään jatkoa var-
ten suosituksia erityisopetuksen järjestämisestä maa-
hanmuuttajataustaisille. 

Laaksonen, Annele
MAAHANMUUTTAJAOPPILAAT 
ERITYISKOULUISSA
Väitöskirja
Turun yliopisto 2007 

Väitöskirjassa on tutkittu peruskouluikäisten erityistä 
tukea tarvitsevien maahanmuuttajaoppilaiden käsi-
tyksiä ja kokemuksia koulunkäyntiin liittyvistä vaike-
uksistaan, erityisopetussiirtoprosessistaan sekä kou-
lunkäynnistään ja kouluviihtyvyydestään. Väitöksen 
kasvatusnäkemys on osallistava: oppilaan asemesta 
tarkastellaan oppimisympäristön muokkaamista sekä 
sukupuolta ja etnisyyttä koskevien valtarakenteiden 
purkamista. Lähtökohtana on mahdollisuuksien tasa-
arvo Suomen koulutuspolitiikassa. Tutkimuskyselyyn 

vastasi 89 oppilasta, ja osallistuneiden kieliryhmät olivat 
arabia, albania, somalia, venäjä ja vietnam. Oppilaiden 
omat näkemykset tuodaan tutkimuksessa esiin. Tulos-
ten mukaan oppilaat viihtyivät koulussa hyvin, joskin 
koulukiusaamista esiintyi paljon. Keskeisimpinä vai-
keuksinaan yleisopetuksessa he pitivät suomen kielen 
osaamattomuuttaan sekä keskittymisvaikeuksia. Eri-
tyiskoulun pienissä opetusryhmissä opiskelua he pitivät 
oppimistaan ja keskittymiskykyään edistävänä.

Niemi, Anna-Maija – Mietola, 
Reetta – Helakorpi, Jenni 
ERITYISLUOKKA ELÄMÄNKULUSSA
Selvitys peruskoulussa erityisluokalla 
opiskelleiden vammaisten, romaniväestöön 
kuuluvien ja maahanmuuttajataustaisten 
nuorten aikuisten koulutus- ja 
työelämäkokemuksista
Sisäministeriön julkaisu 1/2010  

Selvitystä varten on haastateltu 27:ää peruskoulun ai-
kana erityisluokalla opiskellutta nuorta aikuista. Siinä 
kuvataan nuorten koulutus- ja työelämäpolkuja, koke-
muksista kerrottuja merkityksiä sekä mahdollisia esteitä 
koulutusjärjestelmässä. Tulosten mukaan erityisluokalla 
opiskelu oli koettu pääsääntöisesti positiivisesti. Opin-
to-ohjauksessa osaa nuorista oli ohjattu aloille, joille he 
eivät itse toivoneet sijoittuvansa. Toisella asteella tar-
jottu erityinen tuki näytti suuntaavan koulutusvalintoja 
ja rajaavan koulutusmahdollisuuksia. Selvitys on osa 
Yhdenvertaisuus EtuSijalle (YES) -hanketta. 

Nissilä, Leena – Nurminen, 
Anne – Sarlin, Hanna-Mari
ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT 
MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET 
OPPILAAT AAMU- JA 
ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA
Julkaisussa Koululaisten iltapäivätoiminta. 
Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja 
iltapäivätoiminnassa
Opetushallitus 2007

Oppaan artikkeli opastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan 
järjestämisessä erityistä tukea tarvitseville maahan-
muuttajataustaisille oppilaille. Erityisvaikeudet voivat 
liittyä laaja-alaiseen oppimisen vaikeutta aiheuttavaan 
vammaan tai kapea-alaiseen lukemisen ja kirjoittami-
sen vaikeuteen – erityisen tuen tarpeen kirjo on laaja. 
Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksia ja kaksikielisyy-
den vaikutuksia on toistaiseksi tutkittu melko vähän. 
Artikkeli opastaa paitsi aamu- ja iltapäivätoiminnan 
järjestämisessä myös siinä, miten toimia, kun epäilee 
maahanmuuttajataustaisen oppilaan tarvitsevat erityistä 
tukea.   

tehoStettu ja erItYInen tukI
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Nissilä, Leena – Sarlin, Hanna-Mari (toim.)
MAAHANMUUTTAJIEN 
OPPIMISVAIKEUDET 
Opetushallitus 2009 

Artikkeleista koostuva kirja kuvaa kaksi- ja monikielis-
ten oppimisvaikeuksia sekä heille suunnattua erityistä 
tukea. Se käsittelee oppimisvaikeuksien tunnistamista, 
kielellisiä vaikeuksia, oppimisen tukea sekä traumaat-
tisten kokemusten vaikutuksia eri-ikäisten oppimiseen. 
Kaksi- ja monikielisten oppimisvaikeuksien tunnista-
minen on usein haastavaa, mutta soveltuvia menetelmiä 
ollaan kehittämässä kertyvän tutkimustiedon pohjal-
ta. Artikkeleissa käsitellään oppimisen ja opettamisen 
haasteita eri koulutusasteilla perusopetuksesta aikuis-
koulutukseen sekä esitetään käytännön toimintamalleja. 
Loppuun kootut oppilastarinat elävöittävät artikkeleja 
ja tuovat näkökulman monikielisten oppijoiden oppi-
misen haasteiden moninaisuuteen.  

Nurminen, Anne – Tuovila-
Ginters, Leena –Vilèn, Sirkka
MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN 
OPPILAIDEN KOGNITIIVINEN 
ARVIOINTI
Teoksessa Raninen, Sari – Takalo, Tuula (toim.): 
Psykologina koulussa 
Edita 2007 

Koulupsykologin näkökulmasta kirjoitetussa artikke-
lissa tarkastellaan maahanmuuttajataustaisen oppilaan 
kognitiivisen arvioinnin erityispiirteitä. Psykologin vas-
taanotolle tullaan usein erityisesti oppimisvaikeuksien 
vuoksi, ja toisen kielen käyttöön liittyvät pulmat voivat 
vaikeuttaa arviointia. Artikkelissa kuvataan toisen kie-
len oppimisen vaiheita, kielenoppimiseen vaikuttavia 

tehoStettu ja erItYInen tukI

tekijöitä sekä lapsen kaksikieliseksi kehittymistä. Mu-
kaan on koottu soveltuvia arviointimenetelmiä ja arvi-
oinnissa huomioon otettavia näkökohtia. Tulkin käytön 
yhteydessä kannustetaan kielitulkin lisäksi kulttuuritul-
kin käyttöön. Perheeltä kerättävä tieto sekä oppilaan 
kokonaistilanteen kartoittaminen ovat maahanmuut-
tajataustaisen lapsen kohdalla erityisen tärkeitä asioi-
ta, sillä lapsella on työstettävänä samanaikaisesti kaksi 
psyykkistä prosessia: omaan kieli- ja kulttuuriyhteisöön 
kasvaminen sekä suomalaisen yhteisön jäseneksi kas-
vaminen. 

Trux, Marja-Liisa
KULTTUURISENSITIIVISEN 
YKSILÖARVIOINTIMENETELMÄN 
KEHITTÄMINEN
Lisensiaatintutkielma
Helsingin yliopisto 1998

Tutkimuksessa on kehitetty yksilöllinen menetelmä 
maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kulttuurisen-
sitiiviseen arviointiin psykologisissa palveluissa. Arvi-
ointimenetelmä soveltuu lukivaikeuksien ja traumape-
räisten oireiden sekä akkulturaatiostressin kaltaisten, 
opiskelua ja sopeutumista vaikeuttavien tekijöiden 
havaitsemiseen. Menetelmä keskittyy kognitiiviseen 
arviointiin. Teoksessa tarkastellaan myös maahanmuut-
tajien akkulturaatiota yksilöllisten ratkaisujen kautta. 
Lisensiaatintutkielman pohjalta on julkaistu artikkeli 
(Trux, Marja-Liisa 1999: Kulttuurisensitiivisyys ja psy-
kologinen ”toisen” arviointi – Kertomuksia kulttuurien 
kohtaamisesta. Teoksessa: Juhani Ihanus (toim.) Kult-
tuuri ja psykologia. Yliopistopaino, Helsinki).

VIRITTÄJÄ 2/2007
Dysfasian ja dysleksian teemanumero 
Kotikielen seura

Virittäjä-lehden teemanumerossa käsitellään myös mo-
nikielisyyden näkökulmasta kielihäiriöiden tunnistamis-
ta ja kuntoutusta. Mukana on Kaisa Launosen artikkeli 
Monikielisyyden haasteet kielihäiriöiden tunnistamises-
sa ja kuntoutuksessa sekä Leena Lindholmin, Anni-
na Mannisen ja Arja Niemisen artikkeli Monikielinen 
lapsi puheterapeutin asiakkaana. Artikkelit päivitetään 
verkkomuotoisiksi, ja niitä voi lukea osoitteessa www.
kotikielenseura.fi/virittaja/verkkolehti/2007_2.html.

Ks. s. 90 Maahanmuuttajien erityiset kielelliset oppimis-
vaikeudet (MERKO) -hankkeen sivuston esittely. 



MonIkuLttuurInen ohjauS

Kasurinen, Helena – Launikari, Mika (toim.)
CHANCES – Opinto-ohjauksen kehittäminen 
nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi
Opetushallitus 2007

Teos koostuu viidestä luvusta, joiden aiheina ovat mo-
niammatillisuus ja osallisuus sekä sukupuolisensitiivi-
nen, monikulttuurinen ja erilaisen oppijan ohjaus. Mo-
nikulttuurista ohjausta tarkastellaan maahanmuuttajien 
ohjauspalvelun, ohjausosaamisen, opettajien arjen ja 
täydennyskoulutuksen näkökulmasta. Mukana on kaksi 
case-tapausta. Ohjaus on keskeinen osa maahanmuut-
tajataustaisten nuorten kotoutumista, työllistymistä 
sekä syrjäytymisen ehkäisyä. 

Launikari, Mika – Puukari, Sauli (eds.)
MULTICULTURAL GUIDANCE AND 
COUNSELLING
Theoretical foundations and best practices in 
Europe
CIMO & Institution for educational research 2005

Julkaisu koostuu 18 artikkelista, joissa eurooppalaiset 
ohjauksen asiantuntijat kuvaavat ohjauksen hyviä käy-
täntöjä ja kokemuksia. Artikkeleissa tarkastellaan muun 
muassa interkulttuurista vuorovaikutusta, konfliktin-
hallintaa, ohjaustaitoja monimuotoisessa ympäristössä, 
maahanmuuttajalasten ja -aikuisten ohjausta koulussa 
ja työelämässä sekä ohjauksen ja terapiatyön yhteyksiä. 
Mukana on esimerkkejä monista Euroopan maista ja 
eurooppalaisesta yhteistyöstä; suomalaiset kokemuk-
set ovat vahvasti mukana. Julkaisu on saatavana myös 
sähköisesti osoitteessa www.cimo.fi/instancedata/pri-
me_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstruc-
ture/15622_multicultural_guidance_and_counselling.
pdf

Taajamo, Matti – Puukari, Sauli (toim.)
MONIKULTTUURISUUS JA 
MONIAMMATILLISUUS OHJAUS- JA 
NEUVONTATYÖSSÄ
Koulutuksen tutkimuslaitos 2007

Ohjaustyötä tekeville, opettajille, kouluttajille, sosiaa-
lityöntekijöille sekä muille maahanmuuttajataustais-
ten parissa työskenteleville suunnattu kirja käsittelee 
elinikäistä ohjausta muuttuneiden työmarkkinoiden 
kentässä. Näkökulma on erityisesti monikulttuurisuu-
dessa: millaisia erityisiä haasteita ja mahdollisuuksia 
maahanmuuttajataustaisten ohjaamiseen ja neuvontaan 
liittyy sekä miten maahanmuuttajille suunnattuja ohja-
uspalveluja on kehitetty alueellisesti ja oppilaitoksittain. 
Teoksessa esitellään ohjauksen hyviä käytäntöjä ja ke-
hittämistarpeita. Julkaisu on osa Jyväskylän yliopiston 
Opettajankoulutuslaitoksen CHANCES-projektia, jos-
sa tarkastellaan erityisesti nuorten maahanmuuttajien 
työllistymisen edistämistä moniammatillisella yhteis-
työllä. 

Julkaisu on saatavana myös sähköisenä osoitteessa 
www.oph.fi/download/48978_monikulttuurisuus_ja_
moniammatillisuus_ohjaus-ja_neuvotatyossa.pdf
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oMan ÄIDInkIeLen opetuS

Eichorn, Maila – Helttunen, Anne
KOTIMAANA SUOMEN KIELI 
Näkökulmia suomen kielen säilymiseen ja 
kehittymiseen ulkomailla
Äidinkielen opettajain liitto 2004 (loppuunmyyty)

Kirja koostuu kolmesta luvusta, joissa pohditaan ulko-
suomalaisuutta ja äidinkielen merkitystä. Ensimmäises-
sä luvussa asiantuntijat kuvaavat kaksikielisyyttä sekä 
äidinkielen merkitystä ihmiselle. Toisessa ulkomailla 
pitkään asuneet suomalaiset kertovat kokemuksiaan äi-
dinkielen merkityksestä ja säilymisestä, kun ympäristön 
kieli on toinen. Kolmanteen lukuun on koottu tietoa 
ulkomailla toimivista suomen kielen ja kulttuurin toi-
mipisteistä kuten Suomi-kouluista ja Suomi-Seurasta. 
Kirja antaa näkökulman suomen kieleen äidinkielenä 
muunkielisessä ympäristössä ja oman äidinkielen ope-
tuksen ja säilyttämisen merkitykseen. 

LAPSUUDEN MONTA KIELTÄ
DVD
Väestöliitto 2009

Ks. esittely s. 93.

Latomaa, Sirkku (toim.)
OMA KIELI KULLAN KALLIS
Opas oman äidinkielen opetukseen 
Opetushallitus 2007

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden äidinkieliä on 
opetettu Suomen kouluissa yli kaksikymmentä vuot-
ta. Opas antaa puheenvuoron kokeneille äidinkielen 
opettajille, jotka kertovat opetuksen suunnittelusta, 
osaamisen arvioinnista, opetusmenetelmistä ja oppi-
materiaaleista. Kirjassa pohditaan oman äidinkielen 
opetuksen haasteita ja mahdollisuuksia sekä kodin ja 
koulun yhteistyötä. Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen 
eheyttämistä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi esitellään 
opetuskokemusten pohjalta. Opas on didaktinen: sen 
tarkoitus on toimia opetuksen tukena oman äidinkielen 
tunneilla. Se on kiinnostavaa luettavaa suomi toisena 
kielenä -opettajille ja muille maahanmuuttajataustai-
sia oppijoita opettaville. Kaksikielisyyttä tarkastellaan 
myös varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Julkaisu on 
saatavana sähköisesti osoitteessa www.oph.fi/down-
load/46930_OPH_oma_kieli_03092007_www_lock.
pdf.

Youssef, Yousri
MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELEN 
OPETUS
Nykytilanne ja tulevaisuus
Teoksessa Pöyhönen, Sari – Luukka, 
Minna-Riitta (toim.): 
Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. 
Kielipoliittisen projektin loppuraportti (ks. s. 55)

Artikkelissa kuvataan maahanmuuttajien oman äidin-
kielen opetuksen nykytilannetta ja visioidaan tulevaa. 
Haasteita liittyy oppimateriaaleihin, opetusjärjestelyihin, 
arviointiin ja opettajien koulutukseen. Maahanmuutta-
jien äidinkielen opettajien työnkuva on monipuolinen. 
Kirjoittaja esittää ehdotuksia haasteiden ratkomiseen ja 
painottaa äidinkielen kehittymisen tärkeyttä.



Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhtei-
söissä -ohjelma alkoi vuonna 2007. Hankkeessa on 
ollut mukana yli 50 koulutuksen järjestäjää. Maahan-
muuttajien esi- ja perusopetuksen kehittämisen ohella 
hankkeen toiminta on laajentunut koskemaan myös 
lukiokoulutusta. Hankkeessa on tuotettu runsaasti hy-
viä käytänteitä, menetelmiä ja materiaalia, joihin voi 
tutustua verkkosivuilla

www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/
maahanmuuttajien_koulutus/
monikulttuurisuustaitojen_
kehittaminen_kouluyhteisossa

hankkeen juLkaISut

Immonen-Oikkonen, Pirjo – Leino, Anne (toim.)
MONIKULTTUURINEN KOULUYHTEISÖ
Oppaat ja käsikirjat 2010: 8
Opetushallitus 2010 

Kirja kertoo Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen 
kouluyhteisöissä -hankkeesta. Mukana olleet yli 50 kou-
lutuksen järjestäjää ovat laatineet suunnitelman kehittä-
mistoimenpiteistä ja toteuttaneet sitä kunnassaan. Ta-
voitteena on ollut edistää sekä maahanmuuttajataustais-
ten opetuksen käytänteitä että valtaväestön valmiuksia 
kohdata eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvia. Kirjassa 
on hankkeen toteuttamisen ajalta artikkeleita, joissa 
käsitellään mm. rasismia koulussa, kielenoppimista, 
kulttuuritulkkina toimimista, opetuksen eriyttämistä 
katsomuksellisista syistä sekä monikulttuurisen koulun 
johtamista. Menetelmiä sekä opetusmateriaaleja käsit-
televistä luvuista on poimintoja tässä luvussa. 

Gustafsson, Sari – von Herzen-Oosi, 
Nina – Lamminmäki, Sara 
MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN 
KEHITTÄMINEN KOULUYHTEISÖISSÄ 
-OHJELMA
Arvioinnin päätulokset ja kehittämisehdotukset
Raportit ja selvitykset 2010: 9
Opetushallitus 2010

Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhtei-
söissä -hankkeen arviointiin on osallistunut 28 kuntaa. 
Raportissa tarkastellaan kehittämisohjelman tarkoituk-
senmukaisuutta, toimeenpanoa, tuloksia ja vaikutuksia. 

MonIkuLttuurISuuStaItojen kehIttÄMInen 
kouLuYhteISÖISSÄ

Siinä kuvataan arvioinnin keskeiset tulokset ja esitetään 
malli, jolla voidaan selvittää ja kuvata maahanmuuttajien 
opetuksen järjestämistä kuntatasolla. Tulosten mukaan 
hankkeelle oli olemassa suuri tarve, toteutuksen tapa 
vastasi näihin tarpeisiin, toteutus onnistui erittäin hyvin 
ja selkeitä tuloksia on saatu niin kuntatasolla kuin val-
takunnallisestikin. Liitteenä on kunnan tai koulutuksen 
järjestäjän toteuttamaksi tarkoitettu maahanmuuttajien 
opetuksen itsearviointilomake, joka käsittää kolme ta-
soa: opetuksen järjestäjän tason, koulu- ja toimintayk-
sikön tason sekä yksilötason. 

Oikarinen-Jabai, Helena (toim.)
KOHTI MONIKULTTUURISTA KOULUA
Taidetyöpajat osana kulttuurikasvatusta
Oppaat ja käsikirjat 2010: 6
Opetushallitus 2010

Kirjassa esitellään koulun kulttuuriyhteistyötä ohjaavia 
yleisiä periaatteita sekä monikulttuurisuuskasvatukseen 
ja kulttuuriin liittyvää tausta-ajattelua. Se tarjoaa opet-
tajille ideoita taidetyöpajatoimintaan sekä paljon esi-
merkkejä erilaisista tavoista hyödyntää taidekasvatusta 
osana monikulttuurisuuskasvatusta. Julkaisu pohjau-
tuu Taiteen riemua -hankkeessa sekä Taide meille ja 
heti! -hankkeessa syntyneisiin kokemuksiin. Mukana 
on työpajojen toteutukseen liittyviä ohjeita, tietoläh-
teitä sekä kirjallisuusluettelo. Julkaisun voi ladata pdf-
muodossa käyttöönsä osoitteessa http://www.oph.fi/
julkaisut/2010/kohti_monikulttuurista_koulua.

poIMIntoja MonIkuLttuurInen 
kouLuYhteISÖ -juLkaISuSta

Tässä luvussa esiteltävät poiminnat on julkaistu Mo-
nikulttuurinen kouluyhteisö -julkaisussa (OPH 2010), 
josta löytyvät myös tarkemmat menetelmien ja mate-
riaalien kuvaukset sekä kuntien yhteystiedot sivuilta 
92–120. Oppaan voi ladata käyttöönsä pdf-muodossa 
osoitteessa www.oph.fi/julkaisut/2010/monikulttuu-
rinen_kouluyhteiso tai tilata Jaana Kiiskiseltä (jaana.
kiiskinen[at]oph.fi). 

Menetelmiin ja materiaaleihin tutustumisesta voi saada 
ideoita maahanmuuttajataustaisten opetuksen järjestä-
miseen omassa kunnassa ja koulussa. 
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MeneteLMIÄ MaahanMuuttajIen opetukSeen 
(tarkempaa tietoa oppaan s. 92–108)

DRAAMAOPETUS
Valmistavan luokan oppilaat saavat draamaopetusta 
yhdessä perusopetuksen kummiluokan kanssa. Draa-
man avulla työstetään erilaisia aiheita ja arvoja. Tunnin 
aiheena voi olla esimerkiksi afrikkalainen eläinsatu ja 
käsiteltäviä arvoja vaikkapa vieraanvaraisuus, ystäväl-
lisyys ja luovuus.

INKLUSIIVINEN VALMISTAVA OPETUS 
ESI- JA ALKUOPETUKSESSA
Valmistavaa opetusta tarvitsevat esikouluikäiset ja 
1.-luokkalaiset oppilaat integroidaan ryhmänä esiluok-
kaan ja 1. luokkaan tiettyihin kouluihin. Luokassa työs-
kentelee esiopettajan tai luokanopettajan työparina mo-
nikulttuurisuuteen perehtynyt resurssiluokanopettaja.

JOUSTAVA PERUSOPETUS (JOPO) 
MAAHANMUUTTAJIEN OPETUKSESSA
Yläkoulussa opiskelevat oppivelvollisuusiän loppuvai-
heessa olevat koulutaustaltaan heikot maahanmuuttaja-
taustaiset oppilaat opiskelevat peruskoulun oppiaineita 
koulun lisäksi myös työpaikoilla. Tämä tekee mahdolli-
seksi koulutusjärjestelmään ja ammatteihin tutustumi-
sen perusteellisemmin kuin tavallinen perusopetus.

KERHOT, PAJAT, LEIRIT
Maahanmuuttajataustaisille oppilaille järjestetään omaa 
toimintaa tai yhteistä toimintaa suomalaisoppilaiden 
kanssa. Toiminta voi olla kertaluonteista leiritoimintaa, 
projektiluonteista paja- tai säännöllistä kerhotoimintaa. 
Kerhoissa voidaan esimerkiksi leipoa ja valmistaa ruo-
kaa, pelata, retkeillä, ulkoilla, harrastaa teatteria, tanssia 
tai musiikkia, opiskella kieliä tai kuvataiteita. Toimin-
ta voidaan haluttaessa suunnitella myös oppilaille ja 
heidän vanhemmilleen.

KOHTAAMISIA – 
DRAAMAPEDAGOGIIKKAA
Kun maahanmuuttajataustainen oppilas integroidaan 
yleisopetuksen luokkaan, tutustumisessa hyödynne-
tään draamaharjoituksia. Tavoitteena on, että oppilaat 
tutustuvat toisiinsa ja alkavat toimia yhdessä. Harjoi-
tusten avulla pyritään kehittämään luokkaa yhteistyö-
kykyisemmäksi sekä syventämään eri kulttuurien välisiä 
kontakteja.

KUMMITOIMINTA – OPPILAAT 
KUMMEINA 
Perusopetuksen luokasta valitaan yksi tai kaksi kummia, 
jotka tutustuttavat vasta saapuneen maahanmuuttaja-
taustaisen oppilaan uuteen luokkaansa. Kummit laa-
tivat uuden oppilaan kanssa muulle luokalle esittelyn 
tämän omasta kotimaasta ja kulttuurista. Kummit 
auttavat oppilasta käytännön asioiden hoidossa, ku-
ten asioinnissa opettajanhuoneessa tai koulusihteerin 
luona. He ovat tukena myös oppitunneilla: esimerkiksi 
liikuntatunneilla kummit voivat hiihtää oppilaan kanssa 
samaan tahtiin.

KÄSITTEIDEN OPPIMINEN 
YHTEISTOIMINNALLISELLA 
TYÖTAVALLA
Reaaliaineiden opetuksessa yläkoulun S2- oppilaat saa-
vat tutkittavakseen oppiainekseen keskeisesti liittyvän 
sanan, esimerkiksi ”tulivuoren”. Oppilaat miettivät yh-
dessä, onko sanassa jotakin tuttua ja miten sen voisi 
muistaa. Kun oppilaat löytävät sanalle merkityksiä, he 
yrittävät selittää niitä myös toisille. Tämän jälkeen sa-
na määritellään opettajan avulla. Se havainnollistetaan 
sekä liitetään eri yhteyksiinsä esimerkkien ja kuvien 
avulla. Lopuksi eri käsitteet vielä suhteutetaan toisiin-
sa esimerkiksi käsitekartan tai kollaasin avulla. Tuotos 
ripustetaan seinälle.

NARRATIIVINEN OPPIMINEN 
Valmistavan opetuksen ryhmälle ja yleisopetuksen 2. 
luokalle pidetään yhteisiä oppimistuokioita, joissa opit-
tava asia käsitellään narratiivisen oppimisen keinoin. 
Tuokion aiheen alustaa opettajien peikkoesitys. Aiheet 
voivat olla esimerkiksi terveyskasvatuksesta tai kuvatai-
teesta, jolloin peikot pyrkivät pukeutumaan sään mu-
kaisesti tai sekoittavat pääväreistä välivärejä. Oppilaat 
osallistuvat esityksiin esimerkiksi neuvomalla peikko-
ja. Esityksen jälkeen opettajat ohjaavat oppilaat työs-
kentelemään pareittain tai pienissä ryhmissä ja antavat 
heille toiminnallisen tehtävän, esimerkiksi askartelua. 
Opettajat seuraavat oppilaiden työskentelyä ja auttavat 
tarvittaessa.

NIVELRYHMÄOPETUS
Yläasteikäisinä maahan tulleet oppilaat, joilla on realis-
tiset mahdollisuudet saada perusopetuksen päättöto-
distus, integroidaan yleisopetuksen ryhmiin normaalis-
ti. Koululla on päätoiminen erityisluokanopettaja, joka 
opettaa oppilaalle muutaman oppilaan nivelryhmässä 
niitä aineita, joissa hän tarvitsee selkokielistä opetusta. 
Nivelryhmän oppilaiden opetus tapahtuu tarpeen mu-
kaan omassa pienryhmässä tai niin, että erityisopettaja 
on mukana yleisopetusryhmän tunnilla ja auttaa oppi-
lasta samalla, kun opettaja opettaa.

MonIkuLttuurISuuStaItojen kehIttÄMInen kouLuYhteISÖISSÄ



KONSULTOIVAT OPETTAJAT
1. Kiertäviä omakieliset konsultoivia opettajia (ns. kie-
li- ja kulttuuritulkit) voi tilata koululle tarpeen mukaan 
toimimaan esimerkiksi rinnakkaisopettajina oppilaan 
oman opettajan kanssa, auttamaan huoltajien tapaa-
misissa, kääntämään lyhyitä tiedotteita tai pitämään 
yhteyttä koteihin niissä tapauksissa, kun suomalaisilla 
opettajilla ei ole yhteistä kieltä huoltajien kanssa. Kon-
sultoiva opettaja voi myös olla valmistavalta luokalta 
yleisopetukseen siirtyneen oppilaan apuna uudella luo-
kalla opiskelun alkuvaiheessa.

2. Pitkään alalla työskennelleen konsultoivan suomi 
toisena kielenä -opettajan voi tilata koululle esimerkiksi 
antamaan koulun omalle S2-opettajalle vertaistukea tai 
ulkopuolista näkemystä jossakin maahanmuuttajaope-
tukseen liittyvässä asiassa. Häntä voi myös pyytää puhu-
maan opettajien kokoukseen maahanmuuttaja-asioista 
tai maahanmuuttajaoppilaiden kanssa työskentelevien 
opettajien tiimiryhmään.

OMO – OMAKIELINEN OPETUS
OMO-opettaja opettaa omalla äidinkielellään oppilaalle 
saman asian, mikä opiskellaan oppilaan omassa luokas-
sa. OMO-opettaja osaa riittävästi suomea, ja hänellä 
on oppilaan kanssa yhteinen äidinkieli. Omakielinen 
opettaja voi olla mukana oppitunnilla tai käydä oppi-
laiden kanssa tunnilla käsiteltäviä asioita läpi etu- tai 
jälkikäteen.

PERHEOPPIMINEN 
Lasten ja vanhempien yhteisiä suomen kielen oppimis-
tuokioita toteutetaan esimerkiksi liikunnan, teatterin tai 
ruoanlaiton avulla niin, että sanastoa, fraaseja ja kielen 
rakenteita opitaan tekemällä asioita käytännössä.

SUOMEN KIELI HANSKAAN JA TASKUUN
Mediasoittimiin on ladattu suomenkielisiä satuja, joi-
ta oppilas voi kuunnella vapaa-aikanaan. Soittimet saa 
koulusta lainaksi 1–2 viikoksi kerrallaan. S2-opettajat 
suunnittelevat ja toteuttavat tallenteisiin monipuolisia 
harjoituksia. Kun oppilas on kuunnellut sadun, sen 
sisällöstä keskustellaan yhdessä. Samalla pohditaan sa-
nojen ja käsitteiden merkityksiä. Sanastoa harjoitellaan 
lisää esimerkiksi täyttämällä sadun pohjalta laadittu sa-
naristikko ja kuvailemalla sadun henkilöitä erilaisilla 
adjektiiveilla.

UIMAAN OPPII PAREMMIN 
VEDESSÄ KUIN KUIVALLA 
MAALLA – OPPIMISYMPÄRISTÖJEN 
HYÖDYNTÄMINEN 
Valmistavan opetuksen oppilaat vierailevat erilaisissa 
oppimisympäristöissä. Ennen ja jälkeen vierailun oppi-
laat opiskelevat teemaan liittyvää sanastoa ja käsitteitä 
luokassa. Oppilaat tutustuvat esimerkiksi eläinpuistoon 
oppaan johdolla. Kierroksen jälkeen oppilaat tekevät 
tehtäviä pienissä ryhmissä.

VIERASKIELISEN OPPILAAN 
TEHOSTETTU TUKI 
1. MATU: Maahanmuuttajien tuettua opetusta järjes-
tetään yläkoulun oppilaille valmistavan opetuksen jäl-
keen. Oppilaat integroidaan yleisopetuksen luokkaan, 
mutta he muodostavat oman MATU-ryhmänsä. Niille 
kouluille, joissa toimii MATU-ryhmä, myönnetään lisä-
resursseja: ryhmälle oma opettaja, lisätunteja sekä kou-
lunkäyntiavustaja. MATU-opettaja tai avustaja voi olla 
luokassa auttamassa oppilasta samaan aikaan, kun opet-
taja opettaa koko luokkaa. MATU- tai aineenopettaja 
voi myös pitää erillisen opetustuokion ryhmän oppi-
laille ennen luokkaopetusta tai sen jälkeen. Tarvittaessa 
voidaan pitää erillisiä täsmäopetustunteja ennen koetta. 
MATU-oppilaat osallistuvat myös S2-opetukseen.

2. POJO: Perusopetuksen johdanto -opinnot
Valmistavan opetuksen jälkeen 15 vuotta täyttäneet op-
pivelvollisuusikäiset maahanmuuttajaoppilaat, joilla ei 
ole peruskoulun päättötodistusta kotimaastaan, voivat 
osallistua perusopetuksen johdanto-opintoihin. PO-
JO-ryhmää opettaa oma POJO-opettaja sekä iltalukion 
aineenopettajia. Ryhmässä käydään soveltaen läpi myös 
alakoulun oppisisällöt. Johdanto-opintojen jälkeen op-
pilas voi suorittaa peruskoulun päättötodistuksen

YSTÄVÄPASSI TAI KUMMIPASSI 
Maahanmuuttajaoppilas ja suomalaisoppilas merkit-
sevät vapaa-ajalla yhdessä tehtyjä asioita passiinsa. 
Tehtäviä voivat olla esimerkiksi läksyjen teko yhdessä, 
kirjastossa tai elokuvissa käynti, hiihtoretki tai vaikka 
tutustuminen toisen harrastukseen. Joku aikuinen var-
mentaa allekirjoituksellaan suorituksen ja opettajat seu-
raavat edistymistä. Kun passi on täynnä (5 merkintää), 
molemmat saavat esimerkiksi elokuvaliput.

MonIkuLttuurISuuStaItojen kehIttÄMInen kouLuYhteISÖISSÄ
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ÄIDINKIELEN TAI USKONNON 
ETÄOPETUS 
Maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joilla on jokin 
harvinaisempi äidinkieli tai uskonto, opetus järjeste-
tään videovälitteisesti. Opettajat on koulutettu etäope-
tukseen. Koulussa on etäopetukseen varattu tila, jossa 
ovat tarvittavat laitteet: videoneuvottelulaite ja kamera, 
mikrofoni, tv-monitori, kaukosäädin sekä videoneu-
vottelulaitteeseen kytketty dokumenttikamera oppilai-
den tekstien ja muiden tuotosten näyttämistä varten. 
Etäopetukseen perehdytetty koulunkäyntiavustaja on 
oppilaiden apuna opetustilassa. Opettaja ja oppilas nä-
kevät ja kuulevat toisensa reaaliajassa, jolloin opetus 
tapahtuu vuorovaikutuksessa kuten normaalissa luok-
kaopetuksessakin.

MaterIaaLIa MaahanMuuttajIen
opetukSeen (tarkempaa tietoa oppaan 
s. 110–120)

DVD-ELOKUVAT OPETUKSEEN
1. Henry Heltta -DVD kertoo tarinan itsevarmasta 
kalkkunasta, Henry Heltasta, joka muuttaa Suomeen. 
Kissojen ja koirien jengi vieroksuu uutta tulokasta. Esi-
tys kuvaa maahanmuuttajan uuteen kulttuuriin sopeu-
tumisen eri vaiheita ja kulttuurien yhteentörmäyksiä.

2. Sashan päivä -DVD kuvaa maahanmuuttajataustaisen 
Sashan tavallista koulupäivää: oppitunteja, välitunteja, 
ruokailua ja muita päivittäisiä hetkiä koulussa. Lisäk-
si erityisopettaja kertoo kodin ja koulun välisestä yh-
teistyöstä, esimerkiksi vanhempainilloista. DVD antaa 
maahanmuuttajataustaisille vanhemmille tietoa tavalli-
sesta suomalaisesta koulupäivästä ja koulusta yleensä.

3. Aapiskukko kutsuu -DVD kertoo maahanmuuttaja-
taustaisen tytön ensimmäisestä koulupäivästä. DVD:llä 
näytetään konkreettisesti, miten esimerkiksi ruokailuti-
lanteessa tai iltapäiväkerhossa toimitaan. DVD:llä ker-
rotaan myös esimerkiksi liikunnan, terveellisen aami-
aisen ja riittävien yöunien merkityksestä sekä musiikin 
ja rytmitajun kehittämisen positiivisesta vaikutuksesta 
oppimiseen.

4. Kun lapsi tarvitsee enemmän tukea -DVD kertoo 
erityisopetuksesta ja muista tukitoimista, joita lapsi voi 
saada kohdatessaan vaikeuksia oppimisessa ja tunne-
elämässä. DVD on äänitetty suomen, englannin, turkin, 
venäjän ja somalin kielellä. 24 min.

ENSIAPUPAKKI
Ensiapupakki sisältää:

1. Maahanmuuttajataustaisen oppilaan 
ensimmäinen tapaaminen -lomake
2. Raahen kaupungin maahanmuuttajaopetuksen 
opetussuunnitelma
3. Oppimissuunnitelma-lomake
4. Suositeltavaa materiaalia 
maahanmuuttajataustaisen oppilaan opetukseen
5. Yhteyshenkilöitä

MAAHANMUUTTAJAOPETUKSEN 
ESITTEITÄ
1. Esitteet antavat tietoa suomalaisesta koulusta

1a. Maahanmuuttajaopetus Mikkelin perusopetukses-
sa. Www-sivuilla on tietoa suomalaisen koulun opetus-
järjestelyistä englanniksi, arabiaksi, saksaksi, venäjäksi 
ja viroksi. 

1b. Maahanmuuttajat Mikkelin perusopetuksessa – 
huoltajan opas. Huoltajan opas annetaan huoltajalle 
kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.

2. Esitteitä koulun käytänteistä eri kielillä – Tampere. 
Www-sivuilla on käännöksiä venäjän, persian, arabian 
ja somalin kielille esimerkiksi kouluterveydenhuollosta 
ja läksykerhotoiminnasta.

3. Eri kieli- ja kulttuuriryhmien kasvatus ja opetus Kok-
kolassa -esite. Paperiversiona saatava esite kuvaa oppi-
laan oppimispolun sisällön ja selittää koulumaailmaan 
kuuluvia käytänteitä: vastaanotto, oppimispolku, yh-
teistyö kodin kanssa -kartoitus, tulkin käyttö, äidinkieli, 
oma uskonto, S2, valmistava opetus, oppimisen tuki ja 
HOPS. Esite on suomenkielinen.

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN I ORAVAIS 
/ TERVETULOA KONTIOLAHDEN 
KOULUUN -ESITE
1. Ruotsinkielinen esite suomalaisesta koulusta. Esi-
te sisältää perustietoa koulunkäynnistä suomalaisessa 
koulussa. Esite on käännetty suomeksi, venäjäksi, so-
maliksi, vietnamiksi, albaniaksi ja englanniksi. Tulossa 
ovat myös käännökset burman ja bulgarian kielillä. 

2. Yleistietoa koulunkäyntiin liittyvistä käytännön asi-
oista. Www-sivuilla esite on suomeksi. Se on käännetty 
ja saatavana yhteyshenkilöltä myös englanniksi, soma-
liksi, ranskaksi ja venäjäksi.

MonIkuLttuurISuuStaItojen kehIttÄMInen kouLuYhteISÖISSÄ



KIELIRAKETTI / SPRÅKRAKETTEN
Kieliraketti on havainnointikaavake, joka laadittiin alun 
perin ruotsia äidinkielenään puhuvien lasten suomen 
kielen kehityksen seuraamiseen, mutta materiaali sopii 
kaikille S2-oppilaille. Havainnoinnissa keskitytään lap-
sen vuorovaikutus- ja keskustelutaitoihin, ilmaisuun 
sekä luku- ja kirjoitustaidon kehittymiseen. Opettaja 
kirjaa esimerkiksi yhtenä päivänä viikossa havaintonsa 
Kieliraketti-kaavakkeeseen, josta muodostuu kolmen 
vuoden aikana kieliportfolio.

KIRJAPAKETIT, KIRJALLISUUSDIPLOMI JA 
PULPETTIKIRJASUOSITUKSIA
Suomea toisena kielenä puhuville oppilaille on koottu 
kirjapaketit, joista oppilaita kannustetaan valitsemaan 
ja lukemaan kirjoja. Opettaja ohjaa sopivantasoisiin kir-
javalintoihin. Oppilas saa diplomin, jossa lukee, mitkä 
kirjat hän on lukenut.

MAAILMANKANSALAINEN – 
MATKALAUKUT
Matkalaukkuihin on kerätty monipuolista materiaalia 
monikulttuurisista aihepiireistä. 

1. Mistä sadut tulevat -matkalaukku on tarkoitettu esi- 
ja alkuopetuksen oppilaille, ja sen teemana on moni-
kulttuurisuus. 

2. Paossa-matkalaukku on tarkoitettu perusopetukseen 
ja lukioon, ja sen teemana ovat pakolaisuus sekä turva-
paikanhakijat ja maahanmuuttajat.

3a) Rauhaa (esikoulu ja luokat 1–6) ja 3b) Rauhaa (luo-
kat 7–9 ja lukio) -laukuissa on toiminnallisia harjoituk-
sia ja draamaideoita rauhankasvatusta varten. Pienten 
oppilaiden laukku sisältää ikäryhmälle sopivaa materi-
aalia, esimerkiksi satuja. Yläkoulun ja lukion oppilai-
den materiaali käsittelee esimerkiksi maailmanlaajuisia 
konflikteja.

4. Vastuullinen vaikuttaminen -matkalaukku on tarkoi-
tettu perusopetukseen ja lukioon, ja sen teemana ovat 
ympäristökasvatus ja eettinen kuluttaminen.

RASISMINVASTAISEN VIIKON 
MATERIAALIPAKETTI
Paketti tarjoaa monipuolisia ideoita kansainvälisyyskas-
vatukseen esiopetuksesta lukiokoulutukseen. Materiaali 
sisältää muun muassa oppiainekohtaisia vinkkejä ikä-
ryhmittäin, aamunavauksia, tietokilpailuja, leikkejä ja 
runsaasti verkkomateriaalilinkkejä.

TIETOLAARI
Sisältää ajankohtaista tietoa eri kieli- ja kulttuuriryhmiin 
kuuluvien oppilaiden opetuksesta.

1. Lomakkeita, esimerkiksi maahanmuuttajataustaisen 
oppilaan oppilasilmoitus ja tietojen kartoituslomake.

2. Oppaita, esimerkiksi Kotona Oulun koulussa -kirja-
nen, jossa on paljon perustietoa suomalaisesta koulusta. 
Opas on käännetty myös englannin, venäjän ja arabian 
kielelle.

3. Julkaisuja. Opetushallituksen julkaisuja esimerkiksi 
suomi toisena kielenä -opetuksesta ja oman äidinkielen 
merkityksestä

4. Täydennyskoulutus. Maahanmuuttajataustaisille 
nuorille suunnattua koulutusta Oulussa.

PIENTEN KIELIREPPU – TASOLTA 
TOISELLE
Materiaalissa luodaan yhtenäiset arviointikriteerit kie-
litaidon kehittymisen seurantaan soveltaen eurooppa-
laista viitekehystä suomi toisena kielenä -opetukseen 
varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa. Ar-
viointimateriaali sisältää:

- Eväspussin – huoltajan arvio lapsen kielitaustasta

- Kielikompassin – lapsen ja oman äidinkielen opettajan 
arvio lapsen äidinkielen taidosta. 

- Seurantalomakkeen, joka sisältää puhumisen ja kuun-
telemisen taitotason profiilin.

- Kuvajutun – arviointimateriaali vuorovaikutuksen 
kehittymisen seurantaan.

PERUSOPETUS SUOMESSA / KAJAANI 
MULTICULTURAL LEARNING
Perusopetuksesta on tietoa 14:llä videoklipillä. Esit-
telykieliä ovat suomi, arabia, englanti, persia, ranska, 
somali, venäjä ja kurdi. Videoklippien teemoja ovat 
peruskoulu, oppivelvollisuus, valmistava opetus, kou-
lutarvikkeet, koulumatka, koulupäivä, oppiaineet, ruo-
kailu, välitunti, kouluvuosi, kodin ja koulun yhteistyö, 
kodin vastuualueet, oman äidinkielen opetus sekä us-
konto ja ET. Kestoltaan klipit ovat puolesta minuutista 
kahteen minuuttiin, yhteensä 12,5 min.

ILOISTA SUOMEN KIELEN OPPIMISTA: 
VALMISTAVAAN OPETUKSEEN 
TUTUSTUMASSA
Video kertoo valmistavasta opetuksesta. Koulun arkea 
näytetään tehtävien tekemisen, opettajan työn, kirjasto-
käyntien, ruokailun, kodin ja koulun yhteistyön, liikun-
tatuntien ja musiikkituntien kautta. Kieliä ovat suomi, 
englanti, venäjä, arabia, somali ja persia. Videon kesto 
on noin 9 minuuttia. 

MonIkuLttuurISuuStaItojen kehIttÄMInen kouLuYhteISÖISSÄ
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ARKIPÄIVÄN SUOMEA 
MAAHANMUUTTAJILLE 
Opetushallitus

www.edu.fi/oppimateriaalit/arkipaivansuomea/

Oppimateriaali on tarkoitettu aikuisille maahanmuut-
tajille suomen kielen opiskeluun. Se sisältää lyhyitä vi-
deoita, joissa on haastateltu 4 suomalaista työelämään 
liittyvistä aihepiireistä. Videoissa Salla, Pekka, Riitta ja 
Anitta kertovat perheestään ja suomalaisen työkulttuu-
rin piirteistä. Kaikista videoista on nähtävissä teksti.

EASYFINNISH
Finn Lectura ja Yleisradio

http://oppiminen.yle.fi/easyfinnish
www.oneness.vu.lt/fi/ 

Easyfinnish on suomen kielen alkeiden opiskeluun 
tarkoitettu verkkokurssi, jossa käytetään englantia tu-
kikielenä. Se soveltuu esimerkiksi Suomeen muutta-
ville vaihto-opiskelijoille tai maahanmuuttajille, jotka 
osaavat englantia. Kurssissa on osiot Language School, 
Information Center, Library, Entertainment Park ja 
Internet Cafe, jotka johdattavat muun muassa kieli-
tietotehtäviin, suomalaisesta kulttuurista kertoviin ar-
tikkeleihin ja Internet-sivustoille. Myös Finn Lecturan 
verkkosivulla on linkki kurssiin.

Hannonen, Pälvi – Hautamäki, Arttu – Ohisalo, 
Leena – Saarnio, Hannu – Takalo, Laila
TYÖKIRJA
Liiketalouden ja hallinnon alan sanoja ja 
käsitteitä
Helsinki business college 2009

Työkirjaan on koottu liiketalouden ja hallinnon alan 
keskeinen sanasto opiskelijoille. Sanoja  ja käsitteitä 
selitetään lyhyesti selkokielellä niin, että opiskelija voi 
tarkistaa  sanan merkityksen nopeasti opettajan puhet-
ta kuunnellessaan tai alan tekstiä lukiessaan.  Termit 
on valittu liiketalouden ja hallinnon alan toisen asteen 

opintojen näkökulmasta. Materiaalin voi ladata osoit-
teessa http://www.edu.fi/download/118920_liiketa-
lous_hallinto_sanasto.pdf.

HARJOITUKSIA YKI-KOKEEN 
KESKITASOLLE

www.suomikoulut.fi/yki/

Sivulla on tehtäviä Yleisen kielitutkinnon tasojen 3–4 
harjoitteluun. Harjoitukset on jaettu sanastoon ja ra-
kenteisiin, tekstin ymmärtämiseen sekä kuullun ym-
märtämiseen. 

HIIRIPIIRI
Mediataitojen oppimateriaali 

www.pelastakaalapset.fi/hiiripiiri/ 

Hiiripiiri-oppimateriaali on suunnattu alakoulujen me-
diataitojen opiskeluun erityisesti esi- ja alkuopetuksesta 
neljänteen luokkaan. Sivustolla on Tehtävälaari, johon 
on koottu lapsille mediankäyttöaiheisia harjoituksia. 
Hiirimutaattori-linkin kautta voi harjoitella nettitur-
vataitoja. Tehtäviin kuuluu arviointimateriaali, jota 
lapset itse, pareittain tai pienryhmissä voivat työstää. 
Opetuslinkit-sivun kautta opettaja löytää lisää media-
kasvatussivustoja. Sivulta voi ladata käyttöönsä pdf-
muodossa Opettajan oppaan sekä Nettikasvattajan ja 
Kännykkäkasvattajan käsikirjat. Hiiripiiri-sivustoa voi 
soveltaen käyttää edistyneempien suomenoppijoiden 
kanssa. 

HRAKKautta Duuniin 

www.hyria.fi/ > Projektit > 
Päättyneet projektit > Duuniin

Sivustolle on tuotettu selkokielistä materiaalia ensiavun, 
hygieniapassin, puhdistuspalvelualan ja hoiva-alan ope-
tukseen sekä kuvia metalli- ja puhdistuspalvelualan 

VerkkoMaterIaaLI ja Muu DIGItaaLInen  
MaterIaaLI
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välineistöstä. Materiaaleissa yhdistyvät ammattiaineen 
opetus ja suomi toisena kielenä -opetus. Materiaali so-
veltuu maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen 
valmistavaan koulutukseen.  Lisäksi sivuilla on pro-
jektissa tuotettu artikkelikirja HRAKKautta Duuniin. 
Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin - miten oh-
jaan, opetan ja kannustan.

JOKERI 

www.amiedu.net/jokeri/ 

Sivusto on syntynyt Jokainen on erilainen oppija (Joke-
ri) -hankkeen kautta. Verkkosivuilla on ammatilliseen aikuis-
koulutukseen liittyvää tietoa ja linkkejä sekä muun muassa 
opetusmateriaalia matematiikkaan ja suomen kieleen.

KAMPAAMO

www.edu.fi/oppimateriaalit/
ammatilliset_kielet/kampaamo/fimg/

Sivustolla on tehtäviä kampaamoalan ammatillisen 
koulutuksen sisältöjen harjoitteluun. Sivusto koostuu 
kuudesta vaiheesta, joissa harjoitellaan alan sanastoa, 
kielen rakenteita sekä syntyperäisen puhujan antamien 
ohjeiden ymmärtämistä. Tehtävät on suunnattu maa-
hanmuuttajataustaiselle opiskelijalle.

KESKELLÄ SUOMEA

http://kielikompassi.jyu.fi/
omatila/keskella_suomea

Puheen ymmärrystä testaavia harjoituksia nuorille tai 
aikuisille opiskelijoille, jotka osaavat jo hieman suomen 
kielen alkeita. Keskustelut ovat puhekielisiä, ja niitä on 
viisi: Torikahviossa, Terassilla, Turistina, Lapsen kanssa 
ja Tilanteita. Keskustelut voi kuunnella, minkä jälkeen 
voi tehdä kuullunymmärtämistehtäviä. Halutessaan 
keskustelut saa näkyviin myös tekstinä. Tehtävät ovat 
monivalinta-, oikein/väärin- ja avovastaustehtäviä. Tehtä-
viin on saatavilla mallivastaukset. Soveltuu itseopiskeluun 
perustasolla. Osa ohjelman sisäisistä linkeistä ei toimi.

KOTIKIMARA

www.kotikimara.fi

Sivusto on tarkoitettu idea- ja materiaalipankiksi S2-
opettajille. Se on laadittu korkeakoulujen englannin-
kielisten koulutusohjelmien S2-opetuksen tueksi, mutta 

sitä voi hyödyntää myös muussa aikuisten maahan-
muuttajien kielikoulutuksessa. Oppimateriaalien aloja 
ovat liike-elämä ja terveysala. Lisäksi sivulta löytyvät 
ammatilliset S2-viitekehykset liiketalouden ja tietotek-
niikan aloille sekä sosiaali- ja terveysalalle. Mukana ovat 
myös lähtötasotestit englanninkielisille. Käyttäjät ovat 
tervetulleita kehittämään sivustoa edelleen. Kotikima-
ra-sivusto on osa pääkaupunkiseudun yliopistojen ja 
korkeakoulujen yhteistä Kotimaisten kielten opetuksen 
kehittämishanketta. 

LOPUSSA KIITOS SEISOO

www.cc.jyu.fi/~pejupyht/kiitos/00kpl.htm

Internet-sivuilla on kuullunymmärtämistehtäviä, joissa 
kuunneltujen näytteiden pohjalta tehdään monivalinta, 
täydennys- ja sisältökysymystehtäviä. Näytteisiin liit-
tyy suomalais-virolainen sanasto. Kuunneltavat näyt-
teet ovat peräisin lukemistosta Lopussa kiitos seisoo, 
jonka ovat tehneet Leena Nissilä, Katrin Reimus, Ebe 
Talpsepp ja Jaan Õispuu. Kirjaversiossa on kaikkiaan 
22 lukutekstiä, joista viisi on otettu Internetiin kuun-
telutehtäviksi. Kirjassa on näiden tekstien lisäksi tietoa 
Suomesta ja suomalaisista sekä tekstinäytteitä suoma-
laisesta kirjallisuudesta ja kirjailijoiden esittelyjä. Kirjan 
teksteihin liittyy kysymyksiä opiskelijoille pohdittavaksi 
ja keskusteltavaksi.

LUKI-LUUKAS

www.edu.fi/oppimateriaalit/lukiluukas

Interaktiivinen harjoitussivusto, joka on laadittu erityis-
opetukseen. Soveltuu silti hyvin myös suomea toisena 
kielenä opiskeleville lapsille. Sisältää kuusi lukutekstiä, 
joihin liittyy monipuolisia tehtäviä. Lisäksi materiaa-
liin kuuluu kaksi tulostettavaa työkirjaa, jotka sisältävät 
mm. välimerkki-, yhdyssana- ja tavuharjoituksia sekä 
niiden oikeat vastaukset.

LÄHIHOITAJIEN KIELITUKI

www.edupoli.fi/kielituki/lahihoitajat/ 

Sivusto on tarkoitettu lähihoitajaksi opiskeleville maa-
hanmuuttajille suomen kielen tukemiseen. Aihepiireihin 
kuuluvat sängyn petaaminen ja vuodepesu, ruokailu, 
asennonvaihto ja alapesut, suihkussa käynti, vierailuun 
valmistautuminen sekä verensokerin ja verenpaineen 
mittaus. Aiheita käsitellään dialogien, sanaston ja ku-
vien avulla. 
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MOPED – monikulttuurisen opetuksen 
virtuaalikoulu

www.moped.fi

Moped on maahanmuuttajaopetuksen sivusto, joka on 
suunnattu opettajille, oppilaille ja heidän vanhemmil-
leen. Sivusto sisältää tietoa opetuksen järjestämisestä, 
kodin ja koulun yhteistyöstä, oppilashuollosta, koulun 
arkipäivästä sekä monikulttuurisuudesta. Virtuaalikou-
lun sivuilta löytyy oppimateriaaleja sekä suomi toisena 
kielenä -opetukseen että muihin oppiaiheisiin; muka-
na on materiaalia myös kotikielen ja oman uskonnon 
opetukseen. Mopediin on koottu koulussa tarvittavia 
hallinnollisia lomakkeita eri kielillä sekä hyviä käytäntö-
jä Suomen kouluista. Moped on osa Opetushallituksen 
tukemaa Monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulua.  

Peltola, Johanna – Ylönen, Sabine (toim.)
EUROMOBIL SUOMEN OHJELMA

www.solki.jyu.fi/julkaisee/euromobil

Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen 
keskus on tehnyt suomen kielen opetusohjelman al-
keistason oppijoille. Harjoitukset liittyvät opiskeluun 
ja arkielämään ja perustuvat osittain autenttisiin video-
äänityksiin aiheista opinnot, kirjasto, palvelut ja vapaa-
aika. Tukikielenä on englanti. Internetistä löytyvää ver-
siota voi kopioida opiskelijoille ja käyttää opetuksessa 
hyväksyttyään lisenssisopimuksen ehdot ja lähetettyään 
sähköpostiosoitteensa salasanaa varten. Ohjelman voi 
tilata myös CD-romina (ks. julkaisijoiden yhteystiedot).

RISTISANATEHTÄVIÄ 

www.nettiristikot.fi 

Aloitteleville suomen kielen opiskelijoille soveltuvia 
ristikoita on koottu ”Helpot sanaristikot” -osioon. Ris-
tikoita on tällä hetkellä 19, ja niiden aiheina ovat mm. 
numerot, järjestysluvut, maat ja kielet, perhe, eläimet, ruu-
miinosat, kulkuvälineet ja verbit. Vihjeet ovat sanallisia. 

Salmela, Anna Liisa – Kujansuu, 
Jussi – Karjalainen, Matti
SUOMEA, OLE HYVÄ -verkko-oppimateriaali

www04.edu.fi/suomeaolehyva/

Lähinnä aikuisille maahanmuuttajille suunnattu laaja 
kielitieto- ja harjoitustehtäväkokonaisuus. Pohjautuu 
Suomea, ole hyvä -oppikirjoihin, mutta verkko-oppima-
teriaalia voidaan käyttää ilman kirjojakin. Sopii kurssien 

lisämateriaaliksi, avuksi opetuksen eriyttämiseen sekä 
itseopiskeluun. Vaikeusaste alkeistasolta keskitasolle. 
Verkkoympäristössä suoritettavat kielioppiharjoitukset 
ovat pääasiassa aukkotäydennys- ja monivalintatehtä-
viä. Ohjelma antaa tarvittaessa vihjeitä tehtävien rat-
kaisuun ja näyttää oikeat vastaukset. Materiaali sisältää 
havainnollisia kirjainanimaatioita (filmejä) esim. verbi-
en ja nominien astevaihtelusta. Lisäksi sanastotehtäviä, 
kuten sanaristikoita. Selkeä kielioppiosuus. Sivuilta on 
linkki kätevään suomi–englanti-verbiluetteloon.

Salmela, Anna Liisa – Kujansuu, 
Jussi – Karjalainen, Matti
YMMÄRRÄ SUOMEA -
luetunymmärtämiskurssi suomea vieraana 
kielenä opiskeleville

www.edu.fi/oppimateriaalit/ymmarrasuomea

Luetunymmärtämiskurssi suomi toisena ja vieraana 
kielenä -opetukseen lähinnä aikuisille, mutta myös 
esim. perusopetuksen ylimmille luokille ja toisen as-
teen opiskelijoille. Tarkoitettu opiskelijoille, jotka jo 
hallitsevat peruskieliopin ja keskeistä sanastoa. Sopii 
hyvin itsenäiseen opiskeluun. Yhteensä 20 tekstiä, joi-
den ymmärtämistä voi tarkistaa monivalintatehtävien 
avulla. Ohjelma antaa vastauksista palautetta. Jokaisen 
tekstin yhteydessä esitellään jokin kielioppiasia. Teks-
teihin liittyy kappalekohtainen suomi–englanti-sanasto. 
Kappaleiden tekstit voi myös kuunnella. Selkeitä kieli-
oppiosioita voi käyttää teksteistä irrallaankin. Kurssiin 
liittyy yli 600 verbiä sisältävä suomi–englanti-verbiluet-
telo, jossa suomalaisten verbien taivutusmuodot saa 
esiin verbiä klikkaamalla.

Silfverberg, Leena
SUOMEN KIELEN PERUSKURSSI

www.helsinki.fi/hum/skl/ihmiset/
silfverbergl/peruskurssi/etusivu.htm

Harjoitukset on suunniteltu opiskelijoille, jotka valmis-
tautuvat Helsingin yliopiston suomen kielen peruskurs-
si 1:n lopputenttiin, mutta ne ovat käyttökelpoisia myös 
muille suomen kielen opiskelijoille. Perustason harjoi-
tuksia aine- ja kappalesanoista, nominityypeistä, verbien 
preesensmuodoista, nominien ja verbien astevaihtelusta, 
paikallissijoista, yksikön genetiivistä ja partitiivista, sub-
jektin, objektin ja predikatiivin sijamuodoista, prono-
minien taivutuksesta, nesessiivilauseista ja kolmannen 
infinitiivin muodoista. Kaikkiin tehtäviin on vastaukset. 
Osaamistaan voi testata kahden mallitentin avulla. Si-
vuja päivitetään jatkuvasti.
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Silfverberg, Leena
TEKSTIKURSSIN HARJOITUKSIA

www.helsinki.fi/hum/skl/ihmiset/
silfverbergl/teksteja/tekstit.htm

Harjoitukset on suunniteltu Helsingin yliopiston Suo-
men kieli ja kulttuuri -oppiaineen opiskelijoille, jotka 
opiskelevat aineopintojen tasolla. Soveltuu myös muille 
suomea jo melko hyvin osaaville. Tekstejä on 18, ja 
ne on valittu autenttisista lehtikirjoituksista tai muista 
julkaisuista. Tekstit ovat mukana sellaisinaan tai hieman 
muokattuina. Kunkin tekstin yhteydessä mainitaan sen 
kirjoittaja ja alkuperäinen julkaisupaikka. Muutamissa 
teksteissä on mukana suomenkielinen sanasto. Teks-
teihin liittyy monenlaisia tehtäviä, esim. aukkotehtäviä, 
luetunymmärtämistä testaavia avokysymyksiä, sanaston 
ja kieliopin hallintaa testaavia tehtäviä sekä puhekielen, 
tyylin ja merkityksen ymmärrystä testaavia tehtäviä. 
Kaikkiin tehtäviin on mallivastaukset.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN 
MONIKIELINEN VERKKOSANASTO
 
www.hdo.fi/sosiaali-ja-
terveysalan-verkkosanasto

Sanastoon on koottu sosiaali- ja terveysalan perusopin-
tojen sanasto. Se sisältää lähihoitajakoulutuksen kasvun 
tukemisen ja ohjauksen, hoidon ja huolenpidon sekä 
kuntoutuksen tukemisen keskeisiä käsitteitä. Sanat on 
selitetty suomen kielellä, minkä lisäksi ne on käännetty 
venäjäksi ja somaliksi. Sanasto on toteutettu yhteis-
työssä Vantaan ammattiopisto Varian sosiaali- ja terveysalan 
kanssa. Opetushallitus on rahoittanut sanaston tuottamista.  

SUOMIOPAS

http://cc.joensuu.fi/~anuppone/index.html

Suomen kieltä ja kulttuuria käsittelevä sivusto. Kielio-
siossa on tehtäviä ja kieliopin esittelyä. Tehtävät ovat 
aukkotehtäviä, joissa annettua sanaa tulee taivuttaa kon-
tekstin vaatimaan muotoon. Kulttuuriosiossa esitellään 
suomalaisia juhlia, tapoja ja nuortenkirjallisuutta.

SUPISUOMEA -verkko-oppimateriaali

www.yle.fi/opinportti/supisuomea

Supisuomea-kurssin verkko-oppimateriaali. Sisältää 
kielioppia, TV-dialogit teksteinä, monenlaisia tehtäviä 
ja kuunteluharjoituksia. Tehtävät voi tarkistuttaa ja teh-
dä uudelleen. TV-ohjelmaa voi katsella videoklippeinä.  

Kappalekohtaisia kielioppiasioita, harjoituksia ja fraa-
seja voi hakea Kootut-valikosta. Sanastot: suomi–
englanti, suomi–ranska, suomi–ruotsi, suomi–saksa ja 
suomi–venäjä.

TAVATAAN TAAS! -verkko-oppimateriaali

http://donnerwetter.kielikeskus.
helsinki.fi/FinnishForForeigners

Kaksiosainen johdantokurssi suomen kieleen ja kult-
tuuriin. Apukielinä valittavissa englanti, ranska ja saksa. 
Ohjelmassa on linkkejä useille suomalaisille internet-
sivuille.

UUSI KIELEMME – FINNISH FOR BUSY 
PEOPLE

www.uusikielemme.fi

Inge Holsteynin ylläpitämillä verkkosivuilla on selitetty 
suomen kielioppia englanniksi, laajat aihepiireittäin jae-
tut suomi–englanti sanastot sekä blogi, jolla käsitellään 
suomen kielen opiskeluun liittyviä aiheita englanniksi.

VERBINTAIVUTUSAUTOMAATTI

www.verbix.com/languages/finnish.shtml

Verbien taivutusautomaatti: ohjelma taivuttaa kaikissa muo-
doissa verbin, jonka käyttäjä on kirjoittanut ruutuun.

VERBINTAIVUTUSOHJELMA

www.romania-sanakirja.net/online/
verbs/conjugate_verb.php

Verbintaivutusohjelma toimii molempiin suuntiin: 
verbin voi kirjoittaa perusmuodossa, ja työkalu etsii 
taivutusmuodot. Hakukenttään voi vaihtoehtoisesti 
myös syöttää taivutetun muodon, josta ohjelma hakee 
perusmuodon.
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VILMA-verkko-oppimateriaali 
maahanmuuttajien yhteiskuntatiedon 
opiskeluun

http://virtuoosi.pkky.fi/vilma/

Selkokielisen materiaalin tarkoitus on toimia maa-
hanmuuttajien yhteiskuntatiedon opetuksen apuna ja 
maahanmuuttajien itsenäisen tiedonhaun ja tehtävien 
tekemisen verkkoympäristönä. Vilmasta löytyy monen-
laista tietoa Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta; 
mm. seuraavia aiheita käsitellään: maantiede, ilmasto, 
luonto, väestö, uskonto, elinkeinot, historia, koulutus-
järjestelmä, työelämätietous, sosiaaliturva, kansalaisen 
oikeudet ja velvollisuudet, poliisi, ulkomaalaisvirasto, 
oikeuslaitos ja kansalaistoiminta. Valittavana on kaksi 
kielitaitotasoa. Uudet sanat on kerätty sanastoiksi, mikä 
helpottaa Vilman hyödyntämistä suomen kielen ope-
tuksessa. Sisältää paljon kuvia, tehtäviä ja linkkejä.

SeLVItYS aIkuISten MaahanMuuttajIen 
SuoMen kIeLen SÄhkÖISen MaterIaaLIn 
tarjonnaSta ja SaataVuuDeSta

Tähän on koottu poimintoja Hanna Tanin (Opetus-
hallitus 2008) tekemästä selvityksestä. Selvitys on saa-
tavana sähköisesti osoitteessa www.oph.fi >Rahoitus > 
ESR-rahoitus > Kehittämisohjelmat > Maahanmuutta-
jien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 
> Materiaalit > Selvitys aikuisten maahanmuuttajien 
suomen kielen sähköisen materiaalin tarjonnasta ja 
saatavuudesta.  

AMMATILLISTA SUOMEA

http://www.edu.fi/oppimateriaalit/
ammatilliset_kielet/autotalli/fimg/
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/
ammatilliset_kielet/potilashuone/fimg/
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/
ammatilliset_kielet/kampaamo/fimg/
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/
ammatilliset_kielet/toimisto/fimg/

Ammatillista suomea -sivustolla on tehtäviä neljään 
eri ammattialaan liittyen. Tehtävien avulla esitellään ja 
harjoitellaan auto-, sairaanhoito-, kampaamo- ja toimis-
totyöhön liittyvää sanastoa ja kielen rakenteita sekä syn-
typeräisen puhujan antamien ohjeiden ymmärtämistä. 
Sanoihin ja kielen rakenteisiin tutustutaan kuvien kaut-
ta, ja niitä harjoitellaan kuuntelemalla ja noudattamalla 
kuultuja ohjeita sekä erilaisten täydennys-, vaihtoehto- 
ja yhdistelytehtävien avulla.
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DIGITAL DIALECTS -KIELIPELIT

http://www.digitaldialects.com/Finnish.htm

Digital Dialects -sivusto sisältää interaktiivista ma-
teriaalia ja kielipelejä useiden eri kielten opiskeluun. 
Suomen kielen sivut sisältävät materiaalia ja pelejä 
muun muassa seuraavista aihepiireistä: tervehdykset 
ja perusfraasit, värit, ruokasanasto, eläimet, vaatteet, 
numerot, viikonpäivät ja kuukaudet. Lisäksi sivuilla on 
perussanaston kartuttamiseen ja oppimiseen tarkoitet-
tuja harjoituksia ja pelejä. Apukielenä toimii englanti. 
Materiaali soveltuu englantia ymmärtäville oppijoille 
suomen kielen alkeiden ja ennen kaikkea sanaston it-
senäiseen opiskeluun.

EURO LANGUAGES NET

http://www.euro-languages.net/finland/

Euro Languages Net Plus -projektin sivut, joilta löytyy 
tietoa Suomesta englannin ja suomen kielillä. Kielen voi 
vaihtaa sivun yläreunasta. Sivustolle on koottu perus-
tietoja Suomesta, suomen kielestä sekä kielikoulutuk-
sen tarjoajista. Selviydy suomen kielellä -osio sisältää 
yleisiä ja usein käytettyjä sanontoja sekä tavallisimpia 
viittoja ja kylttejä englanninkielisine käännöksineen. 
Kunkin sanonnan yhteydessä on myös painike, josta voi 
kuunnella sanonnan. Soveltuu englantia ymmärtäville 
alkeistason opiskelijoille itseopiskelumateriaaliksi.

FINSK GRAMMATIK

http://veta.yle.fi/finska/

Sivusto on suunniteltu ruotsinkielisten suomenoppi-
joiden suomen kieliopin opiskelun avuksi ja lähinnä 
lukion kielenopetuksen lisämateriaaliksi. Käsiteltäviä 
kielioppiasioita ovat objekti, transitiivi- ja intransitiivi-
verbit, dynamiikka, subjekti, postpositiot ja possessiivi-
suffiksit, komparaatio, predikatiivi ja konditionaali sekä 
ajanilmaukset. Kunkin aiheen alla on asiaa koskeva lyhyt 
kieliopin esittely sekä erityyppisiä tehtäviä. Suurin osa 
tehtävistä on täydennystehtäviä, joissa oppija kirjoittaa 
puuttuvan sanan oikeassa muodossa aukkoon esimerkik-
si vihjeen perusteella tai mallin mukaan. Soveltuu itsenäi-
seen kieliopin harjoitteluun. Sivustoa ei enää päivitetä. 

FINSPELL

http://www2.lingsoft.fi/cgi-bin/finspell?

Ohjelman avulla voi tarkistaa suomenkielisen sanan 
oikeinkirjoituksen. Mahdollisesti väärin kirjoitettu sana 



kirjoitetaan laatikkoon, ja korjaa-painikkeesta ohjelma 
listaa kaikki mahdolliset korjatut sanat. Ohjelma sopii 
esimerkiksi tilanteisiin, joissa oppija etsii tiettyä sanaa 
sanakirjasta ja tarvitsee apua perusmuodon määrittä-
miseen.

HOMMA HANSKASSA

http://www.edu.fi/svenska/
laromedel/hommahanskassa/

Homma hanskassa -sivusto käsittelee työelämän suo-
mea. Materiaali on suunniteltu ammatillisen koulutuk-
sen finskan eli ruotsinkielisten suomen kielen opiske-
luun ja se sisältää eri ammattialojen tekstejä, käännös-
tehtäviä, sanastoa sekä kielioppia. Mukana ovat auto-, 
kone- ja metalliala, sähkö-, rakennus- ja puuala, ravin-
tola- ja suurkeittiöala, hotelli- ja matkailuala, kauneu-
denhoitoala sekä erillinen työnhakuosio. Sivusto sovel-
tuu B1-B2-tasolla oleville opiskelijoille, jotka haluavat 
vahvistaa oman ammattialansa sanastoa sekä harjoitella 
ammatissa tarvittavia kielenkäyttötaitoja. Tukikielenä 
materiaalissa on ruotsi, joten parhaiten materiaali so-
veltuu ruotsin kieltä ymmärtäville kielenoppijoille.

LINGUHOUSE

http://www.linguhouse.com/Dir/
StudyRoom/FI/StudyFI_Intro.html

LinguHouse Study Room sisältää opiskelumateriaalia 
useilla kielillä. Valittavana on useita eri kieliyhdistelmiä, 
ja suomea voi opiskella valitsemalla pääkielekseen sak-
san, englannin, espanjan, ranskan, italian, portugalin, 
venäjän, ruotsin tai kiinan kielen. Materiaali koostuu 
lähinnä sanoista ja esimerkkilauseista käännöksineen. 
Käsiteltyjä aihepiirejä ovat tervehdykset ja tavallisim-
mat kohteliaisuusfraasit, esittäytyminen ja henkilötie-
dot, perhe ja ystävät, koti ja asuminen, työ, harrastukset, 
terveys, ostokset ja hinnat, matkustaminen, sää, ajanilma-
ukset, hinnat, tavallisimmat kysymykset ja puhetilanteet.

MAAHANMUUTTAJAN AMMATTI-INFO

http://koulut.tampere.fi/materiaalit/
mai/etusivu/etusivu.htm

Sivusto sisältää maahanmuuttajien suomen kielen, 
yhteiskuntatiedon sekä opinto-ohjauksen lisäoppima-
teriaalia. Soveltuu hyvin esimerkiksi uuden sanaston 
opiskeluun. Aihepainotus on suomalaisessa yhteis-
kunnassa, opiskelussa ja työelämässä. Joka päivä -ot-
sikon alle on koottu sanasto-, kielioppi-, kirjoitus- ja 
tekstin ymmärtämistehtäviä. Osan tehtävistä voi tehdä 

koneella, mutta osa vaatii harjoituksen tulostamisen. 
Materiaali soveltuu parhaiten kontaktiopetuksen oheis-
materiaaliksi.

MEILLÄ PÄIN SUOMEA

http://kielikompassi.jyu.fi/
opetus/s2/mps/index.shtml 

Meillä päin Suomea -sivusto on Jyväskylän yliopiston 
kielikeskuksen kehittämä verkkomateriaali, jonka avulla 
opiskelija voi tutustua suomalaisiin murteisiin. Sivus-
to on tarkoitettu erityisesti suomen kieltä toisena tai 
vieraana kieltä opiskeleville, ja materiaalin ymmärtä-
minen vaatii jo pitkälle kehittynyttä kielitaitoa. Parhai-
ten materiaali sopii tasolla C1-C2 oleville opiskelijoille, 
kuitenkin osin myös tason B2-opiskelijoille. Materiaali 
on pääasiassa suomenkielistä, mutta tarvittaessa tuki-
kielenä voi käyttää englantia. Opiskelija voi kuunnella 
erilaisia murteita ja tekstit saa esiin myös kirjoitettuna. 
Jokaisesta murteesta on mukana myös lyhyt esittely ja 
muutama tehtävä. Testaa taitosi -osiossa opiskelija voi 
testata taitojaan ja tietojaan neljän tehtävän avulla. So-
veltuu sekä kontaktiopetuksen oheismateriaaliksi että 
itsenäiseen opiskeluun.

OULUN NORMAALIKOULUN 
ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN 
HARJOITUKSIA

http://norssi.oulu.fi/suomi/

Äidinkielen ja kirjallisuuden opiskeluun tarkoitettuja 
harjoituksia, joista osa soveltuu myös suomi toisena 
kielenä -opiskelijoille (kappale 7). Tasojen B1-B2 op-
pijoille sopivia tehtäviä ovat muun muassa adjektiivi- ja 
verbitehtävät sekä osa objektitehtävistä. Soveltuu par-
haiten käytettäviksi kontaktiopetuksessa, koska monet 
tehtävät vaativat opettajan avustusta ja lisäselitystä.

PERUNAKELLARI

http://www.perunakellari.fi/ai.html

Perunakellari-sivustolle on koottu interaktiivisia harjoi-
tuksia, jotka on suunniteltu ensisijaisesti alakouluikäi-
sille kielenoppijoille. Osa tehtävistä soveltuu kuitenkin 
hyvin myös aikuisille. Tehtävät ovat pääosin oikeinkir-
joitusharjoituksia, mutta mukana on myös esimerkiksi 
sijamuoto-, diftongi- ja kaksoiskonsonantti- sekä sa-
naluokka- ja lyhennetehtäviä. Tehtävien vaikeustaso 
vaihtelee tasojen A2–B2 välillä. Soveltuu parhaiten 
kontaktiopetuksen oheismateriaaliksi, mutta osin myös 
itsenäiseen opiskeluun.

harjoItukSIa kIeLen, kuLttuurIn ja aMMatIn opISkeLuun
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REAGOINTIHARJOITUKSIA

http://kielikompassi.jyu.fi/opetus/s2/
reagoi/reagointi_kuvaversio4.html 

Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen kehittämien rea-
gointiharjoitusten avulla oppija voi harjoitella reagoi-
mista erilaisissa spontaaneissa puhetilanteissa. Tarkoi-
tuksena on, että oppija kuuntelee repliikin, minkä jäl-
keen hänellä on noin 10 sekuntia aikaa reagoida siihen 
spontaanisti. Tämän jälkeen nauhalta kuuluu kahden 
suomalaisen reaktio samaan repliikkiin. Materiaali si-
sältää kuusitoista erilaista tilannetta ja repliikkiä. Tar-
vittaessa repliikit ja mallivastaukset saa näkyviin myös 
tekstinä. Harjoitukset sopivat pääosin A2-B2-tason 
oppijoille.

SANAKIRJOJA

http://www.langtolang.com/
http://www.freedict.com/onldict/fin.html
http://www.ilmainensanakirja.fi/
http://lexin.nada.kth.se/sve-fin.html

Eri kielten nettisanakirjoja, jotka soveltuvat käytettä-
väksi itseopiskelun tukena.

SANASTOHARJOITUKSIA

http://www.tkukoulu.
fi/~pesonesk/kukat_000.htm
http://www.tkukoulu.
fi/~pesonesk/hyonteiset.htm
http://www.tkukoulu.
fi/~pesonesk/elaimet.htm

Sannan suomi -sivuille koottuja sanastoharjoituksia, 
joiden avulla voi harjoitella kukkien, hyönteisten ja 
eläinten nimiä. Opiskelijan tehtävänä on valita tai kir-
joittaa kuvaan sopiva sana. Tehtävät soveltuvat sekä 
kontaktiopetuksessa käytettäviksi että itsenäiseen opis-
keluun. 

SUOMEN KIELIOPPI

http://users.jyu.fi/~pamakine/kieli/suomi/

Suomeksi, englanniksi ja saksaksi esitelty suomen kie-
lioppi, jonka sisällys jakaantuu äänneoppiin, prono-
mineihin, numeraaleihin, verbeihin, konjunktioihin, 
adverbeihin ja sijamuotoihin. Soveltuu sekä oheismate-
riaaliksi kontaktiopetuksessa että itseopiskelun tueksi. 
Materiaalin käyttäminen vaatii kuitenkin hyviä opiske-
lutaitoja ja kokemusta kielen opiskelusta.

TEHTÄVIÄ ALKUOPETUKSEEN

http://www.peda.net/veraja/
elimaki/soiniitty/eka/tehtavia

Sivuille on koottu suomi äidinkielenä -alkuopetukseen 
suunniteltuja tehtäviä, jotka voivat osin toimia myös 
aikuisten luku- ja kirjoitustaidon opetuksessa. Tehtä-
vien tekeminen edellyttää opettajan apua, koska ohjeet 
on esitetty vain suomeksi. Tehtäviä voi käyttää muun 
muassa sanojen hahmottamisen ja lukemisen harjoitte-
luun, tavutuksen opiskeluun sekä sanojen ja lauseiden 
muodostamisen harjoitteluun.

VERBINTAIVUTUSHARJOITUKSIA

http://www.linnala.net/pankki.htm

Sivustolle on koottu eri kielten verkkoharjoituksia. 
Suomi-kohdassa on muun muassa verbin taivutushar-
joituksia ja talvisanastoon liittyviä sanaristikkotehtävä. 
Ohjeet on annettu suomen, englannin, saksan ja venä-
jän kielillä. Tehtävänä on taivuttaa annettua verbiä kai-
kissa persoonamuodoissa. Vastaukset saa tarkistettua 
check-painikkeesta, ja kysymysmerkki-painikkeesta saa 
tarvittaessa vihjeen oikeasta ratkaisusta.

YKITREENIT 

www.yle.fi/java/yki/index.
nvl?logout=true&study_lang=fi

Yleistä kielitutkintoa varten voi harjoitella Yleisradion 
toteuttamilla YKI-treenit – tavoitteena yleinen kielitut-
kinto -sivuilla osoitteessa www.yle.fi/java/yki/index.
nvl. Ks. yleisen kielitutkinnon esittely sivulta 104.

ÄÄNTÄMISHARJOITUKSIA

http://www.sci.fi/~kajun/finns/

Sivusto sisältää suomalaisia nimiä ja sanoja, joita voi 
kuunnella ja toistaa. Apukielenä on englanti. Soveltuu 
alkeis- ja perustason oppijoille itsenäiseen ääntämisen 
harjoitteluun.
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www.edu.fi/maahanmuuttajat

Opetushallituksen sivuilta löytyy tietoa maahanmuut-
tajien koulutuksesta Suomessa.

www.oph.fi/maksuttomat_julkaisut/
kaikki_maksuttomat_julkaisut 

Sivulle on koottu Opetushallituksen maksuttomia jul-
kaisuja PDF-muodossa. Sivuilta löytyvät mm. Ope-
tushallituksen tekemät maahanmuuttajien opetuksen 
ja koulutuksen selvitykset ja raportit. Muita maahan-
muuttaja-aiheisia ovat esim.

– Marjeta, Maarit (1998): Kotimaassa tiedettiin kuka minä 
olen – Selvitys maahanmuuttajien kotoutumisesta
– Muukkonen, Marita (toim.) (1998): Rytmejä ja 
rajankäyntiä
– Tietoa Irakin, Iranin, entisen Jugoslavian ja Somalian 
koulutusjärjestelmistä (2000). 

www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/
maahanmuuttajien_koulutus

Sivuille on koottu Opetushallituksen tuottamat, maa-
hanmuuttajaopetuksen verkko-oppimateriaalit. 

www.edu.fi/oppimateriaalit/amme

Materiaalipankki on ammatilliseen erityisopetukseen 
suunniteltu kuva- ja oppimateriaalipankki, joka sisältää 
piirrettyjä kuvia ja valokuvia, oppimateriaalia kotitalou-
desta, puhtaanapidosta, tekstiili-, savi- ja metallitöistä 
sekä yhteisistä opinnoista. Käyttäjä voi ladata kuvia 
materiaalipankista omalle koneelleen ja käsitellä niitä 
vapaasti haluamallaan kuvan- tai tekstinkäsittelyohjel-
malla.

www.global.finland.fi 

Ulkoasiainministeriön ylläpitämällä sivustolla on esillä 
globaalikasvatukseen liittyvää materiaalia. Kansainvä-
lisyys- ja kehityskasvatusta käsittelevää tietoa sekä jul-
kaisuja on koottu sivuille. Oikotiet kouluille -valikosta 
opettaja saa tiiviissä muodossa tietoa maailman konflik-
teista ja niiden taustoista. Ulkoministeriön kirjastosta 
voi myös lainata kehitysaiheisia videoita, joiden valikoi-
ma on laaja. Globaalikasvatus-valikon alla on runsaasti 
aineistoja opettajille ja kouluille. 

www.infopankki.fi

Suomen lisäksi 11 eri kielellä kerrottu tärkeitä asioita 
Suomen yhteiskunnasta – koulutuksesta, lupa-asioista, 
työstä, suomen kielen opiskelusta ja terveyteen liitty-
vistä asioista.

KIELI JA IDENTITEETTI
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

www.finlit.fi/oppimateriaali/kielijaidentiteetti

Kieli ja identiteetti -sivustolla on runsaasti tietoa pu-
hekielen muodoista ja murteista, joista voi kuunnella 
näytteitä. Sivuilla on opettajille oheismateriaalia Kieli 
ja identiteetti -julkaisuun.

KIELISTÄ KIINNI

www.solki.jyu.fi/kielistakiinni/index.htm

Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen 
keskuksen toteuttamilla sivuilla on tietoa kielestä ja 
kielenoppimisesta. Sivuston eri osissa käsitellään kie-
len merkitystä, kielten kirjoa, kielenoppimisen teorioita 
sekä äidinkielen ja vieraiden kielten suhdetta. Sivustolle 
on koottu linkkejä kieliharjoituksiin ja -tehtäviin.
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KIELTENOPET VERKOSSA – KIELITIVOLI
Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen 
kehittäminen 2009–2010

http://kieltenopetverkossa.ning.com 

Kielitivoli on kielten opettajien verkostoyhteisö. Mu-
kana ovat omat ryhmät suomi toisena kielenä -opetta-
jille ja maahanmuuttajien oman äidinkielen opettajille. 
Käyttäjiksi voivat rekisteröityä kaikki kielten opetukses-
ta kiinnostuneet. Sivustolle on koottu hyödyllisiä link-
kejä ja oppaita sekä koulutusinfoa. Foorumilla kielten-
opettajat keskustelevat ajankohtaisista aiheista. Palvelu 
on tuotettu Opetushallituksen kehittämishankkeessa 
vuosina 2009–2010. 

MAAHANMUUTTAJIEN ERITYISET 
KIELELLISET OPPIMISVAIKEUDET 
(MERKO)

www.turunkristillinenopisto.fi/images/
stories/hankkeet/merko.pdf  

Maahanmuuttajien erityiset kielelliset oppimisvaikeudet 
(MERKO)-hankkeen yhteydessä tuotettu materiaali 
(Halonen, Mirja – Peltoniemi, Anu: Äänteellistä ja kie-
lellistä valmiutta kehittäviä harjoituksia) on luettavissa 
Turun kristillisen opiston sivuilla. MERKO-hankkeen 
tavoitteena oli hitaasti suomea oppivien maahanmuut-
tajien kielellisten ongelmien kartoittaminen, oppimista 
tukevan kuntoutuksen järjestäminen sekä siihen liitty-
vän materiaalin tuottaminen. 

MAAILMANKOULU 

www.maailmankoulu.fi

Maailmankoulu -hanke on opettajien ja kasvattajien 
globaalikasvatuksen tukipalvelu. Sen verkkosivuille on 
koottu laaja linkkiluettelo kansalaisjärjestöjen laatimis-
ta opetusmateriaaleista, jotka liittyvät mm. monikult-
tuurisuuteen, yhdenvertaisuuteen, ihmisoikeuksiin ja 
kehityskasvatukseen. Sivustolle on koottu myös esim. 
kansainvälisyyskasvatukseen liittyviä verkkopelejä ja 
aamunavausmateriaaleja. 

www.migri.fi

Maahanmuuttoviraston sivuilla on tietoa maahanmuut-
tajia koskevista asioista ja työministeriön maahanmuut-
toaiheisia julkaisuja ja tilastoja.

www.monitori-lehti.fi

Sisäministeriön ylläpitämä sivusto, jota päivitetään 
maahanmuuttoa, kotoutumista ja monikulttuurisuutta 
käsittelevillä artikkeleilla. 

MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN 
KEHITTÄMINEN KOULUYHTEISÖSSÄ 
-kehittämistoiminnan verkkosivut

www.edu.fi > Yleissivistävä koulutus 
> Maahanmuuttajien koulutus 
> Monikulttuurisuustaitojen 
kehittäminen kouluyhteisössä 

Kunnat ympäri Suomen ovat osallistuneet kehittämis-
toimintaan, jonka aikana esiteltyjä materiaaleja ja pi-
dettyjä seminaareja koskevat tiedostot on koottu edu.
fi-sivustolle. Esillä on ajankohtaista tietoa, maahan-
muuttajaopetuksen järjestämisen käytänteitä, vinkkejä, 
kokemuksia ja ideoita.

OPPITORI

http://saaressa.blogspot.com

Jukka Melarannan pitämässä blogissa on paljon erilai-
sia linkkejä ja materiaaleja suomen opetuksen avuksi. 
Sivuston runsaan materiaalin kautta voi löytää esimer-
kiksi opetuksessa maksutta käytettävää kuvamateriaa-
lia, artikkeleita Suomesta, internetissä pelattavia pelejä 
tai muita apuvälineitä toiminnalliseen suomen kielen 
opiskeluun.
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SELKOSIVUT

www.papunet.net/selko

Selkouutisten verkkoversio osoitteessa www.papunet.
net/selko/uutiset. Sivustosta voi etsiä tietoa selkokir-
joista. Sivuilla on selkokielistä tietoa mm. Euroopan 
Unionin toiminnasta, yhdistystoiminnasta, laeista, ter-
veydestä, vapaa-ajan vietosta, suomalaisesta luonnosta, 
kirjaston ja matkapuhelimen käytöstä, merkkipäivistä, 
uskonnollisista juhlapäivistä ja Suomen historiasta. 
Sivuilla on myös maahanmuuttajille suunnattu selko-
kielinen Koti Suomessa -opas, jossa kerrotaan mm. 
Suomen sosiaaliturvasta, työelämästä, opiskelusta ja 
terveydenhuollosta. Osoitteessa www.selko.fi on kom-
mentoitu luettelo internet-osoitteista, joissa on selko-
kielistä materiaalia.

MATERIAALIPANKKI
Suomi toisena kielenä -opettajat ry

www.s2opettajat.yhdistysavain.fi

Suomi toisena kielenä -opettajien yhdistykseen kuulu-
ville tarkoitettu Materiaalipankki tarjoaa ajantasaisen 
katsauksen alan uusiin julkaisuihin. Sivustoa päivitetään 
uusien materiaalien ilmestyessä. Mukana on maahan-
muuttoon, monikulttuurisuuteen ja suomi toisena kie-
lenä -opetukseen liittyvää materiaalia. 

TIETOA LASTENSUOJELUSTA

www.lastensuojelu.info/ 

Lastensuojelun Keskusliiton sivuilla on julkaistu verk-
kopalvelu, joka sisältää tietoa lastensuojelusta seitse-
mällä eri kielellä (mm. selkokielellä, englanniksi, ve-
näjäksi, somaliksi ja arabiaksi). Tiedot ovat saatavilla 
tekstimuodossa mutta myös kuunneltavissa äänitiedos-
toina. Sivustolla kerrotaan mitä lastensuojelu Suomessa 
on, mihin se perustuu ja miten se toimii. Palvelu on 
suunnattu erityisesti maahanmuuttajavanhemmille ja 
heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. 

YLEISRADION SELKOUUTISET

www.yle.fi/selkouutiset

YLEn selkouutiset kertovat tapahtumista Suomessa ja 
maailmalla. Uutisten kieli on helppoa ja yksinkertaista. 
Internet- ja radiouutiset uusitaan päivittäin, ja vanhoja 
uutisia voi kuunnella ja lukea arkistosta. 

tIeDonhaku
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Ahonen, Lili – Nieminen, Taija
KUULOSTAA HYVÄLTÄ -VIDEO JA -DVD
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2003 (DVD 2010)

Kuulostaa hyvältä -oppikirjaan liittyvät video ja DVD. 
Oppikirjan kappaleet ja videossa/DVD:ssä esitetyt dia-
logit vastaavat toisiaan. Oppimateriaalin tarinassa liiku-
taan Helsingissä, ja päähenkilöinä siinä ovat Saksasta 
Suomeen muuttanut vaihto-opiskelija, suomalainen 
opiskelija sekä suomalainen pariskunta. Kappaleiden 
jäljessä toistetaan dialogissa esille tulleita uusia lauseita 
ja sanontoja.

FROM START TO FINNISH
Promentor ja Finn Lectura 2002

Aikuisten alkeiskurssi, jota voidaan käyttää myös ruos-
tuneen suomen kielen perustaidon kohentamiseen. Pe-
rustuu Leila Whiten oppikirjaan From Start to Finnish. 
Apukielenä on englanti. Ohjelman rungon muodostavat 
40 kappaletta, jotka sisältävät kuunneltavia dialogeja jo-
kapäiväisistä tilanteista. Kappaleiden alussa on selitetty 
lyhyesti englanniksi, mitä aihetta ja mitä kielioppiasiaa 
kappale käsittelee. Dialogeissa on linkkejä lisäsanoja ja 
-sanontoja sisältävään osioon, kappaleen kielioppiosioon 
sekä inforuutuihin, jotka antavat lisätietoa sanasta tai 
fraasista. Dialogeista on englanninkieliset käännökset. 
Jokaisessa kappaleessa on suomi–englanti-sanasto. 
Ohjelmassa on myös kielioppikirja, johon on koottu 
kappaleissa esiintyvien kielioppiasioiden lisäksi muita-
kin kielioppiasioita. Kielistudio-osiossa voi kuunnella 
kappaleita, harjoitella omaa ääntämistään, nauhoittaa 
sitä ja verrata esimerkkipuheeseen. Jokaiseen kappa-
leeseen liittyy erilaisia harjoituksia. Harjoituksia voi 
käyttää myös kokeena. Ohjelma kerää tietoa tehtävien 
suorittamisesta ja sitä kautta opiskelijan edistymisestä. 
Ohjelma soveltunee hyvin itseopiskeluun, koska siinä 
on paljon kuunneltavaa materiaalia ja koska se antaa 
palautetta opiskelijan suorituksesta.

IKKUNA SUOMEEN
Ammatti-instituutti ja Opetushallitus 
1995 (loppuunmyyty)

Ikkuna suomeen on tarkoitettu luku- ja kirjoitustaidon 
opetukseen. Se pohjautuu samannimiseen, aikuisille 
maahanmuuttajille suunnattuun kirjaan, mutta soveltuu 
lisämateriaaliksi myös muiden oppikirjojen käyttäjille. 
Ohjelmassa voi kuunnella äänteitä, tavuja ja sanoja sekä 
tehdä yksinkertaisia tehtäviä. Äänteiden lisäksi ohjel-
massa on lyhyitä keskusteluja, joiden avulla opitaan ter-
vehdykset, vuodenajat, tavallisimmat aikaan ja paikkaan 
liittyvät ilmaukset ja kysymykset.

Lappalainen, Ulla
AAMU
Keltaisen Aamun kuuntelutehtävät 
Opetushallitus 2008 

Kuunteluäänitteet ja -tehtävät on tarkoitettu sekä kuul-
lun että luetun ymmärtämisen harjoitteluun. Äänitteet 
perustuvat Aamu-lukemistojen teksteihin. Materiaalia 
voi käyttää jo aivan kielen opiskelun alussa. Tehtävät 
soveltuvat myös eriyttämiseen. Harjoitukset ovat mo-
nivalintatehtäviä sekä oikein–väärin-väittämiä. 

Lappalainen, Ulla
AAMU
Punaisen Aamun kuuntelutehtävät
Opetushallitus 2008

Kuunteluäänitteet ja -tehtävät on tarkoitettu sekä kuul-
lun että luetun ymmärtämisen harjoitteluun. Äänitteet 
perustuvat Aamu-lukemistojen teksteihin. Materiaalia 
voi käyttää jo aivan kielen opiskelun alussa. Tehtävät 
soveltuvat myös eriyttämiseen. Harjoitukset ovat mo-
nivalintatehtäviä sekä oikein–väärin-väittämiä. 



Lappalainen, Ulla
AAMU
Vihreän Aamun kuuntelutehtävät
Opetushallitus 2008

Kuunteluäänitteet ja -tehtävät on tarkoitettu sekä kuul-
lun että luetun ymmärtämisen harjoitteluun. Äänitteet 
perustuvat Aamu-lukemistojen teksteihin. Materiaalia 
voi käyttää jo aivan kielen opiskelun alussa. Tehtävät 
soveltuvat myös eriyttämiseen. Harjoitukset ovat mo-
nivalintatehtäviä sekä oikein–väärin-väittämiä. 

Lappalainen, Ulla – Virtanen, Petri
MARIAN JA NIKON VUOSI
Aamu-sarjan CD-ROM
Opetushallitus 2000

Alkeistason suomen kielen opetukseen, opetuksen eri-
yttämiseen ja itseopiskeluun soveltuva opetusohjelma. 
Suunnattu lähinnä lapsille. Aiheina mm. arkielämä, koti, 
koulu, pukeutuminen, suomalaiset juhlat, kauppa, ra-
hat, kaupunki, liikennemerkit, maaseutu, vuodenajat ja 
säätilat. Valittavana kolme eri vaikeusastetta, jotka vas-
taavat Aamu-sarjan kuvasanakirjaa sekä ensimmäistä 
ja toista lukemistoa. Alin taso opettaa suomen kielen 
sanastoa ja ääntämistä kuvien ja puheen avulla eikä 
välttämättä vaadi lukutaitoa. Keskimmäinen taso edel-
lyttää auttavaa lukutaitoa ja sisältää pääasiassa kuvalli-
sia harjoituksia. Ylimmällä tasolla voi tehdä kirjallisia 
harjoituksia ja opiskella kielioppia. Ohjelman avulla voi 
harjoitella esim. vastakohtia ja synonyymeja sekä ylä- ja 
alakäsitteitä sekä kartuttaa sanavarastoa. Ohjelma on 
helppokäyttöinen, selkeä ja värikäs. Se sisältää myös 
lauluja ja kuunneltavia tarinoita.

LAPSUUDEN MONTA KIELTÄ
DVD
Väestöliitto 2009

DVD:n tavoitteena on vahvistaa Suomeen muuttanei-
den lasten äidinkieltä erityisesti varhaiskasvatuksen nä-
kökulmasta. Se esittää arkisia vanhemman ja lapsen vä-
lisiä vuorovaikutustilanteita kuudella kielellä. DVD:llä 
on esimerkkitilanteita monenlaisista vuorovaikutus-
tilanteista, ja esimerkiksi päivähoidon tai neuvolan 
henkilökunta voi niitä katsomalla pohtia vanhempien 
kanssa tapoja vahvistaa lapsen äidinkieltä. DVD:llä on 
myös malli perheen haastatteluun, jonka avulla varhais-
kasvattaja saa monipuolisen kuvan lapsen äidinkielen 
taidosta. 

MATROSKIN MUUTTAA SUOMEEN
DVD-elokuva + Opetusmateriaali 
(Pikkarainen, Maria – Kuronen, Virpi)
Rankids ry 

Elokuva kertoo yhdeksänvuotiaan Elenan ja Matros-
kin-kissan muutosta Venäjältä Suomeen. Se käsittelee 
sopeutumista vieraaseen kulttuuriin, syrjintää ja kiu-
saamista ja tarjoaa mahdollisuuksia aiheiden käsitte-
lyyn lasten ja nuorten kanssa. Lisämateriaalina on mm. 
maahanmuuttajataustaisten näyttelijöiden haastatteluja. 
Elokuva kestää 38 minuuttia ja siinä on tekstitys venä-
jäksi, englanniksi, ruotsiksi ja espanjaksi. Elokuvaan 
liittyy opetusmateriaali Matroskinin työkalupakki – Vä-
lineitä monikulttuurisuuskasvatukseen (ks. s. 68). 

Perkoila, Mikko – Lappalainen, Ulla (san.)
AAMUN LAULUT (kasetit ja CD-levy)
Opetushallitus

Kasetilla 1 Kuvasanakirjan lorut, kasetilla 2 Suomen 
kielen lukemiston ja peruskieliopin lorut. CD-levyllä 
molempien kasettien sisällöt.

Perkoila, Mikko – Lappalainen, Ulla (san.)
VIRTAHEPO PUNTTISALILLA – Aamun
laulut 3 -CD-levy
Opetushallitus

Lauluja Suomen kielen toisen lukemiston teksteihin.

SATEENKAARI 1
Softmill

Työvälineohjelma, jolla opettaja voi laatia erilaisia har-
joituksia kielen opiskeluun. Tehtävätyyppejä mm. tari-
nan lauseiden järjestäminen, sanajärjestysharjoitukset, 
täydennys- ja pääteharjoitukset, monivalintaharjoituk-
set ja muistipeli. Kaikista harjoituksista voi myös tehdä 
pelin 2–4 pelaajalle. Sateenkaari 1 koostuu kahdesta 
erillisestä ohjelmasta: opettajan ohjelmassa on harjoi-
tusten laadintaosa ja harjoitteluosa, oppilaan ohjelmas-
sa vain harjoitteluosa.
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SATEENKAARI 2
Softmill

Työvälineohjelma, jolla opettaja voi laatia erilaisia 
harjoituksia kielen opiskeluun. Tehtävätyyppejä täy-
dennys- ja monivalintatehtävät, sanastoharjoitukset ja 
käännösharjoitukset. Harjoitustapoina pikaharjoittelu, 
koe ja pelit. Sateenkaari 2 koostuu kahdesta erillises-
tä ohjelmasta: opettajan ohjelmassa on harjoitusten 
laadintaosa ja harjoitteluosa, oppilaan ohjelmassa vain 
harjoitteluosa.

SUOMEA KOLMESSA KERROKSESSA
FINNISH ON THREE LEVELS
Promentor ja Jyväskylän yliopiston kielikeskus 1999

Jatkokurssi suomen kielen ja kulttuurin kurssi alkeet 
jo osaaville aikuisopiskelijoille. Kurssin apukieli on 
englanti. Kurssi sisältää 12 kappaletta harjoituksineen. 
Harjoitusten vaikeustason opiskelija voi osin valita itse. 
Lisäksi kielioppi ja sanasto.

SUPISUOMEA -VIDEO JA -DVD
Yleisradion Opetusohjelmat 2003

Suomen kielen ja kulttuurin peruskurssin TV-ohjel-
ma. 12 jaksoa 30-minuuttisia kieli- ja kulttuuriohjelmia 
(dialogit kirjoittanut Sini Sovijärvi). Jokaisessa jaksossa 
isäntänä tai emäntänä toimii suomea sujuvasti puhu-
va ulkomaalainen. Jokaisen jakson lopussa perhesar-
ja Elämä on mukavaa (käsikirjoitus Terhi Tarvainen). 
DVD:ssä tekstitys suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, 
saksaksi, ranskaksi, espanjaksi, viroksi ja venäjäksi.

VALTTIKORTIT
Suomen kielen ohjelma CD-ROM
Lingonet

Suomen kielen opetusohjelma Valttikortit sopii al-
keisoppijoille ja pidemmällekin opiskelleille sanaston 
harjoitteluun. Ohjelma sisältää lähes 2000 sanaa, jotka 
liittyvät asumiseen ja jokapäiväiseen elämään. Valttikor-
tit jakautuu 12 osaan, joissa harjoitellaan sanastoa eri 
aihepiireistä, kuten eri huoneisiin liittyvät sanat, kau-
pungilla, talviurheilemassa, koulussa ja eläintarhassa. 
Sanoja ja kysymyksiä voi toistaa niin monta kertaa kuin 
haluaa, ja opettajaääni korjaa vastauksia. Valttikorttien 
tehtävätyypit vaihtelevat, ja kuvilla ja äänellä on suuri 
osuus ohjelmassa. Varsinkin ne oppijat, jotka eivät ole 
tottuneita tietokoneen käyttäjiä, tarvitsevat alussa oh-
jausta siihen, miten eri tehtävät toimivat.

Lingonetin kotisivuilta osoitteesta http://www.lingo-
net.com/valttikortitdemo/index.html voi ladata olo-
huoneosion ilmaiseksi käyttöönsä.
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Early Learning Oy:llä on runsaasti kieltenopetukseen 
soveltuvaa oheismateriaalia, kuten kuva-, kertomus-, 
sana- ja vastakohtakortteja, käsite- ja hahmottamis-
pelejä sekä kuva-sana -palapelejä. Tässä on mainittu 
vain joitakin Early Learning Oy:n tuotteita. Muihin 
tuotteisiin voi tutustua osoitteessa www.earlylearning.
fi, ja niistä voi keskustella oppimisen keskustelupalstalla 
osoitteessa www.kaikkioppivat.fi

COLOR CARDS -kuvakortit
Early Learning Oy

Mielenkiintoisia, värillisiä valokuvakortteja, joiden 
avulla on hyvä opettaa sanastoa niin lapsille kuin aikui-
sillekin. Sopii kaikenlaisille oppijoille, erityisesti lapsille 
sekä luku- ja kirjoitustaidottomille. Saatavana esim. seu-
raavia korttisarjoja: adjektiiveja, prepositioita, verbejä, 
yksinkertaisia lauseita, mikä tämä on, mikä on väärin, 
mikä puuttuu, ruoka, koti, vaatteet, urheilu- ja vapaaa-
ika, ammatit, eläimet ja linnut, liikenne ja kulkuneuvot 
ja verbien aikamuodot. Korttien avulla voi harjoitella 
sanastoa ja opetella uusia sanoja. Ihmisten toimintoja 
kuvaavien korttien avulla voi harjoitella suomen kielen 
verbejä. Oppijat voivat kertoa myös pieniä tarinoita ku-
vien innoittamina. Ohjeet kuvakorttien käyttöön ovat 
englanniksi; joitakin osia saattaa olla suomeksikin.

COLOR LIBRARY -kortistot
Early Learning Oy

Arkielämän aihepiireistä monivärikuvasarjoja. Valmis-
tava opetus, alakoulu, yläaste, aikuiset.

DOMINOT
Early Learning Oy

Edistyneille oppijoille sopiva materiaali. Laatikossa on 
dominokortteja, jotka tulee panna oikeaan järjestyk-
seen siten, että seuraavassa kortissa on edelliseen sopiva 
jatko. Saatavana seuraavia kokonaisuuksia: vastakohtia, 
mahdottomia väittämiä, luokittelu, kuva–lause, sanan-
lasku, adjektiivi–substantiivi ja substantiivi–verbi.

Halonen, Johanna
KUVASANASTO LUKU- JA 
KIRJOITUSTAIDOTTOMIEN S2-
OPETUKSEEN
Kielikoulu Väinämöinen 2008 

Sanahahmon tunnistamiseen ja lukemisen opettami-
seen tarkoitettu kuvakorttisarja luku- ja kirjoitustai-
dottomien maahanmuuttajien suomi toisena kielenä 
-opetukseen. Noin 500 sanan kuvasto on tarkoitettu 
ensisijaisesti aikuisille maahanmuuttajille. Yksittäisissä 
korteissa on kuva ja sana perusmuodossaan Lisäksi 
on erillinen sanakortti, jonka avulla voi harjoitella sa-
nanhahmon tunnistamista. Luku- ja kirjoitustaidon 
opetukseen tarkoitetussa kuvasarjassa on pyritty vält-
tämään pitkiä yhdyssanoja. Sanasto on valittu arkielä-
män tarpeiden ja eri S2-oppikirjojen keskeisen sanaston 
perusteella. Sanoja ei ole tavutettu. Kuvasanastosta on 
saatavilla myös monipuolisempi versio nopeammin 
edistyvien opiskelijoiden tarpeisiin.   

Halonen, Johanna
KUVASANASTO S2-OPETUKSEEN
Kielikoulu Väinämöinen 2008 

Perussanaston opettamiseen tarkoitettu kuvakorttisarja 
alkeista keskitasolle suomi toisena kielenä -opetukseen. 
Noin 1500 sanan kuvasto on tarkoitettu ensisijaisesti 
aikuisille maahanmuuttajille. Yksittäisissä korteissa on 
kuva ja sana perusmuodossaan puhekielisine synonyy-
meineen: linja-auto, bussi, linkku, linkkari, onnikka, 
dösä. Yhdyssanojen eri osat on erotettu eri värein. Pu-
hekieliset synonyymit on osoitettu kursiivilla. Sanasto 
on valittu arkielämän tarpeiden ja eri S2-oppikirjojen 
sanastojen perusteella. 

Halonen, Johanna
OPETTAJAN IDEAPAKETTI 
KUVASANASTON KÄYTTÖÖN S2-
OPETUKSEEN
Kielikoulu Väinämöinen 2008  (loppuunmyyty)

Kuvasanaston opettajanopas sisältää ideoita ja tehtä-
väpohjia kuvasanaston hyödyntämiseen suomi toisena 
kielenä -opetuksessa alkeista keskitasolle saakka. Lisäk-
si materiaaliin kuuluu kalvosarja sanatyyppien mallisa-
noista taivutuksineen. 
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Halonen, Johanna
PAIKAT-KALVOSARJA S2-OPETUKSEEN
Kielikoulu Väinämöinen 2008 

Sanaston ja paikallissijojen opettamiseen tarkoitettu 
kalvosarja suomi toisena kielenä -opetuksen alkeisope-
tukseen. Noin 100 paikkasanan kuvasto on tarkoitettu 
ensisijaisesti aikuisille maahanmuuttajille. Yksittäisissä 
kalvoissa on kuva ja sana perusmuodossaan sekä sanalle 
ominainen paikallissijataivutus yksikössä: talo, talossa, 
talosta, taloon. 

Halonen, Johanna
SUOMEN KIELEN NOMINIKORTIT S2-
OPETUKSEEN
Kielikoulu Väinämöinen 2008 

Nominien taivutuksen harjoittelemiseen tarkoitettu 
korttisarja alkeista keskitasolle suomi toisena kielenä 
-opetukseen. Sarja on tarkoitettu ensisijaisesti aikuisille 
maahanmuuttajille. Kortit soveltuvat sekä yksinopis-
keluun että pariharjoitteluun suomen kielen kursseille. 
Kortit ovat kaksipuolisia: toisella puolella on nominin 
perusmuoto ja toisella taivutusmuodot sekä mallisa-
na. Sanasto on valittu sekä arkielämän tarpeita että eri 
nominityyppien harjoittelua varten.  

Halonen, Johanna
SUOMEN KIELEN VERBIKORTIT S2-
OPETUKSEEN
Kielikoulu Väinämöinen 2008 

Verbitaivutuksen harjoittelemiseen tarkoitettu kortti-
sarja alkeista keskitasolle suomi toisena kielenä -ope-
tukseen. Sarja on tarkoitettu ensisijaisesti aikuisille 
maahanmuuttajille. Kortit soveltuvat sekä yksinopis-
keluun että pariharjoitteluun suomen kielen kursseille. 
Kortit ovat kaksipuolisia: toisella puolella on verbin 
perusmuoto ja toisella verbityyppi ja taivutusmuodot. 
Sanasto on valittu sekä arkielämän tarpeita että eri 
verbityyppien harjoittelua varten. Korttisarjoista on 
tulossa preesens (myönteinen ja kielteinen), imperfekti 
(myönteinen ja kielteinen), konditionaali (preesens) ja 
passiivi (preesens ja imperfekti). 

KALAPELI JA ARTIKULAATIOPELIKORTIT 
Early Learning Oy

Artikulaatiokorttipelin avulla voi opetella suomen kie-
len l, s ja r -äänteitä. Samalla tutustutaan tavallisiin sa-
noihin, joissa kirjaimia esiintyy, sillä jokaisessa kortissa 
on värikäs kuva ja sitä vastaava sana pienaakkosin. Ku-
vallisia kortteja on jokaista opeteltavaa äännettä kohden 
36 kpl, ja niissä äänne esiintyy sanan eri paikoissa ja 

äänneyhtymissä. Lisäksi on neljä lorukorttia kustakin 
äänteestä. Artikulaatiokorteilla äänteiden harjoittelua 
voi varioida mielensä mukaan, ja korttien mukana seu-
raa 6 peli-ideaa. Kortit soveltuvat myös nimeämiseen ja 
lukemisharjoitteluun. Peliin kuuluvat pelilauta ja kortit 
tilataan erikseen. 

KERTOMUSKORTIT
Early Learning Oy

Värikkäät kertomuskortit liittyvät moniin eri aihepiirei-
hin, esim. perheeseen, tunteisiin, eläimiin, satuhahmo-
jen seikkailuihin sekä syy–seuraus-suhteisiin. Kussakin 
pakkauksessa on useita 4–9 kuvakortin sarjoja, ja op-
pijat voivat kertoa oman tarinan sarjan korttien tuke-
mina. Useisiin kuvakorttipakkauksiin voi hankkia myös 
mustavalkoisia A4-sivuja, joiden kuvat oppijat voivat 
värittää ja koota yksilö- tai pariharjoituksena loogiseksi 
tai hassuksi tarinaksi vihkoon tai luokan seinälle.

KONKKARONKKA
Tunnepeli ja kehopeli
Laurea ammattikorkeakoulu 2010

Oppimispeli on tarkoitettu noin 4–8-vuotiaille lapsille 
ja heidän ohjaajilleen. Tunnepeli ohjaa lasta sosiaalis-
ten taitojen ja tunnetaitojen kehittymisessä. Kehopeli 
käsittelee kehon hallintaa ja hahmotusta. Pelin mukana 
on ohjekirja. 

Korpela – Konsti
ANU, ANH, ANTTI JA AHMED
Vantaan sivistystoimi (loppuunmyyty, 
saatavana kopioversiona)

Suomen-, vietnamin- ja somalinkielinen kuvakirjanen 
erikielisten lasten tapaamisesta. Soveltuu esiopetukseen 
ja alakouluun.

KUTTU – KUVIN TUETTU LEIKKI
Early Learning Oy

Kuttu on tarkoitettu tukemaan erityisesti kielihäiriöisten 
lasten kommunikaatio-, vuorovaikutus- ja leikkitaitoja, 
mutta se soveltuu vuorovaikutteisen leikin tukemiseen 
myös monikielisille lapsille ja soveltuvin osin myös ai-
kuisille. Kuvin tuetussa leikissä käytetään kuvia leluina 
ja kommunikaatiovälineinä. Tavoitteena on tutustuttaa 
lapset kuvakommunikaatioon mahdollisimman luonte-
vasti heille tutussa ympäristössä. 
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Kuttu -materiaalipaketti toimitetaan muovisalkussa, jo-
ka sisältää ohjekirjan, 7 leikkialustaa sekä niihin liittyvät 
värilliset leikkikuvat ja mustavalkoiset säilytysalusta-
kuvat. 

www.kuutigo.fi

Suomi toisena kielenä -opetukseen soveltuvia ongel-
manratkaisupelejä ovat mm. Kuvat ja sanat, Kaksitavui-
set sanat sekä Sijamuodot. Pelit ovat vaikeustasoltaan 
erilaisia.   

KUVA- JA SANAKORTIT
Early Learning Oy

Laatikossa toisessa kortissa tiettyyn aihepiiriin kuuluvia 
kuvia ja toisessa kortissa niiden nimi. Kokonaisuutta 
saatavana seuraavista aihepiireistä: eläimet, huoneka-
luja, ruokia ja juomia, hedelmät ja vihannekset, koulu-
tarvikkeita, vaatteita ja vuoden tapahtumia.

LEXICO -korttipelit

www.tactic.net

Lexico on sanakirjapeli. Se sisältää yhteensä 9000 ylei-
sesti käytettyä sanaa viiteen aihealueeseen jaettuna. 
Aihepiirejä ovat Ihminen, Elinympäristö, Luonto ja 
harrastukset, Tiede ja tekniikka sekä Yleissanat. Lexico-
pelin kielivaihtoehtoja ovat suomi–englanti, suomi–
ruotsi, suomi–ranska sekä pelkkä englanti.  

LUKI-IKKUNA
Värikalvot lukemisen helpottamiseksi
Early Learning Oy

Värilliset luki-ikkunat vähentävät kontrastia tekstin ja 
taustan välillä ja siten helpottavat tekstin hahmottamis-
ta. Luki-ikkunan viiva auttaa lukijaa pysymään rivillä. 
Pakkauksessa on 10 värikalvoa, kaksi kutakin väriä. 
Luki-ikkunat soveltuvat sekä lapsille että aikuisille. 

MINI-LUKO -tehtäviä
Early Learning Oy

Lisäharjoituksia lukemisen harjoittamiseen ja sanaston 
kartuttamiseen. Harjoitukset soveltuvat valmistavaan 
opetukseen sekä alakouluun.

MINUN PERHEENI -korttisarja
Ihmisoikeusliitto 2004 (loppuunmyyty)

Korttisarjassa esitellään 16 eri etnistä ryhmää Suomen 
eri etnisistä vähemmistöistä. Jokainen kortti sisältää 
etniseen ryhmään kuuluvan lapsen näkemyksen omas-
ta perheestään. Kortin kääntöpuolella on perustiedot 
kyseisestä vähemmistöstä. Korttisarja soveltuu sekä 
maahanmuuttajien että natiivisuomalaisten opetuk-
seen. Vaikka kuvat ovat lasten piirtämiä, kääntöpuolen 
tekstit sisältävät kuitenkin melko vaikeaa sanastoa. Sen 
vuoksi lasten kanssa voi käyttää pelkästään piirrospuol-
ta esimerkiksi keskustelun virittäjänä ja aikuisten kanssa 
keskittyä enemmän tekstipuoleen.

Saatsi, Birgit
PIKKU-MATIN MUKAVAT -PELI
Mukamat oy 

Noppapeli on oheismateriaali Mukamatti-kirjaan, ja 
siinä harjoitellaan lukemista ja kirjoittamista tavujen ja 
sanojen tasolla. Peli sisältää 18 laminoitua pelialustaa 
ja vapaasti kopioitavan tehtävävihkon. 

SANALISTAT 
Early learning, päivitetty 2008

Sanalistat on tarkoitettu auditiivisen sanahahmon ana-
lysointiin. Tehtävissä harjoitetaan kirjoitetun kielen vai-
keuksia tuottavia piirteitä. Materiaali soveltuu suomi 
toisena kielenä -opetukseen.  Sanalistoille jatkotehtä-
vinä suositellaan VIRKELISTAT -tehtäviä.

SELKOUUTISET -lehti
Kehitysvammaliitto

Sopii uutistekstien tarkasteluun ja lukemisen harjoitte-
luun. Selkouutiset luettavissa osoitteessa www.papunet.
net/selko/uutiset. Verkkosivuilla on myös juttuarkisto. 
Tietokoneen äänikortin avulla arkiston kirjoituksia voi 
kuunnella luettuna. (Alakoulu), yläkoulu, aikuisope-
tus.

TAVUJAAKKO
Early Learning Oy

Neljä eri pelivaihtoehtoa sisältävä onnenpyöräpeli, joka 
sisältää kaksi onnenpyörää, aihekortit ja pelimerkit. Pe-
laajat keksivät vuorollaan annettuun aihepiiriin liittyvän 
sanan, jossa on neulan osoittama alkukirjain tai tavu. 
Sopii kaikenikäisille ja erityisesti lapsille.

oheISMaterIaaLI
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www.tervavayla.fi

Tervaväylän koulu Oulussa on kehittänyt materiaaleja 
oppimisen tukemiseen. Monet materiaaleista soveltu-
vat suomea opettelevan käyttöön: monet pelit harjoit-
tavat eri oppiaineitten käsitteitä, ja kommunikaation 
tukemiseen sekä toiminnan ohjaukseen on kehitetty 
esimerkiksi tarpeita ja tunteita ilmaisevia kuvitettuja 
kommunikaatiovihkosia. 

www.tevella.fi

Sivustolla on erilaisia kuvastoja, joissa esitellään Te-
vellan materiaaleja. Erityisesti oppimisvälinekuvaston 
Äidinkieli-osiossa on suomenkielisiä korttipelejä, kort-
tisarjoja, kertomuskortteja, tavupelejä, kirjoja ym. ma-
teriaaleja, jotka soveltuvat hyvin suomi toisena kielenä 
-tunneille. 

VEIJON VERBIPELI
Early Learning Oy

Peli, joka sisältää persoonapronominit ja 100 verbikort-
tia, joissa verbi on perusmuodossa. Mukana on verbejä 
kaikista verbityypeistä. Verbikortissa on verbin lisäksi 
toimintaa selventävä kuva. Mukana on myös pelilauta. 
Lisäksi pelin mukana on aakkostettu lista pelin verbien 
taivutusmuodoista. Näin peliä voi pelata myös itsenäi-
sesti ja tarkistaa listasta oikeat muodot. Hauska peli 
kaikenikäisille oppijoille.

VIIKKOPELI
Early Learning Oy

Viikkopelin avulla harjoitellaan viikonpäiviä ja niihin 
liittyviä käsitteitä; eilen, tänään, huomenna, ylihuomen-
na, toissapäivänä, ensi viikon keskiviikkona. Viikonpäi-
vissä on käytetty yleisesti käytössä olevia värikoodeja, 
ja viikonpäivän kuvasymboli on tavutettu (ma-to maa-
nantai, ti-pu tiistai jne.). Soveltuu S2-perusopetukseen 
sekä myös aikuisopiskelijoille. Enintään neljän pelaajan 
peliin kuuluvat A3 -kokoinen pelilauta, 4 keräilyliuskaa, 
21 aikakorttia, 4 pelinnappulaa ja 4x7 pelimerkkiä.

VOICETHREAD

http://voicethread.com

Sivusto sopii hyvin digitaalisen tarinan toteuttamiseen: 
kun käyttäjä on avannut ilmaisen tilin, sinne on helppo 
ladata kuvia, ääntä sekä tekstiä kommenttilaatikoihin. 
Kun tarina on valmis, sen katsomiseen verkossa voi 
kutsua muita käyttäjiä, jotka voivat kommentoida ta-
rinaa kirjoittaen tai äänittäen kommentin. Digitaalisen 
tarinan toteuttamiseen tarvitaan nettiyhteys ja mikro-
foni. Voicethread on kätevä, silllä käyttäjä voi muokata 
puhettaan niin monta kertaa, että on lopputulokseen 
tyytyväinen.

oheISMaterIaaLI



YLeISSIVIStÄVÄ kouLutuS

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, suomi 
toisena kielenä -opetuksessa ja maahanmuuttajien äi-
dinkielen opetuksessa sekä maahanmuuttajaoppilaiden 
arvioinnissa noudatetaan voimassa olevia opetussuun-
nitelman perusteita.

eSIopetuS

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 
(Määräykset ja ohjeet 2010: 27) 

peruSopetukSeen VaLMIStaVa opetuS

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuun-
nitelman perusteet 2009 (Opetushallituksen määräys 
14/011/2009, 18.6.2009)

peruSopetuS

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 
(Opetushallituksen määräys 1/011/2004, 16.1.2004) 
sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-
den muutokset ja täydennykset 2010 (Opetushallituk-
sen päätös 29.10.2010)

Opetushallituksen suositus maahanmuuttajien äidin-
kielen opetuksen perusteiksi (Liite 4)

Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunni-
telmien perusteet 2006 (Opetushallituksen määräys 
20/011/2006, 22.5.2006)

nuorILLe tarkoItettu LukIokouLutuS

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuun-
nitelman perusteet 2003 (Opetushallituksen mää-
räys 33/011/2003, 27.8.2003), Muutos perusteisiin 
(10/011/2009, 20.5.2009) ja Nuorille tarkoitetun lukio-
koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden 2003 täy-
dentäminen (Opetushallituksen määräys 46/011/2010, 
18.6.2010). 

Lukion muiden uskontojen opetussuunnitelmien pe-
rusteet 2006 (Opetushallituksen määräys 21/011/2006, 
22.5.2006)

aIkuISten peruSopetuS ja LukIokouLutuS

Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetus-
suunnitelman perusteet 2004. Muille kuin oppivelvolli-
sille tarkoitetun perusopetuksen ja aikuisten lukiokou-
lutuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushalli-
tuksen määräys 4/011/2004, 27.2.2004) sekä Aikuisten 
perusopetuksen alkuvaiheen opetussuunnitelman perus-
teet 2010. Täydennys Aikuisten perusopetuksen ja lukio-
koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2004.

opetuSSuunnIteLMIen peruSteet

Opetussuunnitelman perusteista uusimmat löytyvät Opetushallituksen sivuilta www.oph.fi kohdasta Säädökset ja 
ohjeet → Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet → Maahanmuuttajien koulutus tai 
www.edu.fi/maahanmuuttajat → Maahanmuuttajien koulutuksen opetussuunnitelmien perusteet.
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aMMatILLInen kouLutuS ja 
aIkuISkouLutuS

Ks. edellä: Aikuisten perusopetus ja lukiokoulutus.

aMMatILLISeen peruSkouLutukSeen 
VaLMIStaVa kouLutuS

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmistava koulutus. Opetussuunnitelman perusteet 
(Opetushallituksen määräys 7/ 011/ 2008). Opetus-
hallituksen määräys ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perus-
teista astui voimaan 1.8.2008. 

Valmistavan koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja 
enintään 40 opintoviikkoa, ja se alkoi vuonna 1999. 
Opetusministeriö on antanut tietyille koulutuksen jär-
jestäjille luvan tämän koulutuksen järjestämiseen. Tällä 
hetkellä lupa järjestää koulutusta on 52 koulutuksen jär-
jestäjällä. Koulutukseen sisältyviä opintokokonaisuuk-
sia ovat kielelliset taidot, matemaattiset, tietotekniset ja 
luonnontieteelliset taidot, kulttuurintuntemus, opiske-
lu- ja ammatinvalintataidot sekä valinnaiset opinnot.

aMMatILLInen peruSkouLutuS

Ammatillista koulutusta varten on tutkinnoittain an-
nettu opetussuunnitelman perusteet. Ne kaikki sisältä-
vät maahanmuuttajia koskevat osuudet. Perusteissa on 
omat tavoitteet ja keskeiset sisällöt maahanmuuttajien 
äidinkielen opiskelua varten: suomi tai ruotsi toisena 
kielenä -opetukseen sekä vieraskielisten opiskelijoiden 
oman äidinkielen opetukseen. Perusteet sisältävät myös 
määräyksiä maahanmuuttajien opiskelijoiden opintojen 
järjestämisestä sekä opiskelijoiden arvioinnista.

Ammatillisten perustutkintojen perusteet on tarkistet-
tu vuosina 2007–2009. Perusteita on päivitetty myös 
maahanmuuttajien koulutuksen osalta. 

aIkuISkouLutuS

Luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuut-
tajien koulutus – Suositus opetussuunnitelmaksi (Ope-
tushallituksen suositus 2/421/2006). Opetushallituksen 
suositus luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maa-
hanmuuttajien koulutuksesta astui voimaan 1.4.2006. 
Aikuisten luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen tavoit-
teena on, että opiskelija oppii luku- ja kirjoitustaidon 
perusteet sekä suomen (tai ruotsin) kielen alkeet ja saa 
tukea kotoutumisessaan. Kielenopetuksen tavoitteena 
on, että opiskelija saa riittävät kielelliset taidot arkielä-
män perustarpeisiin ja oppii oman elämänsä kannalta 
tärkeää sanastoa ja ilmaisuja.

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus – 
Suositus opetussuunnitelmaksi (Opetushallituksen 
suositus 5/421/2007). Opetushallituksen antama 
suositus aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskou-
lutuksen opetussuunnitelmaksi astui voimaan 1.8.2007. 
Kotoutumiskoulutuksen tehtävänä on edistää ja tukea 
aikuisten maahanmuuttajien kotoutumista suomalai-
seen yhteiskuntaan antamalla heille sellaiset tiedolliset 
ja taidolliset valmiudet, että he pystyvät tekemään omaa 
elämäänsä ja mahdollisen perheensä elämää koskevia 
suunnitelmia ja valintoja, toimimaan aktiivisesti suo-
malaisen yhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan täys-
valtaisina jäseninä sekä osallistumaan työelämään kukin 
edellytystensä mukaisesti. Koulutuksen tavoitteena on 
antaa kielelliset, yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja elä-
mänhallintaan liittyvät valmiudet, joiden avulla hän 
pystyy selviytymään jokapäiväisen elämän tilanteissa 
uudessa ympäristössään, toimimaan työelämässä ja ha-
keutumaan jatko-opintoihin.

opetuSSuunnIteLMIen peruSteet



DIALANG

www.lancs.ac.uk/researchenterprise/
dialang/about

Euroopan komission tuella kehitetyn Dialang-ohjelman 
avulla voi selvittää vieraan kielen taitojen vahvuuksia 
ja heikkouksia sekä saada tietoa omasta taitotasostaan. 
Taitojen riittävyyttä voi testata lukemisessa, kirjoittami-
sessa, kuuntelussa, rakenteissa ja sanaston hallinnassa. 
Dialangin 14 kieltä ovat englanti, espanja, hollanti, iiri, 
islanti, italia, kreikka, norja, portugali, ranska, ruotsi, 
saksa, suomi ja tanska. Testin ohjeet ja palautteen voi 
valita millä tahansa näistä 14 kielestä. Dialang antaa 
palautetta suorituksesta ja neuvoja jatko-opiskelua 
varten. Dialangia voi käyttää esimerkiksi nuorten tai 
aikuisten suomen kielen kurssin alussa, jolloin oppijan 
kielitaidosta saavat tietoa sekä opettaja että oppija itse. 
Dialangin palautteen avulla oppijat voivat itse todeta ja 
kertoa opettajalle, missä taidoissa he tarvitsisivat vah-
vistusta. Oppilaat voivat seurata suomen kielen taiton-
sa kehittymistä tekemällä Dialangin testit esimerkiksi 
vuoden väliajoin.

DIGITALISOITU INKERINSUOMALAISTEN 
PALUUMUUTTAJIEN KIELITESTI ELI 
DIPAKI

Entisen Neuvostoliiton alueelta kotoisin olevan in-
kerinsuomalaisen on paluumuuttajana oleskelulupaa 
Suomeen hakiessaan esitettävä todistus digitaalisen 
inkerinsuomalaisten kielitutkinnon (DIPAKI) suorit-
tamisesta. DIPAKI:n järjestävät viranomaiset, ja sen 
suorittaminen edellyttää suomen (tai ruotsin) kielen 
taidon taitotasoa A2. Korkea ikä, vammaisuus tai asuin-
paikka voi vapauttaa testistä, mutta tällöinkin kielitaito 
tulee osoittaa muulla luotettavalla tavalla.

Tutkinnossa arvioidaan puhumista, puheen ymmär-
tämistä, tekstin ymmärtämistä sekä kirjoittamista. 
Kielitutkinnon perusteissa on kuvattu tutkinnossa 
edellytettävän kielitaidon taso osa-alueittain. Erillisiä 
arvioita kielitaidon eri osa-alueista ei anneta; kyseessä 
on ns. kynnystesti (läpäisytesti), jolla halutaan selvittää, 
riittääkö testattavan kielitaito auttavaan selviytymiseen 
suomen kielellä Suomessa.

Tutkinto on kehitetty Opetushallituksen, työministe-
riön ja Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutki-
muksen keskuksen yhteistyönä, ja sitä toteuttaa työmi-
nisteriö. Vuoden 2008 alusta DIPAKI-tutkinto siirtyy 
Sisäasiainministeriön alaisuuteen. Huomattakoon, että 
kansalaisuuden hakemiseen vaaditaan DIPAKI:a kor-
keampi kielitaito eli B1.

Dufva, Mia
KIMARA – Kielellisiä ja matemaattisia 
oppimisvaikeuksia ennaltaehkäisevä 
toimintamalli alkuopetuksessa: Arvioinnista 
opetukseen
Turun yliopiston oppimistutkimuksen keskus 2007

KIMARA on alkuluokkien opettajille suunnattu teos, 
jossa kuvataan Turussa kokeiltua oppimisvaikeuksia 
ennaltaehkäisevää toimintamallia. Malli tukee erityisesti 
luokan- ja erityisopettajan välistä yhteistyötä ja soveltuu 
myös monikulttuuriseen opetukseen. KIMARA sisäl-
tää mm. tietoa oppimisen eri taitoalueista ja oppimisvai-
keuksista, kielellisen ymmärtämisen ja matemaattisen 
ajattelun arviointimenetelmiä sekä ideoita lukemisen, 
ymmärtämisen ja matemaattisen ajattelun oppimisvai-
keuksien ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen.

Eräniemi, Else – Lumme, Heli – Olasvuo-
Murtola, Eija – Ufacik, Riitta (toim.) 
SUOMI HALLUSSA?
Perusopetuksen päättöarvioinnin opas suomi 
toisena kielenä -opettajille
Opetushallitus 2008

Opas on tarkoitettu suomi toisena kielenä -oppijan 
kielitaidon arviointiin peruskoulun päättövaiheessa. 
Kirja pyrkii yhtenäistämään S2-arviointia, antamaan 
oppilaalle tietoa omasta  kielitaidostaan sekä välittä-
mään tiedon kielitaidosta toiselle asteelle. Opas sisältää 
kolme mallikoetta oppilaan vastaus- ja todistuslomak-
keineen sekä opettajan ohjeineen. Mallikokeiden lisäksi 
oppaassa on kaksi S2-arviointia käsittelevää artikkelia, 
jotka antavat arviointiin teoreettista tukea. 

VÄLIneItÄ kIeLItaIDon arVIoIntIIn

101



102

EUROOPPALAINEN KIELISALKKU

Eurooppalainen kielisalkku on kielenoppijan itsensä yl-
läpitämä dokumentti kielitaidostaan. Sen tavoitteena on 
toisaalta toimia opiskelijan kielenoppimisen pedagogi-
sena ohjaajana, toisaalta antaa tietoa opiskelijan kielitai-
dosta seuraavassa oppilaitoksessa tai työnantajalle. Eräs 
sen tavoite on yhtenäistää arviointia Euroopan eri mais-
sa. Kielisalkku koostuu kolmesta osasta: kielipassista, 
biografiasta ja näytekansiosta (portfoliosta). Kielipassi 
on yhteenveto opiskelijan kielitaidosta eri kielissä, biog-
rafiassa tuodaan esiin opiskelijan kielenoppimishistoria, 
siinä hän voi kertoa esimerkiksi oleskeluistaan eri mais-
sa. Näytekansiossa on kielitaitonäytteitä, esimerkiksi 
erilaisia tuotoksia ja oppimispäiväkirjoja. Eurooppalai-
nen kielisalkku on suunnattu kaikille kielenoppijoille, 
mutta Suomessa sitä on kokeiltu lukioissa, yliopistojen 
kielikeskuksissa ja ammattikorkeakouluissa. Tampe-
reen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen sivuilla on 
hyvä kielisalkkumateriaali (www.uta.fi/laitokset/okl/
tokl/projektit/eks).

KITA
Helsingin opetusvirasto

KITA on suomen kielen taidon arviointimateriaali esi- 
ja alkuopetuksen nivelvaiheeseen. Se on tarkoitettu suo-
mea toisena kielenä puhuvien lasten kielitaidon arvioi-
miseen. Tehtäväsarja soveltuu erityisesti esiopetuksen 
suomi toisena kielenä -opettajien sekä koulussa valmis-
tavan opetuksen ja S2-opettajien käyttöön. Tavoitteena 
on selvittää koulussa aloittavan oppilaan edellytykset 
opiskella perusopetuksessa sekä tarve valmistavaan tai 
S2-opetukseen. Tarkoituksena on mitata oppilaan arki-
päivän käsitteistöä sekä kykyä tuottaa suomen kieltä ja 
ymmärtää ohjeita. Arviointimateriaalista on saatavana 
kopioitava versio Helsingin opetusvirastosta. 

Kokkonen, Marja – Laakso, Saara – Piikki, Anni
ARVAANKO VAI ARVIOINKO?
Opas aikuisten maahanmuuttajien suomen 
kielen arviointiin + Äänite
Opetushallitus 2008

Arviointiopas on tarkoitettu tueksi aikuisten maahan-
muuttajien kotoutumiskoulutuksen kielenopetukseen 
ja opiskelijoiden kielitaidon arviointiin. Oppaassa 
käsitellään kielitaidon arvioinnin keskeisiä periaattei-
ta sekä tapoja arvioinnin toteutukseen aikuisten suo-
menopetuksessa. Opas perustuu suomenoppimisen 
alkuvaiheen toiminnallisen kielitaidon arviointiin, sillä 
kotoutumiskoulutuksen tavoitetaso on toimiva perus-
kielitaito B1.1. Kirjan lopussa on puheen ja kirjoitta-
misen suoritusnäytteitä tasoista A1-B1. Oppaan laaja 
lähdeluettelo ohjaa perusteellisemmin arvioinnista 

kiinnostunutta lukijaa. Arviointitehtävän laatijan muis-
tilistaan on koottu käyttökelpoiset nyrkkisäännöt on-
nistuneen arvioinnin toteuttamiseen. Oppaan äänite on 
saatavana myös sähköisesti osoitteessa www.oph.fi/jul-
kaisut/2009/aanet/arvio. Oppaan rinnalla voi käyttää 
KIELO-arviointimateriaalia (Tani 2008; ks. luettelon s. 
104), johon on koottu tehtäväsarjoja maahanmuuttaji-
en kielitaidon kartoitukseen ja seurantaan. 

Laitala, Maija
LAURAN PÄIVÄ 
Suomi toisena kielenä – kartoitusaineisto 
esiopetusikäisille 
Opetushallitus 2007

Lauran päivä on tarkoitettu esiopetusikäisten suomea 
toisena kielenä puhuvien lasten suomen kielitaidon kar-
toittamiseen. Kartoitus tehdään lapsen siirtyessä esi-
opetuksesta perusopetukseen, ja tulosten perusteella 
voidaan suunnitella S2-opetusta ensimmäisellä luokalla. 
Materiaali kertoo esiopetusikäisen tytön tavallisesta päi-
västä arkisine tapahtumineen. Sanaston kartoittaminen 
on keskeisessä asemassa, mutta myös kielen rakenteet 
nousevat esille. Materiaali koostuu 13 värikuvasta, joi-
den tapahtumista lapsi kertoo suullisesti ja joiden ku-
vaamista kartoittaja ohjaa valmiiden kysymysten avul-
la. Lopussa on kartoittajalle koontipohja, jonka avulla 
lapsen käyttämiä sanoja ja rakenteita voi tarkastella. 
Kuvat kertovat konkreettisesti lapsen maailmasta ja 
antavat mahdollisuuden monen tasoiseen kuvaukseen. 
Ohjeet kartoittajalle ovat informatiiviset ja rohkaisevat 
kartoittamaan esikoululaisen kielitaitoa. 

Lampinen, Anni – Ikäheimo, 
Hannele – Dräger, Marja
MAVALKA – Matematiikan valmiuksien 
kartoitus
Opettajan ohje + Ryhmäkohtaiset 
tuloslomakkeet + Lapsikohtaiset sivut + 
Oppivälinelaatikko
Opperi Oy 2007

MAVALKA on yksilöllisesti tehtävä kartoitus, jonka 
avulla selvitetään lapsen matematiikan valmiuksia. Kar-
toituksen tulokset antavat lähtökohdan matematiikan 
opetuksen suunnittelulle yksilö- ja ryhmätasolla. Uusin-
takartoituksen avulla saadaan selville lapsen valmiuksi-
en kehittyminen. MAVALKA 1 on suunnattu esiope-
tuksen erityisryhmille ja starttiluokan oppilaille, ja se 
toteutetaan lukuvuoden alussa ja puolivälissä. MAVAL-
KA 2 on suunnattu esiopetuksen alkuun ja puoliväliin 
sekä 1. luokan alkuun ja erityisopetukseen. MAVALKA 
soveltuu myös maahanmuuttajataustaisten oppilaitten 
matemaattisten valmiuksien kartoitukseen.

VÄLIneItÄ kIeLItaIDon arVIoIntIIn



Lampinen, Edit – Lyly, Taru – Mylläri, 
Taina – Pitkänen, Jukka (toim.)
KIELI TESTIIN
Opas ammatilliseen peruskoulutukseen 
hakevien maahanmuuttajataustaisten suomen 
kielen testaamiseen
Opetushallitus 2008

Opas on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisten opis-
kelijoiden suomen kielen taitojen testaamiseen opis-
kelijavalintojen yhteydessä. Oppaassa on ideoita ja oh-
jeita kielitestin toteuttamista varten. Testimateriaalia 
ei ole tarkoitettu valmiiksi kokeeksi, vaan se sisältää 
esimerkkejä testin laatimista varten. Tarkoituksena on 
selvittää, riittääkö hakijan suomen kielen taito amma-
tillisista opinnoista selviytymiseen. Testi perustuu ta-
son B1-osaamiseen. Kirjassa tarkastellaan kielitaidon 
riittävyyttä ja hyvää arviointia sekä perusteita sovel-
tuvan testaamisen tavoista. Kirjan lopussa on kaksi 
mallitestiä arviointiohjeineen. Ammatillisten koulu-
tusten S2-opettajien lisäksi oppaasta voi olla hyötyä 
myös perusopetuksen suomi toisena kielenä -opettajille 
perusopetuksen päättöarvioinnissa. 

Nissilä, Leena (toim.)
KIKE
Kielellisen kehityksen diagnosoiva tehtäväsarja
suomi toisena kielenä -opetukseen
Opetushallitus 2011, 3. painos

KIKE on maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 
suomen kielen testaamiseen tarkoitettu diagnosoi-
va tehtäväsarja. Testipakettiin kuuluu kirjanen, jonka 
tehtäväosiot ovat vapaasti kopioitavissa, sekä cd-levy. 
Kirjan alussa on teoriaosio, joka käsittelee toisen kie-
len oppimista yleensä. Jokaisen kielitaidon osa-aluetta 
käsittelevän luvun alussa on lisäksi lyhyt johdanto, jossa 
on ko. osa-alueen kannalta merkittävää tietoa. Testistö 
koostuu kuudesta eri osa-alueesta, jotka ovat kielitieto, 
sanasto, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen, kuullun 
ymmärtäminen ja puhuminen. Kun tehtäväsarjan kaik-
ki osiot on tehty, on mahdollista laatia kunkin oppilaan 
osalta kielitaitoprofiili. KIKE suositellaan tehtäväksi 
peruskoulun 2., 5. ja 7. luokalla tai kielitaidon olles-
sa tasolla A1, A2 ja B1. Testi soveltunee siten myös 
aikuisopiskelijoille, joskin sen aihepiirit ovat lapsen 
maailmasta. Tehtäväsarjan osiot ovat eri henkilöiden 
laatimia, mistä johtuu sen hienoinen kirjavuus. Tes-
ti on melko työläs toteuttaa, jos aikoo tehdä tehtävät 
kaikilta kielen osaalueilta. Kuitenkin ainoastaan siten 
voi saada kokonaiskäsityksen oppijan kielitaidosta. Pis-
teiden laskeminen ja kielitaitoprofiilin laatiminen on 
melko iso urakka, koska osioiden pistemäärät eivät ole 
valmiiksi vertailukelpoisia keskenään. Kertoimia käyt-
tämällä päästään vertailtavaan lopputulokseen. Luetun 
ymmärtämisen osalta annettu kerroin on virheellinen. 

Muutenkin tehtäväsarjaan on jäänyt joitakin virheitä, 
jotka varmaan toisessa painoksessa korjataan. Kaiken 
kaikkiaan KIKE on hyvä ja tarpeellinen väline kielitai-
don testaamiseen. Oppilaiden mielestä tehtävät olivat 
mielekkäitä, joskin turhan samankaltaisia.

SUOMI TOISENA KIELENÄ -PÄÄTTÖKOE
Suomi toisena kielenä -opettajat ry 

Suomi toisena kielenä -päättökoe on tarkoitettu pe-
rusopetuksen päättöarvioinnin tueksi. Koe sisältää 
kuullun- ja luetunymmärtämisosiot, aukkotehtävän ja 
kirjoitelma-aiheet. Koepakettia ei ole julkaistu 2011, 
eikä vuoden 2010 koetta enää toimiteta kouluille. Suun-
nitteilla on aiempaa kattavampi arviointimateriaali, joka 
ilmestyy aikaisintaan syksyllä 2011.

SUOMI/RUOTSI TOISENA KIELENÄ 
-YLIOPPILASKOE

Kokelas, jonka äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saa-
me, on voinut vuodesta 1996 lähtien korvata pakol-
lisen äidinkielen kokeen suomi/ruotsi toisena kielenä 
-kokeella. Osallistumisoikeutta suomi/ruotsi toisena 
kielenä -kokeeseen ei tarvitse erikseen hakea, vaan yli-
oppilastutkintolautakunta tarkistaa väestörekisteristä 
kokelaan äidinkielen. Jos on lukiossa opiskellut suomi 
äidinkielenä -oppimäärän mukaan, voi silti halutessaan 
kirjoittaa suomi toisena kielenä -kokeen. Suomi/ruotsi 
toisena kielenä ylioppilaskoe on kypsyyskoe, joka testaa 
sekä kielitaitoa että opiskeluvalmiuksia. Koe on luon-
teeltaan äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen ja vieraiden 
kielten kokeen välimuoto. Se ei sisällä kuunteluosuutta. 
Kokeen osioita ovat kirjoitelma, tekstinymmärtäminen, 
joko produktiivinen aukkotesti tai monivalinta-aukko-
testi sekä vapaavalintaisena joko selittämistehtävä, tii-
vistelmä tai kommentti. Kokeen kokonaispistemäärä 
on 209 pistettä. Suomi/ruotsi toisena kielenä -yliop-
pilaskoe takaa samanlaisen jatko-opintokelpoisuuden 
kuin suomi/ruotsi äidinkielenä -koekin. Mallikappa-
leita edellisten vuosien suomi ja ruotsi toisena kielenä 
-kokeesta voi tilata Ylioppilastutkintolautakunnasta.

VÄLIneItÄ kIeLItaIDon arVIoIntIIn
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Tani, Hanna
KIELO 
Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien 
suomen kielen taidon kartoitukseen ja 
kehityksen seurantaan + Äänite
Opetushallitus 2008

Materiaali on tarkoitettu aikuisten maahanmuuttajien 
suomen kielen taitotason selvittämiseen sekä kieli-
taidon kehittymisen seurantaan. Tehtävät soveltuvat 
esimerkiksi suomen kielen taitojen alkukartoituksiin 
tai kotoutumiskoulutuksen eri vaiheisiin. Materiaalin 
tehtävät on luokiteltu taitotasoille A1, A2 ja B1 ko-
toutumiskoulutuksen tavoitteiden mukaisesti. Testaus-
materiaalia on luetun ymmärtämisen, kirjoittamisen, 
kuullun ymmärtämisen ja puhumisen taitojen arvioimi-
seen. Erillistä rakenne- ja sanasto-osiota materiaaliin ei 
sisälly; osa-alueiden ajatellaan sisältyvän viestinnällisiin 
tehtäviin. Tehtävät perustuvat selkeästi toiminnallisen 
kielitaidon käsitykseen ja antavat runsaasti ideoita myös 
muuhun kielenopetukseen. Julkaisuun sisältyvä äänite 
on saatavana myös sähköisesti osoitteessa http://www.
oph.fi/julkaisut/2009/aanet/kielo.html.

Tani, Hanna – Nissilä, Leena 
TASOLTA TOISELLE 
Opas kielitaidon tasojen kuvausasteikon 
käyttöön suomi toisena kielenä -opetuksessa
Opetushallitus 2010

Tasolta toiselle käsittelee eurooppalaisen viitekehyk-
sen soveltamista suomi toisena kielenä -opetuksessa 
eri kouluasteiden ja taitotasojen näkökulmasta. Kirja 
on tarkoitettu opettajille, ja siinä kielitaidon kehitty-
mistä tarkastellaan tutkimustiedon, käytännön koke-
musten sekä kehittämistarpeiden kautta. Mukana on 
konkreettisia esimerkkejä kuvausasteikon käytöstä ope-
tuksessa ja arvioinnissa S2-opetuksen eri konteksteissa 
varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetukseen 
valmistavassa opetuksessa, 
S2-opetuksessa ja aikuis-
koulutuksessa. Kielitaidon 
eri osa-alueiden arvioimis-
ta ja kehittämistä käsitellään 
omissa artikkeleissaan. Kir-
ja soveltuu kaikille opettajil-
le, jotka työssään kohtaavat 
suomenoppijoita. 

YLEISET KIELITUTKINNOT (YKI)

www.oph.fi  Koulutus ja tutkinnot  
Kielitutkinnot  Yleiset kielitutkinnot

Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille suunnattuja kie-
litaitotutkintoja. Tutkinnot mittaavat viestinnällistä ja 
toiminnallista kielen osaamista sellaisissa käytännön 
tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntele-
maan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kiel-
tä – joko Suomessa tai ulkomailla. Kielitutkinnon voi 
suorittaa seuraavissa kielissä: englanti, espanja, italia, 
ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi, venäjä.

Kielitutkinto on yksikielinen (kysymyksetkin ovat 
suomeksi), ja sen voi suorittaa kolmella eri tasolla: 
perustasolla, keskitasolla ja ylimmällä tasolla. Kaikis-
sa kielitutkintojen testeissä on viisi osakoetta: tekstin 
ymmärtäminen, kirjoittaminen, rakenteet ja sanasto, 
puheen ymmärtäminen ja puhuminen.

Kansalaisuuslaki edellyttää kansalaisuuden hakijalta 
vähintään taitotasoa kolme (yleiseurooppalaisen vii-
tekehyksen taso B1). Taitotason kolme saavuttanut 
kielenoppija hallitsee arkipäivän elämässä tarvittavan 
kielitaidon. 

YKI on laadittu siten, että sen suorittaminen on hel-
pompaa, jos asuu Suomessa ja on tottunut käyttämään 
ja kuulemaan arkisuomea. YKI:ä suoritetaan kuitenkin 
myös ulkomailla, esimerkiksi Lontoossa ja Suomi-kou-
luissa Saksassa. Yleiset kielitutkinnot on kehitetty Ope-
tushallituksen ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä. 

Yleistä kielitutkintoa varten voi harjoitella Yleisradion 
toteuttamilla YKI-treenit – tavoitteena yleinen kielitut-
kinto -sivuilla osoitteessa www.yle.fi/java/yki/index.
nvl.

VÄLIneItÄ kIeLItaIDon arVIoIntIIn



juLkaISIjoIDen YhteYStIeDot

AIKE International Oy
 AIKE International 
 Sörnäistenkatu 1
 00580 Helsinki
 puh. 020 1441 850

Art House Oy 
 Bulevardi 19 C
 00120 Helsinki
 puh. 09 694 0752  
 faksi 09 693 3762 
 www.tietosanoma.fi
 myynti@arthouse.fi

Atena Kustannus Oy 
 PL 436
 40101 Jyväskylä
 Nikolainkulma
 Asemakatu 6, 2. krs.
 40100 Jyväskylä
 puh. 010 4214 200
 www.atenakustannus.fi
 atena@atena.fi

BTJ kustannus
 Heikkiläntie 7, PL 84
 00211 Helsinki
 puh. 09 5840 440
 www.btj.fi
 koulukirjat@btj.fi

Comp-Aid Oy 
 Kuparitie 1 (5.krs)   
 00440 Helsinki
 puh. 09 7288 330
 faksi 09 7288 3344
 info@compaid.fi
 www.compaid.fi

Early Learning Oy
 Työpajakatu 10 C
 00580 Helsinki
 puh. 09 7012 011
 faksi 09 7019 519
 el@earlylearning.fi
 www.earlylearning.fi

Edita Oy
 Edita Publishing Oy (kustannustoiminta)
 PL 780 (Porkkalankatu 22, Helsinki)
 00043 EDITA
 puh. 020 450 05
 faksi 020 450 2380
 asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
 www.edita.fi/publishing

Eesti Keele Sihtasutus
 Roosikrantsi 6 
 10119 Tallinn, EESTI
 faksi +372 644 9271
 www.eksa.ee
 eksa@eki.ee

ESKO Koolitus
 Vana-Posti 7 
 10146 Tallinn, EESTI 
  puh. +372 5057 678
 net@esko.ee
 www.esko.ee

Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus
 Suomen yhdyshenkilönä toimii  
 opetusneuvos Pirjo Koivula
The European Agency for    
Development in Special Needs Education
 Suomen yhdyshenkilö, National Co-ordinator
 PL 380
 00531 Helsinki
 puh. 040 348 7301
 etunimi.sukunimi@oph.fi
 www.edu.fi/erityinen_tuki/euroopan_ 
 erityisopetuksen_kehittamiskeskus

Oy Finn Lectura Ab
 Rautatieläisenkatu 6
 00520 Helsinki
 puh. 09 74151 005
 faksi 09 1464 370
 asiakaspalvelu@finnlectura.fi
 www.finnlectura.fi

Folkhälsan
 puh. 09 315 000
 www.folkhalsan.fi
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Gaudeamus Helsinki University   
 Press Otatieto Palmenia  
 Vuorikatu 3a
 00100 Helsinki  
 info@gaudeamus.fi
 www.gaudeamus.fi

Gummerus Kustannus Oy
 PL 749 (Arkadiankatu 23 B)  
 00101 Helsinki  
 puh. 010 6836 200
 faksi 09 5843 0200
 info@gummerus.fi
 www.gummerus.fi

Haukkarannan koulu
 Haukkalantie 56
 40740 Jyväskylä
 puh. 040 745 2550 (vaihde)
 faksi 014 3343 223
 www.haukkaranta.fi
 haukkaranta@haukkaranta.fi

Heikura, Vuokko & VEA-Books
 Tuohikoivuntie 6
 00780 Helsinki
 puh. 09 350 6014, 0400 424 886
 Tiedustelut: vea@kolumbus.fi

Helsingin opetusvirasto
 PL 3000 (Hämeentie 11 A)
 00099 Helsingin kaupunki
 puh. 09 310 86400
 faksi 09 310 86390
 www.edu.hel.fi

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto
 PL 7000 (Toinen linja 4 A) 
 00099 Helsingin kaupunki
 puh.  09 3104 011 (vaihde)
 www.hel.fi/hki/Sosv/fi/

Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus 
Palmenia (entinen Helsingin yliopisto, 
Vantaan täydennyskoulutuskeskus)
 PL 58 (Vuorikatu 24)   
 00014 Helsingin yliopisto
 puh. 09 1911 (vaihde)   
 www.helsinki.fi/palmenia

Helsingin yliopiston suomen kielen laitos
 PL 3 (Fabianinkatu 33)
 00014 Helsingin yliopisto
 puh.  09 1911 (vaihde)  
 faksi 09 191 23329
 www.helsinki.fi/sup
 

Helsinki Business College
 PL 133 (Hattulantie 2) 00511  
 Helsinki puh. 09 1489 0200
 faksi 09 140 321
 www.hbc.fi
 opintotoimisto@hbc.fi 

Iduleht OÜ
 Järveotsa tee 25-69 
 Tallinn 13520, EESTI
 puh. +372 5157508
 www.iduleht.ee
 iduleht@iduleht.ee

Ihmisoikeusliitto
 Döbelninkatu 2
 00260 Helsinki
 puh. 09 4155 2500
 faksi 09 4155 2520
 info@ihmisoikeusliitto.fi
 www.ihmisoikeusliitto.fi

Jamilahden kansanopisto
 Tikkupolku 1
 49400 Hamina  
 puh. 05 755 6600
 faksi 05 755 6670
 www.jamilahti.com
 toimisto@jamilahti.com

Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus
 PL 111, Yliopistokatu 2 A
 80101 Joensuu 
 puh. 013 251 111
 http://tkk.joensuu.fi

Jyväskylän kaupungin kouluvirasto
 Kilpisenkatu 1/PL 341 
 40101 Jyväskylä
 puh. 014 266 0000
 faksi 014 266 4002   
 www.jkl.fi/opetus/

Jyväskylän yliopiston kirjasto (väitöskirjamyynti)
 Julkaisuyksikkö PL 35 (B) 
 40014 Jyväskylän yliopisto
 puh. 014 260 3487 
 faksi 014 260 3471
 myynti@jyu.fi
 http://kirjasto.jyu.fi/julkaisut

Kansalaisopistojen liitto KOL (ent. 
Kansalais- ja työväenopistojen liitto)
 Haapaniemenkatu 7-9 B 
 00530 Helsinki  
 puh. 09 6122 430
 www.ktol.fi
 toimisto@ktol.fi



Kansanvalistusseura
 Haapaniemenkatu 7-9 B
 00530 Helsinki
 www.kansanvalistusseura.fi 

Kehitysvammaliitto/Oppimateriaalikeskus Opike
 Viljatie 4 C
 00700 Helsinki
 puh. 09 3480 9350  
 faksi 09 351 3975
 opike@kvl.fi
 www.opike.fi

Kehitysvammaliitto/Selkokeskus
 Viljatie 4 A 
 00700 Helsinki
 puh. 09 34809 240  
 faksi 09 3853 398
 selkokeskus@kvl.fi
 http://papunet.net/selko/
 www.kehitysvammaliitto.fi

Kesälukioseura
 PL 115 (Kruunuvuorenkatu 5 C)  
 00161 Helsinki
 puh. 09 6860770
 faksi 09 666130
 toimisto@kesalukioseura.fi
 www.kesalukioseura.fi

Kielikoulu Väinämöinen
 Johanna Halonen
 Hauhontie 6-8 D 26
 00550 Helsinki
 kielikouluvainamoinen@luukku.com

Kiipulan aikuiskoulutuskeskus
 Kiipulantie 507
 14200 Turenki
 puh. 03 68521
 faksi 03 6845 066
 www.kiipula.fi
 info@kiipula.fi

Kirjapaja
 Hietalahdenranta 13, PL 279
 00181 Helsinki
 puh. 020 7542 000 
 faksi 020 7542 341
 www.kirjapaja.fi

Kirjastus Argo
 Rävala pst 8 - C114 
 Tallinn 10143, EESTI
 puh. +372 688 8680
 faksi +372 688 8681
 www.argokirjastus.ee
 argokirjastus@argokirjastus.ee

Konkkaronkka-pelin tilaukset
 Laurea-ammattikorkeakoulu
 puh. 0400 214 754
 www.konkkaronkka.fi 
 info@konkkaronkka.fi

Lasten keskus 
 Itälahdenkatu 27 A (varasto 25 A)
 00210 Helsinki
 puh. 09 6877 450 (vaihde)
 faksi 09 6877 4545
 www.lastenkeskus.fi
 tilaukset@lastenkeskus.fi

Lingonet Oy
 Linnankatu 11 A
 20100 Turku
 puh. 02 2345 444
 faksi 02 2345 445
 mail@lingonet.com
 www.lingonet.com

Maahanmuuttokirjasto
 Panimokatu 1
 00580 Helsinki
 puh. 071 8733 097
 kirjasto@migri.fi
 www.migri.fi 

Matroskin muuttaa Suomeen -elokuvan 
tilaukset ja sopimukset: Joensuun 
kaupungin koulutuspalvelukeskus
 puh. 050 5452 551
 maria.pikkarainen@jns.fi
 rankids@gmail.com

Mukamat oy
 Kyläsepänkatu 3 B
 33270 Tampere
 puh. 050 345 1712 
 faksi 03 344 3936
 www.suomenlukkari.fi/mukamat/ 
 mukamat@gmail.com

Nouveau Koulutus Oy
 Veistämönaukio 1–3
 20100 Turku 
 puh. 02 9009 0989
 nouveau@nouveau.fi 
 www.nouveau.fi

Nuorisotutkimusseura ry. 
 Asemapäällikönkatu 1 (2.krs) 
 00520 Helsinki 
 puh. 020 755 2662
 faksi 020 755 2627
 www.nuorisotutkimusseura.fi
 toimisto@nuorisotutkimus.fi
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Opetushallitus
 Hakaniemenranta 6 
 00530 Helsinki
 puh. 040 348 7555
 www.oph.fi
 www.edu.fi
 Tilaukset: Opetushallituksen verkkokauppa, 
 Förlagssystem Finland  Ab Kustannustaito
 puh. 09 8874 130 
 tilaukset@kustannustaito.fi
 www.oph.fi/verkkokauppa

OpiKatti
 puh. 044-2805502
 carita.vesander@opikatti.fi
 www.opikatti.fi 

Opperi Oy Ab
 Rakuunantie 9 A 4
 00330 Helsinki
  puh. 09 458 43 94
 opperi@opperi.fi  
 www.opperi.fi

Kustannusosakeyhtiö Otava
 Uudenmaankatu 8–12
 00120 Helsinki
 puh. 09 19 961 (vaihde)
 www.otava.fi
 otava@otava.fi

Pieni Karhu
 Kirkkotie 12
 16610 Kärkölä
 puh. 03 734 0402, 050 555 0512
 faksi 03 734 0407
 www.pienikarhu.fi
 info(@pienikarhu.fi

Pirkanmaan taidetoimikunta
 Pyhäjärvenkatu 1 A  
 33200 Tampere
 puh. 040 579 2344, 040 579 2332
 www.pirkanmaantaidetoimikunta.fi
 info@pirkanmaantaidetoimikunta.fi

PS-kustannus
 Aatoksenkatu 8 E (PL 303)
 40720 Jyväskylä
 puh. 014 337 0070  
 faksi 014 337 0071
 asiakaspalvelu@ps-kustannus.fi
 www.ps-kustannus.fi

Promentor Solutions Oy
 Tekniikantie 12
 02150 Espoo
 puh. 020 7981 210
 info@promentor.fi
 www.promentor.fi

SEM Consulting Oy
 www.semconsulting.fi
 svetlana.myhkyra@semconsulting.fi

Sisäministeriö
 Kirkkokatu 12 / PL 26 
 00023 Valtioneuvosto
 puh. 071 878 0171 (vaihde)
 faksi 071 878 8555
 www.intermin.fi
 kirjaamo@intermin.fi

Softmill
 Torpankuja 5 C 16
 40740 Jyväskylä
 puh. 014 3111 720
 faksi 014 3111 720
 k.j@softmill.inet.fi
 http://personal.inet.fi/yritys/softmill/

Soran Zaki
 puh. 0440 604 778, 040 910 4809
 soran.zaki@hotmail.com

Soveltavan kielentutkimuksen keskus
(ent. Korkeakoulujen kielikeskus)
 PL 35 (Keskussairaalantie 2)
 40014 Jyväskylän yliopisto
 puh. 014 260 3520
 faksi 014 260 3521
 solki-info@cc.jyu.fi
 www.solki.jyu.fi

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)
 PL 259 (Hallituskatu 1)
 00171 Helsinki
 puh. 0201 131 231
 faksi 09 131 232 20
 sks@finlit.fi
 www.finlit.fi

Suomen kasvatustieteellinen seura
 www.kasvatus.net
 Julkaisujen tilaus:
 www.kasvatus.net/fera/verkkokauppa
 Koulutuksen tutkimuslaitoksen asiakaspalvelu
 puh. 014 260 3220
 ktl-asiakaspalvelu@ktl.jyu.fi

Suomen kesäyliopistot ry
 puh. 03 214 7626 
 faksi 03 214 7629 
 infoa(at)kesayliopistot.fi
 www.kesayliopistot.fi



Suomen Pakolaisapu ry
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