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Suomen kielien oppikirjat, opetuskielenä suomi, 20190517  
 

 

Suomen kielen oppikirjoja suomea kieltä vieraana kielenä opiskeleville. 
Opetuskielenä suomi.  
Päivitetty 12.4.2019 
 
 
 

Oppikirjat 

 
 
Ahonen, Lili: Kuulostaa hyvältä : Sounds good : [tekstit ja harjoitukset]. 3. korj. p. 2014. 
ISBN 978-951-746-493-2 (nid.) 
Alkeistaso. Perusopetus. Kertauskirja. Itseopiskeluun ja etäopiskeluun soveltuva kirja. 
Julkaisuun liittyy englanninkielinen kielioppi ja sanasto Sounds good : kuulostaa hyvältä, ISBN 978-951-
746-494-9 
 
 
Al-Kharsani, Merim: Opi suomea Merimin kanssa. 2019.  
ISBN 978-952-5940-52-7 
Suomeksi ja arabiaksi kirjoitettu suomen kielen oppikirja. Tarkoitettu maahanmuuttajille ja opettajille. Tai-
totaso A1-B2. Soveltuu myös YKI-kokeeseen harjoittelemiseen. Itseopiskeluun tai opettajajohtoiseen 
opetukseen. 
 
 
Berg, Maarit: Kato hei! : puhekielen alkeet. 5. uud. p. 2017. 
ISBN 978-951-792-882-3 (nid.) 
Soveltuu kaikille suomen kielen oppijoille sekä kurssi- että itseopiskelumateriaaliksi. Kirjan dialogit sovel-
tuvat niin alkeisoppijoille kuin edistyneillekin suomen kielen opiskelijoille. 
Helmetissä myös vanhempaa laitosta: 4. painos 2008. ISBN 978-951-792-172-5 

Oppikirjaan liittyy äänite (1 CD-levy), ISBN 978-951-792-883-0 
 
 
Bessonoff, Salli-Marja: Aletaan ja jatketaan! : suomen kielen oppikirja / Salli-Marja Bessonoff, Eila Hä-
mäläinen. [Uudistettu laitos] 2011  
Kirja on uudistettu laitos kahdesta aikaisemmasta oppikirjasta, Eila Hämäläisen kirjoista Aletaan! ja Jat-
ketaan!. Alkeistaso. 
ISBN 978-952-10-7101-0 (nid.) 
 
 
Bessonoff, Salli-Marja: Harjoitellaan! : harjoituksia oppikirjaan Aletaan ja jatketaan! / Salli-Marja Bes-
sonoff, Eila Hämäläinen. Uud. laitos. 2012.  
ISBN 978-952-10-7619-0 (nid.) 
Tämä harjoituskirja on Aletaan ja jatketaan! -oppikirjan pari, joka on tarkoitettu käytettäväksi oppikirjan 
rinnalla. Harjoituskirja on uudistettu laitos kahdesta aikaisemmasta harjoituskirjasta (Harjoitellaan! ja Jat-
ketaan harjoituksia!). Soveltuu kielikurssille sekä itseopiskeluun. Alkeistaso. 
 
  
Bösinger, Annukka: Suomea luvassa / Annukka Bösinger, Hanna Honkanen ja Pauliina Raittila. 
2016. ISBN 978-952-13-5917-0 (nid.) 
Suunnattu lukiokoulutukseen valmistavan opetuksen (LUVA) suomi toisena kielenä -opiskelijoille.  
 
  

http://luettelo.helmet.fi/search*fin/?searchtype=i&SORT=D&searcharg=978-951-746-493-2+&searchscope=9
http://luettelo.helmet.fi/search*fin/?searchtype=i&SORT=D&searcharg=978-952-5940-52-7&searchscope=9
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-882-3+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-792-172-5
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin?/i978-952-10-7101-0+/i9789521071010/1,1,1,B/frameset&FF=i9789521071010&1,1,/indexsort=-
http://luettelo.helmet.fi/search*fin/?searchtype=i&SORT=D&searcharg=978-952-10-7619-0+&searchscope=9
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-13-5917-0+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-10-7619-0+
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Eloranta, Niina: Kipinä : suomea lukioon. 1-2 / Niina Eloranta, Heidi Lehtosaari. 
2. uud. p. – 3. p. 2016. 
ISBN 978-951-792-753-6 (nid.) 
KIPINÄ on suomi toisena kielenä -kirjasarja, joka noudattaa uutta lukion suomi toisena kielenä -opetus-
suunnitelmaa (LOPS 2016). Kirjasarja soveltuu lukion lisäksi keskiasteen oppilaitoksiin ja korkeakoului-
hin niin ryhmäopetukseen kuin itsenäiseenkin opiskeluun. Opintojen tavoitteena on saavuttaa kielitaito 
taitotasolla B2.  
Kipinä 1-2 sisältää lukion suomi toisena kielenä -kurssit S21 Tekstit ja vuorovaikutus ja S22 Kieli, kult-
tuuri ja identiteetti.  
 
  
Eloranta, Niina: Kipinä : suomea lukioon. 3-4 / Niina Eloranta, Heidi Lehtosaari. 
3. uud. p. 2016. – 2017. 
ISBN 978-951-792-815-1 (nid.) 
Kipinä on suomi toisena kielenä -kirjasarja, joka noudattaa lukion suomi toisena kielenä -opetussuunni-
telmaa (LOPS 2016. Kirjasarja soveltuu lukion lisäksi keskiasteen oppilaitoksiin ja korkeakouluihin niin 
ryhmäopetukseen kuin itsenäiseenkin opiskeluun. Opintojen tavoitteena on saavuttaa kielitaito taitota-
solla B2. 
Kipinä 3–4 sisältää lukion suomi toisena kielenä -kurssit S23 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ja S24 
Tekstit ja vaikuttaminen.  
Kurssi noudattaa lukion uutta opetussuunnitelmaa (LOPS 2016). 
 
  
Eloranta, Niina: Kipinä : suomea lukioon. 5-6 / Niina Eloranta, Heidi Lehtosaari 
ISBN 978-951-792-816-8 (nid.). 2. uud. p. 2017 
Kipinä on suomi toisena kielenä -kirjasarja, joka noudattaa lukion suomi toisena kielenä -opetussuunni-
telmaa. Kirjasarja soveltuu lukion lisäksi keskiasteen oppilaitoksiin ja korkeakouluihin niin ryhmäopetuk-
seen kuin itsenäiseenkin opiskeluun. Opintojen tavoitteena on saavuttaa kielitaito taitotasolla B2.  
Kipinä 5–6 sisältää lukion suomi toisena kielenä -opetuksen kurssit S25 Teksti ja konteksti ja S26 Nyky-
kulttuuri ja kertomukset. (Ei tilattavissa) 
 
 
Eloranta, Niina: Kipinä : suomea lukioon. 5-6  / Niina Eloranta, Heidi Lehtosaari. 
ISBN 978-952-346-216-8 (nid.) 3. tark. p. 2018 Uudempi laitos. 
Kipinä on suomi toisena kielenä -kirjasarja, joka noudattaa lukion suomi toisena kielenä -opetussuunni-
telmaa. Kirjasarja soveltuu lukion lisäksi keskiasteen oppilaitoksiin ja korkeakouluihin niin ryhmäopetuk-
seen kuin itsenäiseenkin opiskeluun. Opintojen tavoitteena on saavuttaa kielitaito taitotasolla B2. 
Kipinä 5–6 sisältää lukion suomi toisena kielenä -opetuksen kurssit S25 Teksti ja konteksti ja S26 Nyky-
kulttuuri ja kertomukset. materiaalia, esimerkiksi kirjailijoiden haastatteluja, runoja, novelleja, romaanikat-
kelmia ja lehtitekstejä.  
Kurssi noudattaa lukion uutta opetussuunnitelmaa (LOPS 2016). 
  
Eloranta, Niina: Kipinä : suomea lukioon. Tehtävien ratkaisuja: kurssit S21-S22. 
2. korj. p. 2016. 
ISBN 978-951-792-782-6 (nid.) 
Kipinä Tehtävien ratkaisuja: kurssit S21-S22 tarjoaa ratkaisut Kipinä 1-2 -oppikirjan kielioppitehtäviin. 
Ratkaisut toimivat opettajan apuvälineenä ja itseopiskelijan tukena.  
Kipinä Tehtävien ratkaisuja: kurssit S21-S22 on uudistettu vastaamaan Kipinä 1-2 -oppikirjan LOPS-uu-
distusta (2016). 
 
 
Eloranta, Niina: Kipinä : suomea lukioon. Tehtävien ratkaisuja : kurssit S23-S24. 2. uud. p. 2017. ISBN 
978-951-792-817-5 (nid.) 
Ratkaisut Kipinä 3-4 -oppikirjan kielioppitehtäviin 

http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-753-6+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-13-5917-0+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-815-1+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-792-753-6+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-816-8+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-792-815-1+
http://luettelo.helmet.fi/search*fin/?searchtype=i&SORT=D&searcharg=978-952-346-216-8+%28&searchscope=9
http://luettelo.helmet.fi/search*fin/?searchtype=i&SORT=D&searcharg=978-951-792-782-6+&searchscope=9
http://luettelo.helmet.fi/search*fin/?searchtype=i&SORT=D&searcharg=978-951-792-817-5+&searchscope=9
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Kipinä on suomi toisena kielenä -kirjasarja, joka noudattaa lukion suomi toisena kielenä -opetussuunni-
telmaa. Tämä teos sisältää ratkaisut kurssien S23 ja S24 harjoituksiin. 
 
 
Eloranta, Niina: Kipinä : suomea lukioon. Tehtävien ratkaisuja : kurssit S25-S26. 2. uud. p. 2017. ISBN 
978-951-792-818-2 (nid.)  
Kipinä Tehtävien ratkaisuja: kurssit S25-S26 tarjoaa ratkaisut Kipinä 5-6 –oppikirjan tehtäviin. 
Kurssilla S26 harjoitellaan suomi toisena kielenä -ylioppilaskoetta varten. 
  
 
Hart, Susanna: Suomea paremmin. 4. korj. 2013. Liitteenä CD-levy. 
ISBN 978-951-792-316-3 (nid.)  
Kirja on suunnattu niille aikuisopiskelijoille, joilla on jo suomen kielen perustiedot ja taidot mutta  
puuttuu sujuva kielitaito. Teoksen sisällön hallitessaan opiskelija on yleisten kielitutkintojen tasolla 3, joka 
tarvitaan kansalaisuushakemukseen. (Ei tilattavissa) 
 
 
Hyvin menee! 1 : Suomea aikuisille / Satu Heikkilä, Pirkko Majakangas. Uud.laitoksen 
1.- 10. p. 2016 
ISBN 978-951-1-22775-5 (nid.) 
Alkeisoppikirjassa tavoitteena on toiminnallinen kielitaito taitotasolla A2.  

  
 
Hyvin menee! 2 : Suomea aikuisille / Kristiina Kuparinen, Terhi Tapaninen.  2.-7. p. 2014 
ISBN 978-951-1-22315-3 (nid.)  
Hyvin menee! 2 on tarkoitettu suomea toisena tai vieraana kielenä opiskeleville aikuisille, jotka ovat ta-
solla A2. Tavoitteena on saavuttaa kielitaitotaso B1. Kirja sopii keskitason YKI-testiin harjoitteleville.  
 
 
Häkkinen, Kaisa: Luku : lukemisen ja kirjoittamisen oppikirja aikuisille maahanmuuttajille. 1. p. 2017. 
ISBN 978-951-792-869-4 (nid.) 
Luku sopii opiskelijoille, jotka osaavat jo lukea ja kirjoittaa jonkin verran latinalaisilla aakkosilla, mutta kai-
paavat vielä lisäharjoitusta. Soveltuu myös lukutaito-opetukseen sekä aikuisten perusopetukseen kotou-
tumiskoulutuksessa, jossa vahvistetaan opiskelijoiden luku- ja kirjoitustaitoa.  
  
 
Häkkinen, Kaisa: Luku Startti : lukemisen ja kirjoittamisen oppikirja aikuisille maahanmuuttajille. 
1.-2. p. 2019. ISBN 978-951-1-34570-1 (nid.)  

Luku Startti on suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen alkeistason oppikirja aikuisille maahanmuutta-
jille. Kirja pohjautuu uusimpiin opetussuunnitelman perusteisiin, jotka ovat käytössä sekä vapaan sivis-
tystyön että aikuisten perusopetuksen lukutaito-opetuksessa.  
Sisältää kirjaan täytettäviä harjoituksia. 
Luku Startti sopii käytettäväksi ennen Luku-kirjaa ensimmäisenä luku- ja kirjoitustaidon oppikirjana.  
Oppikirjaan liittyy äänite (2 CD-äänilevyä), ISBN 978-952-346-121-5 

  
 
Hämäläinen, Eila: Aletaan! : suomen kielen oppikirja vasta-alkajille. 11-19. painos 2010. 
ISBN 978-951-45-6974-6 (nid.) 
Alkeistason suomen kielen oppikirja. (Ei tilattavissa). 
Ks. Uudistettu laitos: Bessonoff, Salli-Marja: Aletaan ja jatketaan! : suomen kielen oppikirja / Salli-Marja 
Bessonoff, Eila Hämäläinen. 
  
 
Hämäläinen, Eila: Jatketaan! : suomen kielen oppikirja alkeet osaaville. 12. p. 2009. 
ISBN 978-951-45-7724-6 (nid.) 

http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=9789517928182&searchscope=9&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-978-951-792-818-2+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-316-3+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-792-782-6+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin?/i978-951-1-22775-5+/i9789511227755/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=i9789511227755&1%2C%2C2/indexsort=-
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin?/i978-951-1-22315-3/i9789511223153/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=i9789511223153&1%2C%2C2/indexsort=-
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-869-4+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-1-22315-3
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-1-34570-1+&searchscope=9&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=iLuku+Startti+%3A+lukemisen+ja+kirjoittamisen+oppikirja+aikuisille+maahanmuutt
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-45-6974-6&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-1-34570-1+
http://luettelo.helmet.fi/search*fin/?searchtype=i&SORT=D&searcharg=978-951-45-7724-6+&searchscope=9
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Alkeet osaavalle suomen kielen oppikirja. (Ei tilattavissa) 
Ks. Uudistettu laitos: Bessonoff, Salli-Marja: Aletaan ja jatketaan! : suomen kielen oppikirja / Salli-Marja 
Bessonoff, Eila Hämäläinen, ISBN 9789521071010 
  
 
Intke Hernández, Minna: Päivää! : suomea aikuisille. 2015. ISBN 978-952-13-5701-5 (nid.) 
Päivää! Suomea aikuisille on suomen kielen oppikirja aikuisille, jotka ovat aiemmissa opinnoissaan 
edenneet taitotasolle A1.2. Tekstit on äänitetty sekä kirja- että puhekielisinä. 
Helmetissä Linkki äänitemateriaaliin. 
  
 
Jussila, Mirka: Työelämän suomea. 1 : Suomeksi ammattiin. 2017. ISBN 978-951-792-874-8 (nid.)  
Työelämän suomea -sarjan 1. osassa opitaan muun muassa hakemaan koulutukseen ja tutustutaan eri 
ammatteihin. Kirja soveltuu käytettäväksi  esimerkiksi VALMA-koulutuksessa. 
Kirjaan liittyy äänite (CD-levy), ISBN 978-951-792-875-5 
 
  
Piirainen, Jepa: Työelämän suomea. 2 : Suomeksi työhön. 2017. ISBN 978-951-792-878-6 (nid.) 
Työelämän suomea 2 -kirjassa opitaan mm. laatimaan työhakemus ja CV. Opitaan työnhaun uusia muo-
toja, kuten esim. videohaastattelu ja case-haastattelu. Harjoitellaan työpaikkojen viestintätilanteita ja sy-
vennetään ammattituntemusta. 
Kirjaan liittyy äänite (CD-levy), ISBN 978-951-792-879-3 
 
 
Jönsson-Korhola, Hannele: Tarkista tästä : suomen sanojen rektioita suomea vieraana kielenä opiske-
leville / Hannele Jönsson-Korhola, Leila White. 7. p. 2010 
ISBN 978-951-792-007-0 (nid.) 
Hakuteos, josta näet noin 1200 sanan rektion eli sen, missä muodossa sana liittyy toiseen. Kirja on hyö-
dyllinen apuneuvo kaikille suomea vieraana kielenä opiskeleville. 
(Ei tilattavissa) 
 
Jönsson-Korhola, Hannele: Rakastan sinua. Pidätkö sinä minusta? : suomen verbien rektioita. 
2. uud. p. 1996.  
ISBN 978-951-680-118-9 (nid.) 
Suomen kielen verbien rektioita koskeva oppikirja.  
 
 
Kangasniemi, Heikki: Suomen kielen tikapuut. Jatkotaso 1 : Kielioppi- ja harjoituskirja  
2007. ISBN 978-951-44-6910-7 (nid.) 
Neliosainen oppikirjasarja Suomen kielen tikapuut on tarkoitettu suomea toisena tai vieraana kielenä 
opiskelevalle. Jatkotaso. 
Myös e-kirjana. 
 
 

Saatavilla myös e-kirjana 
  
Kangasniemi, Heikki: Suomen kielen tikapuut. Jatkotaso 2 : Kielioppi- ja harjoituskirja. 2007, 
2. korjattu painos 2008. - 3. painos 2010. ISBN 978-951-44-6865-0 (nid.) 
Neliosainen oppikirjasarja Suomen kielen tikapuut on tarkoitettu suomea toisena tai vieraana kielenä 
opiskelevalle. Jatkotaso. 
Myös e-kirjana. 
 
 
Kangasniemi, Heikki: Suomen kielen tikapuut. Alkeistaso 1 : Kielioppi- ja harjoituskirja. 
2. korjattu painos 2007. ISBN 978-951-44-6908-4 (nid.) 

http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-13-5701-5+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-45-7724-6+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-874-8+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-13-5701-5+
http://luettelo.helmet.fi/search*fin/?searchtype=i&SORT=D&searcharg=978-951-792-878-6+&searchscope=9
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-007-0+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-792-874-8+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-007-0+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-792-874-8+
http://luettelo.helmet.fi/search*fin/?searchtype=i&SORT=D&searcharg=978-951-680-118-9+&searchscope=9
http://luettelo.helmet.fi/search*fin/?searchtype=i&SORT=D&searcharg=978-951-44-6910-7+&searchscope=9
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-44-6865-0+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-44-6910-7+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-44-6908-4+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-680-118-9+
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Neliosainen oppikirjasarja Suomen kielen tikapuut on tarkoitettu suomea toisena tai vieraana kielenä 
opiskelevalle. Alkeistaso. 
 
 
Kangasniemi, Heikki: Suomen kielen tikapuut. Alkeistaso 2 : Kielioppi- ja harjoituskirja. 2007. 
ISBN 978-951-44-6909-1 (nid.) 
Neliosainen oppikirjasarja Suomen kielen tikapuut on tarkoitettu suomea toisena tai vieraana kielenä 
opiskelevalle. Alkeistaso. 
 
 
Karanko, Marjatta: Suomea sinulle. 1 : Suomen kielen oppikirja yläkouluun. 2011. 
ISBN 978-951-792-485-6 (nid.) 
Suomea sinulle 1 on peruskoulun 7.–9.-luokille tarkoitettu suomen kielen alkeisoppikirja.  
Kirja valmentaa eurooppalaisessa viitekehyksessä taitotasolle A1.3. 
Oppikirjaan liittyy äänite (2 CD-levyä), ISBN 978-951-792-493-1. 
(Ei tilattavissa) 
 
  
Karanko, Marjatta: Suomea sinulle. 2 : Suomen kielen oppikirja yläkouluun / Marjatta Karanko, Ulla 
Paavilainen, Nina Vuorio. 2013. 
ISBN 978-951-792-556-3 (nid.) 
Kirja on suunnattu peruskoulun yläkoulun 9.-luokkalaisille, mutta se soveltuu jokaiselle, joka hallitsee 
suomen perustaidot (taitotaso A1-A2). Kirjan tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen taitotason B2 
saavuttaminen. Oppikirjaan liittyy äänite (2 CD-levyä), ISBN 978-951-792-567-9  
(Ei tilattavissa) 
 
 
Karanko, Marjatta: Tottakai! : suomen kielen alkeisoppikirja / Marjatta Karanko, Ulla Paavilainen. 2009. 
ISBN 978-951-792-166-4 (nid.) 
Peruskouluun tarkoitettu suomen kielen alkeisoppikirja. Kirja on suunnattu yläkoulun oppilaille, mutta sitä 
voi mainiosti käyttää neljänneltä luokalta lähtien. Oppikirjaan liittyy äänite (1 CD-levy), ISBN 978-951-
792-204-3. (Ei tilattavissa). 
 
  
Kela, Maria: Ihan lähellä : työelämän suomea lähihoitajille. ISBN 978-951-37-6519-4 (nid.). 2014.  
Lähihoitajaopiskelijoille suunnattu suomen kielen oppikirja. Kirja kehittää monilukutaitoa ja sopii hyvin 
myös peruskoulussa tai lukiossa S2-oppimäärää opiskelleiden ammatilliseksi suomen kielen oppikirjaksi.  
 
 
  
Kemppinen, Julia: Kokataan suomeksi! : suomen kielen oppikirja ravintola-alan opiskelijoille ISBN 978-
952-346-104-8 (nid.) 2018 
Kokataan suomeksi! on ammatillisen suomen kielen oppikirja, joka on suunnattu ravintola-alalla opiske-
leville nuorille ja aikuisille sekä kaikille alasta kiinnostuneille. Kirja sijoittuu eurooppalaisen viitekehyksen 
taitotasoille A2–B1.Oppikirjaan liittyy äänite (2 CD-levyä), ISBN 978-952-346-107-9 
 
 
Kenttälä, Marjukka: Suomi sujuvaksi. 1. [Lisäp.] 2013. 
ISBN 978-952-495-023-7 (nid.) 
Oppikirja suomea toisena tai vieraana kielenä opiskeleville. S2-oppikirja aikuiskoulutukseen. Myös käsi-
kirjana hyödyllinen. 
Oppikirjaan liittyy äänite (1 MP3-CD), ISBN 978-952-495-275-0 
 
  
Kenttälä, Marjukka: Suomi sujuvaksi. 2 : Jatko-oppikirja. 3. p. 2015 

http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-44-6909-1+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-44-6908-4+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin?/i978-951-792-485-6+/i9789517924856/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=i9789517924856&1%2C%2C2/indexsort=-
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-556-3+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-792-485-6+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin?/i978-951-792-166-4+/i9789517921664/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=i9789517921664&1%2C%2C2/indexsort=-
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-37-6519-4+%28&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-44-6908-4+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-346-104-8+&searchscope=9&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-37-6519-4+%28978-952-346-104-8+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-495-023-7+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-346-104-8+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-495-246-0&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-495-023-7+
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ISBN 978-952-495-246-0 (nid.) 
Suomi sujuvaksi 2 on selkeä, monipuolinen ja kattava suomen kielen jatko-oppikirja. Kirja on jatkoa suo-
situlle Suomi sujuvaksi 1 –oppikirjalle. Oppikirja suomen kielen taidon eurooppalaisen viitekehyksen tai-
totasolle A2.1. ja A2.2. 
 
  
Klemets, Rita: Uudet tuulet. 1-3 : Tekstikirja. 2011.  
ISBN 978-951-52-2642-6 (nid.) 
Lukion suomen kielen oppikirja. Ruotsinkielisille. Opetuskieli suomi. (Ei tilattavissa) 
 
  
Klemets, Rita: Uudet tuulet. 4-6 : Kielioppikirja / Rita Klemets. 2013. 
ISBN 978-951-52-3302-8 (nid.) Lukion suomen kielen kielioppi. Ruotsinkielisille. Opetuskieli suomi. (Ei 
tilattavissa) 
 
  
Klemets, Rita: Uudet tuulet. 4-6 : Tekstikirja / Rita Klemets. 2013. 
ISBN 978-951-52-3301-1 (nid.) Lukion suomen kielen oppikirja. Ruotsinkielisille. Opetuskieli suomi. (Ei 
tilattavissa) 
   
 
Korhonen, Petra: Suomea jokaiseen päivään : sanastoharjoituksia suomea toisena ja vieraana kielenä 
opiskeleville. 2. p. 2008. ISBN 978-951-792-183-1 (nid.) 
Harjoituskirja suomea toisena ja vieraana kielenä opiskeleville, jotka jo osaavat suomen kielioppia.  
Soveltuu itseopiskeluun. 
 
 
Kuparinen, Kristiina: Hyvin kuuluu! : suomen kielen kuunteluharjoituksia taitotasolle B1. 2009. 94 s. 
Liitteenä CD-levy. 
ISBN 978-951-1-23857-7 (nid.) 
Soveltuu myös itseopiskeluun taitotasolla B1. Keskitaso. 
 
 
Kuparinen, Kristiina: Oma suomi. 1 : suomea aikuisille. 1.-6. p. 2018. 
ISBN 978-951-1-27371-4 (nid.) 
Oma Suomi 1 suomea aikuisille on aktiiviseen kielenkäyttöön kannustava suomen kielen oppikirja aikui-
sille. Kirja sopii sekä itsenäiseen opiskeluun että kielikurssin oppikirjaksi. Tämä 1. osa etenee alkeista 
eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolle A2.2. Aihepiirit noudattavat aikuisten kotoutumiskoulutuksen 
opetussuunnitelmaa. 
Perustaso. Itseopiskelu. Aikuisopiskelu. 
Oppikirjaan liittyy äänite (2 CD-levyä),  ISBN 978-951-1-27776-7 
 
 
Kuparinen, Kristiina: Oma suomi. 2 : suomea aikuisille / Kristiina Kuparinen, Terhi Tapaninen. 2. p. 
2017. ISBN 978-951-1-28379-9 (nid.)  
Uusi S2-oppimateriaali. Oma suomi noudattaa aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen uu-
den opetussuunnitelman teemoja ja suosituksia. Kirja opastaa tasolle B1.1. Keskitaso. Aikuisopiskelu. 
Oppikirjaan liittyy äänite (2 CD-levyä),  ISBN 978-951-1-29399-6 
 
   
Kushtshenko, Leena: Eka suomi.   3. muuttamaton p. 2015.  ISBN 978-952-13-4428-2 (nid.) 
Eka suomi on suomi toisena kielenä -oppikirja perusopetuksen valmistavaan opetukseen alakoulussa. 
Kirja tähtää taitotason A1 saavuttamiseen.  
 
 

http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-52-2642-6&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-495-246-0
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-52-3302-8+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-52-2642-6
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-52-3301-1+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-52-3302-8+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-183-1+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-37-6519-4+%28
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-183-1+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-37-6519-4+%28
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-1-23857-7+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-37-6519-4+%28
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-1-27371-4+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-1-23857-7+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-1-28379-9+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-1-27371-4+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-13-4428-2&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-1-26151-3+
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Tärkeä luku- ja kirjoitustaidon oppikirja maahanmuuttajanuorille. 
  
Lahtonen, Satu: Moi! : luku- ja kirjoitustaidon oppikirja. 3. – 4. muuttamaton p. 2016. 
ISBN 978-952-13-5348-2 (nid.) 
Moi! on luku- ja kirjoitustaidon oppikirja maahanmuuttajanuorille. Se soveltuu käytettäväksi alakoulun vii-
meisillä luokilla, yläkoulussa ja aikuisopetuksessa.. Alkeistaso. 
 
 
 
 

Tärkeä oppikirja luku- ja kirjoitustaidottomille suomen kieltä opetteleville. 
  
Laine, Rauno: Aasta se alkaa / Rauno Laine, Eila Uimonen, Ylermi Lahti. – 2. – 8. p. 2016. 
ISBN 978-952-13-2993-7 (nid.) 
Aikuisille luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille tarkoitettu ensimmäinen oppikirja. Kirja sopii 
sellaisille maahanmuuttajille, jotka eivät ole käyneet lainkaan koulua tai joiden kirjoitusjärjestelmä ei ole 
latinalainen. Oppikirjassa sekä suuraakkoset että pienaakkoset.  
(Ei tilattavissa) 
 
 
 
 

Tärkeä oppikirja luku- ja kirjoitustaidottomille suomen kieltä opetteleville: 
  
Laine, Rauno: Lukumatka jatkuu. 3. muuttamaton p. 2016. ISBN 978-952-13-5502-8 (nid.) 
Lukumatka jatkuu on jatko-osa Aasta se alkaa -oppikirjalle. Kirja on tarkoitettu mekaanisen lukutaidon 
omaksuneelle aikuiselle maahanmuuttajalle, joka on käynyt luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen. Se sopii 
myös semilukutaitoiselle aikuiselle, joka opiskelee hitaasti etenevässä kotoutumiskoulutusryhmässä. 
 
Lamminpää, Mika: Eila ja Ossi : suomen kielen alkeisoppikirja maahanmuuttajille. 2. uud. p. 2010. ISBN 
978-951-20-8199-8 (nid.) Liitteenä CD-levy. 
Kirja suomea toisena kielenä opiskeleville. Se soveltuu ensimmäiseksi oppikirjaksi erityisesti niille suo-
men kielen opetusryhmille, joissa on mukana erilaisen kieli- ja koulutustaustan omaavia opiskelijoita. Kir-
jaan kuuluu myös äänite, jossa on mukana oppikirjan keskusteluosuuksia. Alkeistaso. (Ei tilattavissa) 
  
Lappalainen, Ulla: Aamu : suomen kielen lukemisto ja peruskielioppi maahanmuuttajille, peruskouluille, 
erityisopetukseen, päiväkoteihin, kotikäyttöön. 5. - 6. p. 2012 
ISBN 978-952-13-4499-2 (sid.)  
Punainen Aamu liittyy kiinteästi siniseen kuvasanakirjaan (ISBN 978-952-13-0065-3).. Kirja sopii myös 
itseopiskelijalle. Erityisopetus, itseopiskelu. 
 
  
Lappalainen, Ulla: Aamu : aikuisten suomen kielen lukemiston ja peruskieliopin harjoituskirja. 
2. p. 2008. ISBN 978-952-13-3607-2 (nid.) 
AAMU - suomen kielen lukemiston ja peruskieliopin harjoituskirja aikuisille. Soveltuu myös itseopiske-
luun. Aikuisopiskelu. 
  
 
Lappalainen, Ulla: Aamu : Vihreän Aamun kuuntelutehtävät. 2. p. 2008. 
ISBN 978-952-13-3822-9 (nid.) Tekstivihko, jonka liitteenä 2 CD-äänilevyä. 
ISBN 978-952-13-3823-6 (2 CD-äänilevyä) 
Aamu - suomen kielen kuunteluäänitteet (cd) ja -tehtävät on tarkoitettu sekä kuullun että luetun ymmär-
tämisen harjoitteluun. Opetettava kieli: suomi, opetuskieli: venäjä, englanti, suomi. Soveltuu myös it-
seopiskeluun. (Ks. myös lista oppikirjoista, joissa opetuskieli muu kuin suomi.) 

http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-13-5348-2+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-13-4428-2
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-13-2993-7+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-13-4428-2
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-13-5502-8+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-13-2993-7+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-20-8199-8+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-13-5502-8+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-13-4499-2+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-20-8199-8+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-13-4499-2+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-20-8199-8+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-13-3607-2+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-13-4499-2+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-13-3823-6+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-13-3607-2+
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Latomaa, Sirkku: Mitä kuuluu? : suomen kielen kuuntelu- ja ääntämisharjoituksia. 6. p. 2017. 
ISBN 978-951-792-136-7 (nid.) 
Ääntämisen harjoitteluun suomea toisena tai vieraana kielenä opiskeleville ja heidän opettajilleen. Kai-
kille taitotasoille soveltuvat tehtävät soveltuvat kaikkien suomen kielen kurssien oheismateriaaliksi. Mate-
riaali sopii myös itseopiskeluun. Ohjeet ja harjoitusten ratkaisut ovat myös englanniksi ja venäjäksi. Ko-
konaisuuteen liittyy kaksi äänitettä, joista toisessa on kuuntelu- ja toisessa ääntämisharjoituksia. 
Oppikirjaan liittyy äänitteet (2 CD-levyä), 978-951-792-271-5 
  
 
Lauranto, Yrjö: Elämän suolaa : suomen kielen alkeita 1. 3. täydennetty painos - 4. painos 2007. 
ISBN 978-951-39-0918-5 (nid.) 
Alkeistason suomen kielen oppikirja.  
 
 
Lehtonen, Ulla: Suomen kieli kuntoon : suomi toisena kielenä -harjoituskirja lukioon ja ammatilliseen 
koulutukseen. 2 / Ulla Lehtonen, Tarja Ruohonen. 2005. ISBN 951-0-30204-X (nid.) 
Tasoltaan kirjat sopivat erityisesti toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville, kuten lukioon ja ammatilli-
siin oppilaitoksiin, sekä S2-ryhmille että äidinkielen ryhmiin integroiduille S2-opiskelijoille. Kirjat sopivat 
hyvin S2-ylioppilaskirjoituksiin valmentavaksi materiaaliksi sekä lisä- ja itseopiskelumateriaaliksi muille 
edistyneille kielenoppijoille. Itseopiskelu. (Ei tilattavissa) 
 
  
Manner, Saaga: Sanopa muuta / Saaga Manner, Irmeli Nurmi. 2008. 
ISBN 978-951-0-33694-6 (nid.). – Lukio. Kirjassa on 15 yleistä keskustelutilannetta, jotka ovat myös kir-
jaan liittyvällä cd-levyllä. Sopii hyvin itseopiskelijallekin, sillä ratkaisut ovat saatavissa erillisenä kirjana. 
Sisältää oppikirjan, Ratkaisut ja 2 CD-äänilevyä. (Ei tilattavissa) 
 
  
Mustonen, Anu: Hoidetaan suomeksi. ISBN 978-951-0-36158-0 (nid.) 2012. 
Kirja on tarkoitettu suomen kielen oppikirjaksi ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille, jotka opiskelevat ter-
veys- ja hyvinvointialaa joko ammatillisessa peruskoulutuksessa tai ammattikorkeakoulussa. Soveltuu 
myös suomen kielen opintoihin lähihoitajan valmistavissa opinnoissa.  
 
 
Mustonen, Anu: Hoidetaan suomeksi. ISBN 978-952-63-2263-6 (nid.)  2. painos 2014. 
Suomen kielen oppimateriaali (S2) ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille terveys- ja hyvinvointialan amma-
tillisessa peruskoulutuksessa tai ammattikorkeakoulussa. Maahanmuuttajien suomen kielen opintoihin 
lähihoitajan valmistavissa opinnoissa. Kirjassa edetään A1-tasolta B1-tasolle.  
 
 
 
  
Myhkyrä, Svetlana: Asioimistulkin käsikirja. Osa 1 :Lääkärin vastaanotolla / Svetlana Myhkyrä. – (Asioi-
mistulkin käsikirjasarja ;1). 2011.  
ISBN 978-952-67477-1-2 (nid.) 
Asioimistulkin käsikirja on oppikirja, joka on tarkoitettu asioimistulkiksi opiskeleville ja opettaville sekä 
asioimistulkkeina jo työskenteleville henkilöille. Soveltuu myös edistyneille suomenoppijoille, jotka haluai-
sivat kehittää kielenkäyttöään ja osittain maahanmuuttajien opetukseen.  
Aiheidensa takia kirja soveltuu lisäksi mm. suomi toisena kielenä –maahanmuuttajaopetukseen. 
 
  
Myhkyrä, Svetlana: Asioimistulkin käsikirja. Osa 2 : Asioidaan virkailijoiden kanssa / Svetlana Myhkyrä. 
– (Asioimistulkin käsikirjasarja ; 2). 2011. 

http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin?/i978-951-792-136-7+/i9789517921367/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=i9789517921367&2%2C%2C2/indexsort=-
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-39-0918-5+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-792-136-7+
http://luettelo.helmet.fi/search*fin/?searchtype=i&SORT=D&searcharg=951-0-30204-X+&searchscope=9
http://luettelo.helmet.fi/search*fin/?searchtype=i&SORT=D&searcharg=951-0-30204-X+&searchscope=9
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin?/i978-951-0-33694-6+/i9789510336946/1%2C1%2C3%2CB/frameset&FF=i9789510336946&2%2C%2C3/indexsort=-
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-0-36158-0+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-0-33694-6+
http://luettelo.helmet.fi/search*fin/?searchtype=i&SORT=D&searcharg=978-952-63-2263-6&searchscope=9
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-67477-1-2+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-63-2263-6
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-67477-2-9+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-67477-1-2+
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ISBN 978-952-67477-2-9 (nid.) 
Asioimistulkin käsikirja on oppikirja, joka on tarkoitettu asioimistulkiksi opiskeleville ja opettaville sekä 
asioimistulkkeina jo työskenteleville henkilöille. Soveltuu myös edistyneille suomenoppijoille, jotka haluai-
sivat kehittää kielenkäyttöään ja osittain maahanmuuttajien opetukseen.  
 
  
Myhkyrä, Svetlana: Asioimistulkin käsikirja. Osa 3 : Julkisten laitosten asiakkaana / Svetlana Myhkyrä. 
– (Asioimistulkin käsikirjasarja ; 3). 2011. 
ISBN 978-952-67477-3-6 (nid.) 
Asioimistulkin käsikirja on oppikirja, joka on tarkoitettu asioimistulkiksi opiskeleville ja opettaville sekä 
asioimistulkkeina jo työskenteleville henkilöille. Soveltuu myös edistyneille suomenoppijoille, jotka haluai-
sivat kehittää kielenkäyttöään ja osittain maahanmuuttajien opetukseen.  
 
  
Myhkyrä, Svetlana: Asioimistulkin käsikirja. Osa 4 : Viranomaisten haastattelussa / Svetlana Myhkyrä. – 
(Asioimistulkin käsikirjasarja ; 4). 2011. 
ISBN 978-952-67477-4-3 (nid.) 
Asioimistulkin käsikirja on oppikirja, joka on tarkoitettu asioimistulkiksi opiskeleville ja opettaville sekä 
asioimistulkkeina jo työskenteleville henkilöille. Soveltuu myös edistyneille suomenoppijoille, jotka haluai-
sivat kehittää kielenkäyttöään ja osittain maahanmuuttajien opetukseen.  
 
  
Myhkyrä, Svetlana: Minä pärjään itse : suomea edistyneille opiskelijoille. 1. p. 2011 
ISBN 978-952-67477-0-5 (nid.) 
Minä pärjään itse on oppikirja, joka on tarkoitettu edistyneille  
suomenoppijoille, jotka haluavat kehittää kielenkäyttöään.  
Oppikirja on yksikielinen ja sitä voivat käyttää eri kielten suomenoppijat. 
 
 
Myhkyrä, Svetlana: Suomea iloisemmin 1 :  suomen kielioppia kuvina /  Svetlana Myhkyrä 
ISBN 978-952-67477-5-0 (nid.) 
Värillinen kuvakirja, jonka avulla voi oppia hallitsemaan suomen kielioppia. Oppikirja on tarkoitettu kai-
kille suomenoppijoille.  
 
 
Myhkyrä, Svetlana: Suomea iloisemmin 2 : suomen kielioppia kuvina /  Svetlana Myhkyrä 
ISBN 978-952-67477-6-7 (nid.) 
Värillinen kuvakirja, jonka avulla voi oppia hallitsemaan suomen kielioppia. Oppikirja on tarkoitettu kai-
kille suomenoppijoille.  
 
 
 
 
  
Myhkyrä, Svetlana: Suomea iloisemmin 3 : suomen kielioppia kuvina /  Svetlana Myhkyrä. 
ISBN 978-952-67477-7-4 (nid.) 
Värillinen kuvakirja, jonka avulla voi oppia hallitsemaan suomen kielioppia.. Oppikirja on tarkoitettu kai-
kille suomenoppijoille.  
 
  
Nuutinen, Olli: Suomea suomeksi. 1. ISBN 978-952-222-570-2 (nid.) 21. p. 2014 
Oppikirja Suomea suomeksi 1 on yksikielinen. Sen sanastot ovat ilmestyneet useilla eri kielillä.       Myös 
kieliopin selitykset ovat suomeksi.  
 
 

http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-67477-3-6+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-67477-2-9+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-67477-4-3+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-67477-3-6+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-67477-0-5+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-67477-4-3+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-67477-5-0+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-67477-0-5+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-67477-6-7+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-67477-5-0+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-67477-7-4+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-67477-6-7+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-222-570-2+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-67477-7-4+
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Nuutinen, Olli: Suomea suomeksi. 2. ISBN 978-951-717-764-1 (nid.) 11. p. 2008.  
Oppikirja Suomea suomeksi 2 on yksikielinen. Sen sanastot ovat ilmestyneet useilla eri kielillä. Myös kie-
liopin selitykset ovat suomeksi. (Ei tilattavissa) 
 
 
Piikki, Anni: Helppoa suomea / Anni Piikki ja Mirja Välkesalmi. Uusi laitos. 2016 
ISBN 978-952-13-5912-5 (nid.) 
Helppoa suomea on aikuisille maahanmuuttajille suunnattu alkeistason suomen kielen oppikirja esim. 
kotoutumiskoulutuksen tarpeisiin. Alkeistaso. 
 
  
Rantonen, Pirjo: Kynä käteen! : kirjoitusharjoituksia suomenoppijoille. 2015. ISBN 978-951-792-727-7 
(nid.) 
Kynä käteen! on uusi suomen kielen kirjoittamisen harjoituskirja. Kirja sopii sekä kurssikirjaksi että itse-
opiskeluun. Kirjan alkupuolen tehtävät sopivat eurooppalaisen viitekehyksen tasoille A2.1 ja A2.2, ja lop-
pupuolen harjoitukset haastavat myös B1-tasoisia opiskelijoita.  
 
 
Saarinen, Ella: Avain suomeen 1 : arkipäivän suomea aikuisille / Ella Saarinen, Mirva Salonen. 
2017. ISBN 978-952-495-445-7 (nid.) 
Oppikirja suomen alkeiskursseille sekä itsenäiseen opiskeluun.  
Suunnattu alkeistasolle (A1). Se sopii erityisesti kotoutumiskoulutuksen hitaan oppimispolun tarpeisiin 
mutta myös muille suomen opiskelijoille.  
Oppikirjan lisäksi saatavilla on äänite ja opettajan opas. Oppikirjaan liittyy äänite (MP3-CD-levy) Avain 
suomeen 1, ISBN 978-952-495-452-5 
 
  
Saarinen, Ella: Avain suomeen : arkipäivän suomea aikuisille. 2 / Ella Saarinen, Mirva Salonen. 
2018. ISBN 978-952-495-489-1 (nid.) 
Avain suomeen 2 on oppikirja suomen alkeiskursseille ja itsenäiseen opetukseen. 
Oppikirja on suunnattu suomen kielen alkeet jo osaaville (A1.3). Se sopii erityisesti kotoutumiskoulutuk-
sen hitaan oppimispolun tarpeisiin, mutta myös muille suomen opiskelijoille. Kirjan sisällöt omaksuttuaan 
opiskelija on saavuttanut vahvan A2-tason  
 
  
Saunela, Marja-Liisa: Elämänmenoa : lukemista aikuisille maahanmuuttajille. 2017. 
ISBN 978-951-884-645-4 (nid.) 
Aikuisille maahanmuuttajille suunnattu lukukirja. 
kielitaitotasolta A2.1 tasolle B2.  
Lukemisto soveltuu itsenäiseen opiskeluun ja käytettäväksi minkä tahansa muun oppikirjan ohessa. 
 
  
Saunela: Marja-Liisa: Harjoitus tekee mestarin.1 : Suomen kielen perusharjoituksia maahanmuuttajille.  
3. tark. p. – 6. p. 2016. 
ISBN 978-951-884-476-4 (nid.). 
Harjoitus tekee mestarin 1-2 on tarkoitettu suomen kielen perusteet hallitseville aikuisille maahanmuutta-
jille. Mahdollistaa itsenäisen työskentelyn, joten harjoitukset sopivat hyvin myös etäopiskelumateriaaliksi.  
 
 
Saunela, Marja-Liisa: Harjoitus tekee mestarin. 2 : Suomen kielen keskitason harjoituksia maahanmuut-
tajille.  2. korj. laitos – 4. p. 2016. 
ISBN 978-951-884-470-2 (nid.)  
Harjoitus tekee mestarin 2: suomen kielen keskitason harjoituksia  suomen kielen perusteet hallitseville 
maahanmuuttajille Harjoitus tekee mestarin 2 soveltuu yleisten kielitutkintojen keskitason kokeeseen val-
mentautuville. Soveltuu myös etä- ja itseopiskelumateriaaliksi. 

http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-717-764-1+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-222-570-2+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-13-5912-5+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-717-764-1+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-727-7+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-13-5912-5+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-495-445-7&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-792-727-7+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin?/i978-952-495-489-1+/i9789524954891/1,1,1,B/frameset&FF=i9789524954891&1,1,/indexsort=-
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-884-645-4+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-495-489-1+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-884-476-4+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-884-645-4+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-884-470-2+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-884-476-4+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-884-470-2+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-884-476-4+
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Saunela, Marja-Liisa: Harjoitus tekee mestarin. 3 : Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuut-
tajille. 2. tark. p. – 3. tark. p. 2013 
ISBN 978-951-884-478-8 (nid.). 
Harjoitus tekee mestarin 3: suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille on laadittu aikuisille 
kielenoppijoille, jotka ovat opinnoissaan jo keskitasolla. Soveltuu yleisten kielitutkintojen keskitason ko-
keeseen valmentautuville oppijoille. 
 
 
Saunela, Marja-Liisa: Harjoitus tekee mestarin. 4 : Lisäharjoituksia yleiseen kielitutkintoon valmistautu-
mista varten. 4. p. 2013 
ISBN 978-951-884-434-4 (nid.)  
Tekstinymmärtämis- ja kirjoittamistehtäviä sekä rakenne- ja sanastoharjoituksia yleisten kielitutkintojen 
suomen kielen keskitason kokeeseen valmentautuville kielenoppijoille. 
 
 
Saunela, Marja-Liisa: Samalla kartalla. 1 : Perustason tekstiharjoituksia maahanmuuttajille.  
2. tark. p. 2014. ISBN 978-951-884-481-8 (nid.) 
Tarkoitettu suomea toisena kielenä opiskeleville aikuisille maahanmuuttajille. Kirja soveltuu opiskelijoille, 
joiden tavoitteena on edetä kehittyvän peruskielitaidon (A2.2) tasolta kohti toimivaa peruskielitasoa 
(B1.1). 
 
 
Saunela, Marja-Liisa: Samalla kartalla. 2 : Keskitason tekstiharjoituksia maahanmuuttajille. 2013. ISBN 
978-951-884-496-2 (nid.) 
Tarkoitettu suomea toisena kielenä opiskeleville aikuisille maahanmuuttajille. Kirja soveltuu opiskelijoille, 
joiden tavoitteena on hankkia vahva keskitason kielitaito (tasot B1-B2). 
 
 
Saunela, Marja-Liisa: Samalla kartalla. 3 : Perus- ja keskitason rakenne- ja sanastoharjoituksia maa-
hanmuuttajille. 2015. ISBN 978-951-884-575-4 (nid.) 
Harjoituskirja on tarkoitettu suomea toisena kielenä opiskeleville aikuisille maahanmuuttajille, joiden ta-
voitteena on hankkia vahva keskitason kielitaito (tasot B1-B2). 
 
 
Silfverberg, Leena: Harjoituskirja suomen kielen perusopetusta varten. 2007, 10. korjattu painos - 11 . 
painos 2009. - 12. painos 2011. ISBN 978-951-792-348-4 (nid.) 
Suomen kielen alkeisoppikirjan rinnalle laadittu harjoituskirja. Voidaan käyttää muidenkin suomen kielen 
perusoppikirjojen kanssa. 
 
 
Silfverberg, Leena: Harjoituskirja suomen kielen jatko-opetusta varten. 9. korj. p. 2017. ISBN 978-951-
792-885-4 (nid.) 
Suomen kielen jatko-oppikirja on suomen kielen jatko-opintoihin tarkoitettu oppikirja. Kirja on jatkoa 
Anna-Liisa Lepäsmaan ja Leena Silfverbergin Suomen kielen alkeisoppikirjalle 
 
 
 
Silfverberg, Leena: Supisuomea. – 2. p. 2006. 
ISBN 951-792-147-0 (nid.) 
Vieraskielisille aikuisille suunnattu suomen kielen peruskurssi. (Ei tilattavissa) 
Oppikirjaan liittyy äänite (2 CD-levyä). 
 
 

http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-884-478-8+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-884-470-2+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-884-478-8+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-884-470-2+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-884-434-4&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-884-478-8+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-884-434-4&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-884-478-8+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-884-481-8+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-884-434-4
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-884-496-2+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-884-481-8+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-884-575-4+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-884-496-2+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-884-575-4+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-884-496-2+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-348-4+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-884-575-4+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-885-4+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-792-348-4+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin?/i951-792-147-0+/i9517921470/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=i9517921470&1%2C%2C2/indexsort=-
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Suomen mestari : suomen kielen oppikirja aikuisille. 1 : Opettajan opas. 2. uud.p. 2017. 
ISBN 978-951-792-892-2 (kierreselkä) 
Tämä opettajan opas täydentää Suomen mestari 1 -kirjaa. Mukana ovat myös kuunteluharjoitusten teks-
tit ja oikeat ratkaisut. Aikuispiskelu. Opetusoppaat. 
 
 
Suomen mestari. 1 : Suomen kielen oppikirja aikuisille / Sonja Gehring, Sanni Heinzmann.      
6. korj. p. 2016. - 7. p. 2017    
ISBN 978-951-792-785-7 (nid.) Vanh. laitos (2012): 978-951-792-543-3 (nid.) 
Suomen mestari 1 on yksikielinen aikuisopiskelijalle tarkoitettu oppimateriaali alkeistason suomen kielen 
opiskeluun. Suomen mestari 1 vie oppijan taitotasolle A1. 
Oppikirjaan liittyy äänite (2 CD-levyä), ISBN 978-951-792-437-5 
 
  
Suomen mestari. 2 : Suomen kielen oppikirja aikuisille / Sonja Gehring, Sanni Heinzmann. 
2. p. – 3. korj. p. 2015. 
ISBN  978-951-792-661-4 (nid.) Myös vanh. laitos (2012): 978-951-792-477-1 (nid.) 
A2-tasolle sijoittuva Suomen mestari 2 on suositun suomen kielen oppimateriaalisarjan seuraava osa. 
Aikuisille. 
Oppikirjaan liittyy äänite, (2 CD-levyä), ISBN 978-951-792-482-5 
 
  
Suomen mestari. 3 : suomen kielen oppikirja aikuisille / Sonja Gehring, Sanni Heinzmann 
2013.  
ISBN 978-951-792-568-6 (nid.) 
Suomen mestari 3 soveltuu opiskeluun yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A2.2. 
Aikuisille. 
Oppikirjaan liittyy äänite (2 CD-levyä), ISBN 978-951-792-569-3 
 
 
Suomen mestari. 3 : suomen kielen oppikirja aikuisille / Sonja Gehring, Sanni Heinzmann, Sari Päi-
värinne, Taija Udd. 2. korj. p. 2017. ISBN 978-951-792-891-5 (nid.) 
Soveltuu opiskeluun yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A2.2. Oppikirjaa täydentää erikseen 
hankittava äänite. Aikuisille. 
Oppikirjaan liittyy äänite (2 CD-levyä), ISBN 978-951-792-569-3 
 
 
Suomen mestari. 4 : Suomen kielen oppikirja aikuisille. ISBN 978-951-792-765-9 (nid.) 
1. p. 2016. 
Taitotaso B1. Aikuisille. 
Oppikirjaan liittyy äänite (2 CD-levyä), ISBN 978-951-792-766-6 
 
  
Suomi2. Minä ja arki / Kaisa Tukia, Eija Aalto, Peppi Taalas, Sanna Mustonen. 1.-7. p. 2015. 
ISBN 978-951-1-21654-4 (nid.) 
Sarjan ensimmäinen osa lähtee kielitaidon tasolta A2 ja vie oppilasta tuetusti kohti B1-tasoa.  
 
  
Suomi2. Minä ja media / Kaisa Tukia, Sanna Mustonen, Eija Aalto, Peppi Taalas. 
2008, 2013. ISBN 978-951-1-22781-6 (nid.) 
Suomi toisena kielenä -oppikirja. - Minä ja media lähtee kielitaidon tasolta B1 ja vie oppilasta tuetusti 
kohti tasoa B2. - Suomi2 soveltuu yläkoulun S2-oppilaille, ammatillisten oppilaitosten S2-oppijoille, 
Suomi-koulujen opetukseen, suomi vieraana kielenä-opetukseen. 
 
  

http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-892-2&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i951-792-147-0+
http://luettelo.helmet.fi/search*fin/?searchtype=i&SORT=D&searcharg=978-951-792-785-7+&searchscope=9
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-661-4+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-792-785-7+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin?/i978-951-792-568-6+/i9789517925686/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=i9789517925686&2%2C%2C2/indexsort=-
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-891-5+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-792-568-6+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-765-9+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-792-891-5+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-1-21654-4+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-792-765-9+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-1-22781-6+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-1-21654-4+
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Suomi2. Minä ja yhteiskunta / Kaisa Tukia, Sanna Mustonen, Eija Aalto, Peppi Taalas.  
1.-4. painos 2013. ISBN 978-951-1-23766-2 (nid.) 
Minä ja yhteiskunta sopii oppilaille, joiden kielitaito on vahvaa B1-tasoa. Tavoitteena on viedä oppilasta 
tuetusti B2-tasolle. Minä ja yhteiskunta palvelee myös ammatillisessa koulutuksessa yleisen kielitaidon 
opetuksessa. 
 
  
Tikkanen, Laura: Ahaa! : suomen kielen oppikirja aikuisille. 1. ISBN 978-951-792-825-0 (nid.) 
Ahaa! 1 on suomen kielen oppikirja aikuisille ja nuorille. Sopii kaikille suomen kielen oppijoille, mutta eri-
tyisen hyvin kotoutumiskoulutuksen hitaan polun kursseille. Kirja sijoittuu eurooppalaisen viitekehyksen 
taitotasolle A1. 
 
 
Tikkanen, Laura: Ahaa! : suomen kielen oppikirja aikuisille. 2. ISBN 978-952-346-100-0 (nid.) 
Ahaa! 2 on jatkoa suositulle Ahaa! 1 -alkeisoppikirjalle 
Sijoittuu eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolle A2 ja on tarkoitettu etenkin hitaan polun mukaan ete-
neville kursseille. 
 
 
Vesander, Carita: Taivutellen 1. ISBN 978-952-67191-8-4 (rengaskirja). 2016. 
Oppikirja sisältää erilaisia suomen kielen tehtäviä. Ohjaa oppilasta suomen kielen oppimisessa kielitai-
don tasoille A1.1-A1.3. Joitakin oppikirjan tehtäviä voidaan käyttää kielitaidon tasolle A2.1. 
Taivutellen I-oppimateriaalia voidaan hyödyntää myös lukutaidottomien oppilaiden opetuksessa. Se so-
veltuu etenkin erityistä tukea tarvitsevien S2-oppilaiden opetukseen ja maahanmuuttajien valmistavaan 
opetukseen. Oppimateriaali soveltuu myös alakouluikäisille S2-oppilaille, Suomi-koulujen ja suomi vie-
raana kielenä –opetukseen. 
 
 
White, Leila: Suomen kielioppia ulkomaalaisille. 8. p. 2010. ISBN 978-951-792-092-6 (nid.) 
Käytännöllinen peruskielioppi suomea vieraana kielenä opiskelevalle.  
 
  
Viestilä, Tuija: Numerosuomea : laskemista ja mittaamista S2-oppijoille. ISBN 978-951-792-734-5 (nid.) 
2015. 
Numerosuomea on numerolukutaitoa opettava suomen kielen oppikirja. Kirja on suunnattu luku- ja kirjoi-
tustaitoa opetteleville aikuisille suomenoppijoille, joilla ei ole kokemusta numeroiden käyttämisestä. Kirja 
sopii erinomaisesti myös kaikenikäisille opiskelijoille, jotka tarvitsevat helppotajuista S2-opetusmateriaa-
lia oppiakseen käyttämään numeroita paremmin.  
 
 
 

http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-1-23766-2+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-1-22781-6+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-825-0+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-1-23766-2+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-346-100-0+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-792-825-0+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-67191-8-4+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-346-100-0+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-092-6+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-67191-8-4+
http://luettelo.helmet.fi/search*fin/?searchtype=i&SORT=D&searcharg=978-951-792-734-5+&searchscope=9
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Kuvasanakirjoja sekä sanakirjoja: 

 
Arale, Farah: Suomi-somali sanakirja. 2017. ISBN 978-952-68706-3-2 (nid.) 
Sanakirjat, suomen kieli, somalin kieli. 
Teos on työkalu kaikille, jotka joko opiskelevat somalin kieltä tai työskentelevät kotoutumisen, vähem-
mistöjen, turvapaikanhakijoiden tai siirtolaisuuden parissa. Sanakirjasta on runsaasti hyötyä myös suo-
mea opiskeleville somalin puhujille tai heidän opettajilleen. 
 
 
Amery, Heather: Tuhat sanaa suomeksi. 4. p. 2015. ISBN 978-952-240-204-2 (nid.) 
Tuhat sanaa suomeksi on hyvä ensiaskel suomea vieraana kielenä opiskelevalle.. 
Tuhat sanaa -sarjan vieraisiin kieliin tutustuttavat kirjat sopivat niin lapsille kuin aikuisille. 
Myös vanhempi v. 2012 laitos: ISBN 978-952-240-130-4 (nid.) 
 
 
Amery, Heather: Tuhat sanaa suomeksi. 2017. ISBN 978-951-1-31496-7 (nid.) 
Tuhat sanaa kirjasarja on niin lapsille kuin aikuisille soveltuva. Tuhat sanaa suomeksi on hyvä ensiaskel 
suomea vieraana kielenä opiskelevalle. Se sopii sellaisenaan vasta maahan tulleelle tai muuten vain 
suomen kielestä kiinnostuneelle. 
 
 
Amery, Heather: Tuhat sanaa arabiaksi. 2. uud. laitos. 2015. ISBN 978-952-240-284-4 (nid.) 
Tuhat sanaa arabiaksi -kirjan avulla kartutat sanavarastoa ja opit helposti kieltä.  
 
 
Amery, Heather: Tuhat sanaa englanniksi. 2011. ISBN 978-952-240-078-9 (nid.) 
(Ei tilattavissa). 
 
HUOM! Näitä erikielisiä Tuhat sanaa -kuvasanakirjoja voi käyttää rinnakkain, koska ovat sisällöltään 
identtisiä. 
 
 
 
Hyvin menee! 1 : Suomea aikuisille : sanasto = Finsko-russki i russko-finski slovari / Kristiina 
Kuparinen, Terhi Tapaninen. 
1. uud. p. 2010. 
ISBN 978-951-1-24912-2 (nid.) Liittyy oppikirjaan: Hyvin menee! 1 : Suomea aikuisille. 
Hyvin menee 1 -oppikirjaan liittyvä suomi-venäjä ja venäjä-suomi –sanasto. 
 
 
Hyvin menee! : suomea aikuisille. 1 : Finnish-English and English-Finnish vocabularies. 
1.-4. updated ed. 2012. 
ISBN 978-951-1-23630-6 (nid.) Hyvin menee 1 -oppikirjaan liittyvä suomi-englanti ja englanti-suomi –
sanasto. 
 
 
Jarva, Vesa: Oikeeta suomee : suomen puhekielen sanakirja = Dictionary of spoken Finnish / Jari Jarva, 
Timo Nurmi. 2. tark. p. 2009.. 
ISBN 978-951-20-8126-4 (sid.) 
Oikeeta suomee on hakuteos kaikille suomen puhekielestä ja sen käytöstä kiinnostuneille. Hakusanoille 
myös englanninkieliset selitykset. (Ei tilattavissa) 
 
 

Suomi-arabia-suomi kuvasanakirja. 

http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-68706-3-2+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-792-734-5+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-240-204-2+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-68706-3-2+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-1-31496-7+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-240-204-2+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-240-284-4+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-1-31496-7+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-240-078-9+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-240-284-4+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-1-24912-2+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-240-078-9+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-1-23630-6+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-1-24912-2+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-20-8126-4+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-1-23630-6+
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Kudela, Katy R.: Ensimmäinen kuvasanakirjani : suomi-arabia-suomi : kaksikielinen kuvasanakirja. 
2016. 
ISBN 978-952-294-243-2 (nid.).. 
Kaksikielinen kuvasanakirja  
Oppimismenetelmän avulla rakennetaan perusta sujuvaan kielen puhumiseen ja laajennetaan kulttuurin 
ymmärtämystä - hauskalla tavalla! 
HUOM!  Kuvasanakirja avuksi myös suomen kielen sanojen oppimiseen. 
 
 
Lappalainen, Ulla: Aamu : suomen kielen kuvasanakirja maahanmuuttajille, esiopetukseen, päiväkotei-
hin, erityisopetukseen, kotikäyttöön / Ulla Lappalainen, Elina Vesterinen-Sumu. – 1997. - 11. p. 2013.  
ISBN 978-952-13-0065-3 (sid.) 
Sininen Aamu on värikäs, iloinen suomen kielen kuvasanakirja. Se sisältää n. 1 000 sanaa. Kirja sopii 
kuvituksensa ansiosta kaikenikäisille maahanmuuttajille, samoin esi- ja erityisopetukseen. Kirjaan liittyy 
kiinteänä osana Aamu-tehtäväsivut. (Ei tilattavissa) 
 
 
Nurmi, Timo: Suomen sanakirja opiskelijoille ja ulkomaalaisille = Finnish dictionary for students nand 
foreign learners. 3. tark. p. 2009. 
ISBN 978-951-20-8125-7 (nid.) 
Sisältää yli 17 000 hakusanaa. Sanakirja soveltuu suomalaisille opiskelijoille sekä vieraskielisille suomen 
kielen opiskelijoille. 
 
 
Nuutinen, Olli: Suomea suomeksi –sanastot useilla eri kielillä, joista osaa ei enää tilattavissa: 
 
Venäjä: Finski jazyk po-finski. 1. ISBN 978-951-717-307-0 (nid.) 5. p. 2008. 
Viro: Soome keel soome keeles. 1. ISBN 978-951-717-654-5 (nid.) 1991.  
Japani: Firandogo o firandogo de tangoshu. 1. ISBN 978-951-717-426-8 (nid.) 2011. Tuote ei tilattavissa. 
Ranska: Le finnois par le finnois. 1. ISBN 978-951-717-185-4 (nid.) 1982. Tuote ei tilattavissa. 
Englanti: Finnish in Finnish. 1. ISBN 978-951-717-311-7 (nid.) 6. p. 1992. Tuote ei tilattavissa. 
Italia: Il finlandese in finlandese. 1. ISBN 978-951-717-193-9 (nid.) 1979. 
Espanja: El finés a través del fines. 1. ISBN 978-951-717-199-1 (nid.) 1992. 
Hollanti: Fins in het Fins. 1. ISBN 978-951-717-624-8 (nid.) 1990. Ei tilattavissa. 
Saksa: Finnisch auf Finnisch. 1. ISBN 978-951-717-162-5 (nid.) 2002.  
Ruotsi: Finska på finska. 1. ISBN 978-951-717-265-3 (nid.) 3. p. 1985. Ei tilattavissa. 
 
Ruotsi: Finska på finska. 2. ISBN 978-951-717-151-9 (nid.) 1983. 
Venäjä: Finski jazyk po-finski. 2. ISBN 978-951-717-503-6 (nid.) 4. p. 1998. 
Saksa: Finnisch auf Finnisch. 2. ISBN 978-951-717-186-1 (nid.) 2005. Ei tilattavissa. 
Ranska: Le finnois par le finnois. 2. ISBN 978-951-717-258-5 (nid.) 1981. 
Viro: Soome keel soome keeles. 2. ISBN 978-951-717-655-2 (nid.) 1991. 
Tanska: Finsk på finsk. 2. ISBN 978-951-717-153-3 (nid.) 1978. 
Islanti: Finnska a finnsku. 2. ISBN 978-951-717-154-0 (nid.) 1978. 
Englanti: Finnish in Finnish. 2. ISBN 978-951-717-155-7 (nid.) 4. p. 1992. Ei tilattavissa. 
Espanja: El finés a través del finés. 2. ISBN 978-951-717-685-9 (nid.) 1991. Ei tilattavissa. 
Hollanti: Fins in het Fins. 2. ISBN 978-951-717-637-8 (nid.) 1990. 
Norja: Finsk på finsk. 2. ISBN 978-951-717-152-6 (nid.) 1978. 
Italia: Il finlandese in finlandese. 2. ISBN 978-951-717-658-3 (nid.) 1991. 
 
 
Saarikalle, Anne: Suomen kielen sanakirja maahanmuuttajille / Anne Saarikalle, Johanna Vilkuna. 
2010. ISBN 978-951-20-8200-1 (nid.) 
Perustuu teokseen Eka oikea suomen kielen sanakirjani / Anne Saarikalle ja Johanna Vilkuna, jonka ha-
kusanasto on muokattu maahanmuuttajien tarpeisiin. Sanakirja sisältää lähes 4 000 suomen sanaa.  

http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-294-243-2+&searchscope=9&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=ihttp%3A%2F%2Fluettelo.helmet.fi%2Fsearch%7ES9*fin%2F%3Fsearchtype%3Di%26searcharg%3D978-951-20-
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-13-0065-3+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-294-243-2+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-13-0065-3+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-294-243-2+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-20-8125-7+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-13-0065-3+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-20-8125-7+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-13-0065-3+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-717-307-0+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-20-8125-7+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-717-654-5+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-717-307-0+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-717-426-8+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-717-654-5+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-717-185-4+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-717-426-8+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-717-311-7+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-717-185-4+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-717-193-9+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-717-311-7+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-717-199-1&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-717-193-9+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-717-624-8+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-717-199-1
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-717-265-3+&searchscope=9&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=tSUOMEA+SUOMEKSI+1%3A+SANASTO+1+SAKSA+W%7Bu00D6%7DRTERVERZEICHNIS+ZUM+LEHRBUCH
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-717-151-9+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-717-265-3+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-717-503-6+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-717-151-9+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-717-186-1+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-717-503-6+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-717-258-5+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-717-186-1+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-717-153-3+&searchscope=9&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-717-655-2+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-717-154-0+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-717-153-3+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-717-155-7+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-717-154-0+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-717-637-8+&searchscope=9&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-717-685-9+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-717-152-6+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-717-637-8+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-717-658-3+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-717-152-6+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-20-8200-1+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-717-658-3+
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Suomen mestari. 1 : Sanastot : suomi-englanti, suomi-venäjä, suomi-saksa, suomi-ranska, suomi-serbia. 
2013. – 3. p. 2016. 
ISBN 978-951-792-604-1 (nid.) Liittyy oppikirjaan: Suomen mestari. 1 
Suomen mestari 1 -oppikirjaa täydentävä teos sisältää kappalekohtaisen ja aakkosellisen sanaston seu-
raavilla kielillä: suomi-englanti, suomi-venäjä, suomi-saksa, suomi-ranska, suomi-serbia. Sanastoista on 
hyötyä suomea toisena tai vieraana kielenä opiskelevalle. 
 
 
Suomen mestari. 2 : Sanastot : suomi-englanti, suomi-venäjä, suomi-saksa, suomi-ranska, suomi-serbia.  
2013. 
ISBN 978-951-792-575-4 (nid.). Liittyy oppikirjaan: Suomen mestari. 2 
Suomen mestari 2 -oppikirjaa täydentävä teos sisältää kappalekohtaisen ja aakkosellisen sanaston seu-
raavilla kielillä: suomi-englanti, suomi-venäjä, suomi-saksa, suomi-ranska ja suomi-serbia. Sanastoista 
on hyötyä suomea toisena tai vieraana kielenä opiskelevalle. 
 
  
Suomen mestari. 1 : Sanastot : osa 2 : suomi-arabia, suomi-dari, suomi-pashtu, suomi-persia, suomi-
somali, suomi-sorani. 2016.   
ISBN 978-951-792-814-4 (nid.) 
Suomen mestari 1 -oppikirjaa täydentävät sanastot.  
 
 
 
 
 
 

http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-604-1+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-20-8200-1+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin?/i978-951-792-575-4/i9789517925754/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=i9789517925754&2%2C%2C2/indexsort=-
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-814-4+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-792-575-4
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-814-4+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-792-575-4

