
Suomen kielen kielikursseja suomen kieltä vieraana kielenä opiskeleville. 

Opetuskielenä suomi.  
Päivitetty 12.4.2019/TT 

 

Kielikurssiäänitteet: 
 

Berg, Maarit: Kato hei : puhekielen alkeet.  2018. 1 CD-äänilevy. 

ISBN 978-951-792-883-0 (1 CD-äänilevy) 

Äänite liittyy oppikirjaan Kato hei: puhekielen alkeet, ISBN 978-951-792-882-3 

 

Eloranta: Niina:  Kipinä. 1-6 : suomea lukioon. 2014. ISBN 978-951-792-668-3 (3 CD-

äänilevyä) 

Kipinä on suomi toisena kielenä -kirjasarja, joka noudattaa lukion suomi toisena kielenä -

opetussuunnitelmaa. Kirjasarja soveltuu lukio-opintojen lisäksi keskiasteen oppilaitoksiin ja 

korkeakouluihin niin ryhmäopetukseen kuin itsenäiseenkin opiskeluun. Opintojen 

tavoitteena on saavuttaa kielitaito taitotasolla B2. Äänite sisältää suomen kielen opiskelun 

tueksi luettuina Kipinä-sarjan kirjojen 1-2, 3-4 ja 5-6 päätekstit sekä osan runoista ja p 

roosakatkelmista. Kirjat kattavat lukion suomi2-kurssit S21-S26. 

  

Hyvin menee! : suomea aikuisille : äänite / Satu Heikkilä, Pirkko Majakangas. 2002. 2 CD-

äänilevyä. 

ISBN 951-1-18130-0 (2 CD-äänilevyä) 

ISBN 978-951-1-18130-9 (2 CD-äänilevyä) 

Äänite liittyy oppikirjaan Hyvin menee! : suomea aikuisille, ISBN 978-951-1-17117-1 

  

Hyvin menee! : suomea aikuisille. 2 : Luokkaäänite / Kristiina Kuparinen, Terhi Tapaninen 

2 CD-äänilevyä. 2008 

ISBN 978-951-1-22723-6 (2 CD-äänilevyä) 

Äänite liittyy oppikirjaan Hyvin menee! : suomea aikuisille. 2, ISBN 978-951-1-22315-3 

 

Häkkinen, Kaisa: Luku Startti : lukemisen ja kirjoittamisen oppikirja aikuisille 

maahanmuuttajille 

ISBN 978-952-346-121-5 (2 CD-äänilevyä) 

http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-883-0+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-346-121-5
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-668-3+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-792-883-0+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin?/i978-951-1-18130-9+/i9789511181309/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=i9789511181309&2%2C%2C2/indexsort=-
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin?/i978-951-1-22723-6+/i9789511227236/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=i9789511227236&2%2C%2C2/indexsort=-
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-346-121-5+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-792-668-3+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-346-121-5+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-792-668-3+


Äänite liittyy oppikirjaan Luku : lukemisen ja kirjoittamisen oppikirja aikuisille 

maahanmuuttajille, ISBN 978-951-792-869-4 

Luku Startti on suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen alkuvaiheen oppikirja aikuisille 

maahanmuuttajille. Kirja pohjautuu uusimpiin opetussuunnitelman perusteisiin, jotka ovat 

käytössä sekä vapaan sivistystyön että aikuisten perusopetuksen lukutaito-opetuksessa.  

 

 

Häkkinen, Kaisa: Luku : lukemisen ja kirjoittamisen oppikirja aikuisille maahanmuuttajille. 

2017. ISBN 978-951-792-870-0 (2 CD-äänilevyä) 

Äänite Luku : lukemisen ja kirjoittamisen oppikirja aikuisille maahanmuuttajille -oppikirjalle. 

Luku on lukemisen ja kirjoittamisen oppimateriaali. Se soveltuu opiskelijoille, jotka 

kaipaavat lisäharjoitusta lukemisen ja kirjoittamisen oppimiseen. Äänite liittyy oppikirjaan 

Luku : lukemisen ja kirjoittamisen oppikirja aikuisille maahanmuuttajille, ISBN 978-951-

792-869-4 

 

Jussila, Mirka: Työelämän suomea. 1 : Suomeksi ammattiin. 2017.  

ISBN 978-951-792-875-5 (2 CD-äänilevyä) 

Äänite liittyy kirjaan Työelämän suomea 1, ISBN 978-951-792-874-8. 

 

Karanko, Marjatta: Suomea sinulle. 1 : Suomen kielen oppikirja yläkouluun. 2011 

ISBN 978-951-792-493-1 (2 CD-äänilevyä) 

Peruskoulun 7.-9.-luokille tarkoitettu suomen kielen oppimateriaalisarja.  

 

Suomea sinulle 1 -oppimateriaalit valmentavat eurooppalaisessa viitekehyksessä 

taitotasolle A1.3. 

Äänite liittyy samannimiseen oppikirjaan, ISBN 978-951-792-485-6 

  

Karanko, Marjatta: Suomea sinulle. 2 : Suomen kielen oppikirja yläkouluun. 2013. 

ISBN 978-951-792-567-9 (2 CD-äänilevyä) 

Peruskoulun 9. luokalle tarkoitettu suomi toisena kielenä -oppimateriaali. Se soveltuu 

kuitenkin myös 8. luokkalaisille tai jokaiselle, jolla on hallussaan suomen peruskielitaito 

(taitotaso A1-A2). Oppimateriaalin tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen taitotason 

B2 saavuttaminen.  

Äänite liittyy samannimiseen oppikirjaan, ISBN 978-951-792-556-3 

  

Kenttälä, Marjukka: Suomi sujuvaksi. 1 : Oppikirjan äänite. 2013. 

http://luettelo.helmet.fi/search*fin/?searchtype=i&SORT=D&searcharg=978-951-792-870-0+&searchscope=9
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-792-875-5+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-792-870-0+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin?/i978-951-792-493-1+/i9789517924931/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=i9789517924931&1%2C%2C2/indexsort=-
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=+978-951-792-567-9&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-951-792-567-9+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-495-275-0+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-495-275-0+


ISBN 978-952-495-275-0 (1 CD-äänilevy, MP3) 

Äänite sopii kielen puhumisen harjoitteluun oppitunneille ja itseopiskeluun. Parhaan 

hyödyn äänitteestä saa, kun käyttää sitä yhdessä Suomi sujuvaksi 1 -oppikirjan kanssa. 

Kuuntelemiseen tarvitset mp3-muotoa tukevan soittimen.  

Äänite liittyy samannimiseen oppikirjaan, ISBN 978-952-495-023-7 

 

Kuparinen, Kristiina: Oma suomi : suomea aikuisille. 1 : Luokkaäänite. 2015.  

ISBN 978-951-1-27776-7 (CD) 

Suomen kielen oppikirja aikuisille. Tämä tuote on äänite samannimiselle kirjalle 

Äänite liittyy oppikirjaan Oma suomi. 1, ISBN 978-951-1-27371-4 

  

Kuparinen, Kristiina: Oma suomi : suomea aikuisille. 2 : Luokkaäänite. 2016. 

ISBN 978-951-1-29399-6 (2 CD-äänilevyä) 

Aktiiviseen kielenkäyttöön kannustava suomen kielen oppikirja aikuisille. 

Äänite liittyy oppikirjaan Oma suomi. 2, ISBN 978-951-1-28379-9 

  

Lappalainen, Ulla: Aamu : Vihreän Aamun kuuntelutehtävät. 2. p. 2008. 

ISBN 978-952-13-3823-6 (2 CD-äänilevyä) 

ISBN 978-952-13-3822-9 (nid.) Tekstivihko, jonka liitteenä 2 CD-äänilevyä. 

Aamu - suomen kielen kuunteluäänitteet (cd) ja -tehtävät on tarkoitettu sekä kuullun että 

luetun ymmärtämisen harjoitteluun. Opetettava kieli: suomi, opetuskieli: venäjä, englanti, 

suomi. Soveltuu myös itseopiskeluun. (Ks. myös lista oppikirjoista, joissa opetuskieli muu 

kuin suomi.) 

   

Latomaa, Sirkku: Mitä kuuluu? : suomen kielen kuuntelu- ja ääntämisharjoituksia. ISBN 

978-951-792-271-5 (2 CD-äänilevyä) 2008.  

Aineistoa kielen ääntämisen harjoitteluun suomea toisena tai vieraana kielenä opiskeleville 

ja heidän opettajilleen. Materiaali sopii myös itseopiskeluun, sillä opiskeluohjeet ja 

harjoitusten ratkaisut ovat myös englanniksi ja venäjäksi. Kokonaisuuteen liittyy kaksi 

äänitettä, joista toisessa on kuuntelu- ja toisessa ääntämisharjoituksia. 

 

 

http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-951-1-27776-7+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-495-275-0+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin?/toma+suomi/toma+suomi/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=toma+suomi+suomea+aikuisille++++++++2+luokkaz~bz~bnite&1%2C1%2C/indexsort=-
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=toma+suomi+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin?/tMit%7bu00E4%7d+kuuluu/tmitz~b+kuuluu/1%2C20%2C65%2CB/frameset&FF=tmitz~b+kuuluu+suomen+kielen+kuuntelu+ja+z~bz~bntz~bmisharjoituksia&4%2C%2C4


Saarinen, Ella: Avain suomeen. 1 : arkipäivän suomea aikuisille / Ella Saarinen, Mirva 

Salonen. 2017. Liittyy oppikirjaan Avain suomeen 1, ISBN 978-952-495-445-7 

ISBN 978-952-495-452-5 (1 CD-äänilevy) (MP3) 

Mp3-muodossa julkaistu CD sisältää kirjan kappaleiden tekstit. Äänitteellä on myös kaikki 

kirjan kuuntelutehtävät, joiden avulla harjoitellaan ääntämistä ja kuullun ymmärtämistä. 

Äänite on hyödyllinen niin luokassa kuin itsenäisessä opiskelussakin. 

  

Saarinen, Ella: Avain suomeen. 2 : arkipäivän suomea aikuisille / Ella Saarinen, Mirva 

Salonen. 2018. ISBN 978-952-495-494-5 (1 CD-äänilevy) (MP3) 

MP3-CD sisältää kirjan kappaleiden tekstit, joiden dialogiosuudet ovat selkeää mutta 

luontevaa puhekieltä. Näin opiskelija tottuu kuuntelemaan arkipäivän suomea alusta 

alkaen.  

 

Äänitteellä on myös kaikki kirjan kuuntelutehtävät, joiden avulla harjoitellaan ääntämistä ja 

kuullun ymmärtämistä. Äänite on hyödyllinen niin luokassa kuin itsenäisessä 

opiskelussakin. 

  

Silfverberg, Leena: Supisuomea. 2007. 

Sisältää kappaleiden tekstien dialogit sekä kuunteluharjoituksia. 2 cd-levyä. 

Äänitteet liittyvät oppikirjaan Supisuomea, ISBN 951-792-147-0 

 

Suomen mestari. 1 / Sonja Gehring, Sanni Heinzmann. 2 CD-äänilevyä. 2010 

ISBN 978-951-792-437-5 (2 CD-äänilevyä)  

Äänite liittyy oppikirjaan Suomen mestari 1: suomen kielen oppikirja aikuisille, ISBN 978-

951-792-436-8.  Suomen mestari 1 -oppikirjaa tukeva 2 CD-levyä käsittävä äänimateriaali 

harjoittaa suomen kielen opiskelijan kuullun ymmärtämistä ja puheen tuottamista. 

Tukimateriaali sekä oppitunneille että itseopiskelijalle. 

 

Suomen mestari. 2 / Sonja Gehring, Sanni Heinzmann. 2 CD-äänilevyä. 2012 

ISBN 978-951-792-482-5 (2 CD-äänilevyä)  

Suomen mestari 2 CD täydentää oppikirjaa. Äänite sisältää kappaleiden tekstit sekä 

kuullunymmärtämisharjoituksia. 

Äänite liittyy oppikirjaan Suomen mestari 2: suomen kielen oppikirja aikuisille, ISBN 978-

951-792-447-1 

 

http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-495-452-5+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-13-3823-6+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=i&searcharg=978-952-495-494-5+&searchscope=9&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=HAE&searchlimits=&searchorigarg=i978-952-495-494-5+
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin?/tSupisuomea/tsupisuomea/1%2C1%2C4%2CB/frameset&FF=tsupisuomea&3%2C%2C4/indexsort=-
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin?/i978-951-792-437-5+/i9789517924375/1%2C1%2C3%2CB/frameset&FF=i9789517924375&1%2C%2C3/indexsort=-
http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin?/i978-951-792-482-5+/i9789517924825/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=i9789517924825&1%2C%2C2/indexsort=-


Suomen mestari. 3 / Sonja Gehring, Sanni Heinzmann, Sari Päivärinne, Taija Udd. 2 CD-

äänilevyä. 2013 

ISBN 978-951-792-569-3 (2 CD-äänilevyä)  

Suomen mestari 3 -oppikirjaa täydentävä, kaksi CD-levyä käsittävä äänimateriaali kehittää 

suomen kielen opiskelijan kuullun ymmärtämistä ja puheen tuottamista runsaiden 

harjoitteiden avulla. Se on hyödyllinen tukimateriaali sekä oppitunnille että itseopiskelijalle. 

Äänite liittyy oppikirjaan Suomen mestari 3: suomen kielen oppikirja aikuisille, ISBN 978-

951-792-568-6 

  

Suomen mestari. 4 / Sonja Gehring, Sanni Heinzmann, Sari Päivärinne, Taija Udd. 

2016.  ISBN 978-951-792-766-6 (3 CD-äänilevyä) 

Suomen mestari 4 -oppikirjaa täydentävä äänite. 

Äänite liittyy oppikirjaan Suomen mestari 4: suomen kielen oppikirja aikuisille, ISBN 978-

951-792-765-9 

  

Tikkanen, Laura: Ahaa! : suomen kielen oppikirja aikuisille. 1 / Laura Tikkanen, Noora 

Tähtinen. 2017.  

ISBN 978-951-792-866-3 (2 CD-äänilevyä) 

Ahaa! 1 –oppikirjaa täydentävä äänite.  

Äänite liittyy oppikirjaan Ahaa! ISBN 978-951-792-825-0 

  

Tikkanen, Laura: Ahaa! : suomen kielen oppikirja. 2 /  Laura Tikkanen, Noora Tähtinen. 

2018 

ISBN 978-952-346-101-7 (2 CD-äänilevyä) 

Ahaa! 2 -oppikirjaa täydentävä äänimateriaali kehittää suomen kielen opiskelijan kuullun 

ymmärtämistä ja puheen tuottamista runsaiden harjoitteiden avulla. Äänite on hyödyllinen 

tukimateriaali sekä oppitunnille että itseopiskelijalle. 

Äänite liittyy oppikirjaan Ahaa!. 2, Suomen kielen oppikirja aikuisille, ISBN 978-952-346-

100-0  

 

 

 

 

 

http://luettelo.helmet.fi/search~S9*fin?/i978-951-792-569-3+/i9789517925693/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=i9789517925693&1%2C%2C2/indexsort=-
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