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Maahanmuuttajien / pakolaisten kielten oppimiseen tarkoitettujen 

kansallisten digitaalisten työkalujen kartoitus 

Tässä osiossa kumppanit kartoittivat verkko- ja interaktiivisia työkaluja, jotka ovat 

tällä hetkellä käytettävissä kohdekielten oppimiseen. Näitä luokkia ovat: 

1. 1. Oppimisalusta / -portaali 

2. 2. Verkkosivusto 

3. 3. Sovellus 

4. 4. Blogi 

5. 5. eBook / Verkkokirjasto 

6. 6. Verkkokoulu 

7. 7. Video 

Tässä esitämme analyysin kunkin työkalutyypin yleisestä tilanteesta suomen kielellä. 

Emme sisällyttäneet lukutaitotyökaluja, koska niitä ei ollut saatavilla verkossa useissa 

kumppanimaissa tai vain hyvin vähän. Siksi tässä käsitellyt työkalut ja 

projektialustalla käytettävissä olevat työkalupakit sisältävät pääasiassa kielen 

oppimisen työkalut perus- ja edistyneemmillä tasoilla, ja työkalujen käyttö 

edellyttää lukutaitoa. 

Kaikki seuraavat Suomen kohdalla analysoidut sekä muiden partnerimaiden 

työkalut on raportoitu IntegrAction-projektin verkkosivustolla sekä Tool4aLLs-osiossa. 

Kunkin partnerimaan kohdalla on mahdollista tutkia luetteloa valituista työkaluista, 

jotka on jaettu toimijoille tarkoitettuihin työkaluihin ja pakolaisille / 

turvapaikanhakijoille tarkoitettuihin työkaluihin. Molemmista on saatavilla kaikki 

tiedot, jotka on voitu tunnistaa jokaisesta työkalusta (tarjotut kielitasot, 

taitovaatimus, sertifioidut kurssit ja maksut tai kustannukset).  

 

Blogi 

Tutkimuksemme mukaan suomen kielen oppimiseen ei ole tarjolla runsaasti 

blogeja. Valittiin seitsemän blogia, jotka sisälsivät hyödyllisiä vinkkejä, neuvoja, 

kielioppia ja harjoituksia suomen kielen käyttämiseen. On myös joitain 

englanninkielisiä blogeja, jotka keskittyvät suomalaiseen kulttuuriin, mutta tässä 

keskitymme niihin, jotka keskustelevat tai opettavat suomen kieltä. Yhden on 

kirjoittanut suomalainen oppija, joka haluaa auttaa muita oppimaan suomen 

kielen hyödyllisten vinkkien avulla, toisen suomalainen opettaja ja yksi niistä on 

kokoelma harjoituksia eri lähteistä. Yksi niistä on korkeakoulun laatima blogi, joka 

on tarkoitettu edistyneille opiskelijoille. Yksi blogeista on suomalaisten oppijoiden 

yhteisö, joka sisältää kirjoituksia ja vinkkejä suomen kielestä, materiaalista sekä 

yhteisötapahtumista. Blogit on tarkoitettu kielenoppijoille, mutta myös opettajat 

voivat hyötyä niistä. Kaksi blogia on tarkoitettu aloittelijoille / keskitasoille, joista 

kolme sisältää materiaalia kaikille tasoille, ja kaksi niistä on tarkoitettu erityisesti 
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edistyneille suomen kielen opiskelijoille. Suurin osa blogeista keskittyy kielioppiin ja 

kieliin – kolme niistä keskittyy vain kieliopin sääntöihin ja harjoituksiin – mutta kaksi 

niistä sisältää myös muuta materiaalia suomalaisesta kulttuurista. 

 

Sovellus / Pelillistetty oppimissisältö 

Suomen kielen oppimiseen on tarjolla noin 40 sovellusta, joten vaihtoehtoja on 

jonkin verran, vaikkakaan ei läheskään niin paljon kuin laajemmille ja suositummille 

kielille. Monet näistä sovelluksista ovat sanakirjoja toisesta kielestä suomeksi tai 

teemakeskeisiä sovelluksia. Olemme valinneet tähän yksitoista sovellusta ja kaksi 

verkkosivua, joissa on pelillistettyä oppisisältöä (pelimäinen kielikurssi tai peli, jota 

voidaan käyttää verkkosivuston kautta), jotka ovat hyviä yleiseen suomen kielen 

oppimiseen tai jotka ovat suosittuja tai saaneet hyvät arvostelut. Näistä 13 

sovelluksesta suurin osa on tarkoitettu aloittelijoille, jotka oppivat suomea, ja neljä 

on joko keskitasolle tai kaikille tasoille. Suurin osa niistä ei ole CEFR-kehystason 

mukaisia. Erityisesti Memrise ja WordDive ovat suosittuja kielenoppimissovelluksia, ja 

ne tarjoavat myös suomen kielen kursseja. Kuusi sovelluksista keskittyy ensisijaisesti 

tai vain sanaston oppimiseen, kun taas muilla on monipuolisempia harjoituksia jopa 

kielioppiin, ymmärtämiseen jne. Finnish in a month, Moving Languages ja LinGo 

Play ovat tutkimuksen mukaan sisällöltään monipuolisimpia, sisältävät myös 

kieliopp-  ja muita harjoituksia. Suomipassi on hyödyllinen myös sanojen ja lauseiden 

käytön oppimisessa jokapäiväisessä elämässä ja sisältää interaktiivisen toiminnon, 

jossa opiskelijat voivat saada opintopisteitä suomen kielen käytöstä tosielämän 

tilanteissa (Turun yliopiston opiskelijoille). Kaikki sovellukset ovat ilmaisia käyttää, 

paitsi WordDive ja Memrise, joista joudut maksamaan yhden ilmaisen kurssin alussa 

tai sen jälkeen. 

 

e-kirja 

Suomenkielisen oppimisen e-kirjoja ei ollut niin paljoa, mutta Selko.fi-verkkosivustolla 

on useita lyhyitä e-kirjoja, jotka on kirjoitettu helpolla suomen kielellä. Kokoelma 

faktakirjoja vaihtelee esimerkiksi linnuista ja eläimistä hautajaisiin ja muihin aiheisiin. 

Selko.fi tarjoaa myös joukon satukirjoja, helpoksi suomeksi. Kaikki nämä kirjat on 

tarkoitettu suomalaisille aloittelijoille tai alemmalle keskitasolle. Valitsimme myös 

kaksi muuta resurssia - yhden e-kirjan ja yhden digitaalisen tarinan. E-kirja on 

erityisen mielenkiintoinen, Hauska Tavata! Opin Suomea on aloittelijoiden kielikurssi, 

jonka tarkoituksena on tarjota suomen perustiedot turvapaikanhakijoille hauskojen, 

helppojen ja havainnollistettujen esimerkkien avulla jokapäiväisistä tilanteista. 

Digitaalinen tarina Miten Karhu Menetti Häntänsä on risteytys elokuvan ja 

sarjakuvan välillä, se yhdistää eri medioita ja sitä voidaan käyttää spontaaniin 

opiskeluun. Sen on kehittänyt Kehitysvammaliitto, Äly- ja kehitysvammaisten 

yhdistys, ja siksi se on kirjoitettu suoraviivaisella tavalla, ja kieltä on helppo seurata. 

Kaikki resurssit ovat vapaasti käytettävissä eivätkä vaadi rekisteröitymistä. 
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Video/ Podcast 

Tässä luokassa löytyi vain kaksi videokirjastoa, yksi podcast ja kaksi videosarjaa, 

jotka ovat hyödyllisiä suomen kielen oppimisessa. Videokirjastot Suomi Taskussa ja 

Supisuomea ovat alustoja, joissa on suomen kieltä ja kulttuuria käsittelevää 

videomateriaalia, jotka on tarkoitettu suomalaisten oppijoiden käyttöön. Silti se on 

hyödyllinen resurssi myös suomen kielen kouluttajille. Suomi Taskussa sisältää 

yhteistyössä tehtyjä videoita, jotka liittyvät suomen ja suomalaisen kulttuurin 

oppimiseen. Heillä on materiaalia kaikille oppijoiden tasoille. Sivustot ovat ilmaisia, 

eikä rekisteröitymistä vaadita. Videosarja Opi Suomea Gimaran Kanssa ja Opi 

suomea! ovat laadukkaita videosarjoja, jotka opettavat suomen kielen perusteita 

- kielioppia, sanastoa ja puhumista. On myös monia yksittäisiä videoita suomen 

kielen oppimiseen tai aiheeseen liittyen, mutta emme ole sisällyttäneet niitä, koska 

ne ovat yleensä lyhyitä ja tarjoavat vaihtelevaa sisältöä. Tietysti monia videoita 

sisältyy myös oppimisalustoihin, jotka on lueteltu tässä alustan ja verkkosivuston 

luokassa. Videoresurssien lisäksi Finnishpod101 on verkkopalvelu, joka tarjoaa 

pääsyn videoihin ja audio-podcasteihin, jotka auttavat suomen kielen 

oppimisessa. Suuri osa niiden sisällöstä on ilmaista, mutta osa kehittyneemmästä 

sisällöstä vaatii maksua. 

 

Oppimisalusta/-portaali 

Tähän luokkaan kuuluu monia monipuolisia verkkoresursseja, joita ei voida luokitella 

toisin, ja tässä olemme valinneet 13 verkkosivustoa. Ne eivät ole koulutusalustan tai 

kurssin muodossa, vaan materiaaliltaan ja sisällöltään vaihtelevampia. Vain yksi 

verkkosivustoista on tarkoitettu yleiseen kielen oppimiseen ja sisältää muita kieliä, 

kun taas muut ovat nimenomaan suomen kielen oppimista varten. 

Verkkosivustojen materiaalin taso vaihtelee myös - vain yksi verkkosivustoista on 

tarkoitettu aloittelijoille, viisi aloittelijoille ja keskitasolle, kaksi keskitason oppijoille ja 

kaksi keskitasolle / edistyneille ja kaksi kaikille tasoille. Mikään verkkosivusto ei 

omaksu CEFR-kehystasoja. Kolme niistä keskittyy kieliopin oppimiseen, Selkouutiset 

on uutissivusto, joka sisältää ulkomaalaisille helppoja suomenkielisiä uutisia, ja 

YKItreenit on verkkosivusto, joka sisältää oppimateriaalia YKI-testiä varten 

harjoitteluun, joka on virallinen suomalainen testi ulkomaalaisille. Selkosivut on 

hyödyllinen verkkosivusto, joka tarjoaa käytännön tietoa Suomesta helpolla 

suomen kielellä. Homma Hanskassa antaa erityistä materiaalia työntekoa varten. 

Kaksi verkkosivustoa tarjoaa pelejä suomen kielen oppimiseen. Yksi niistä on Digital 

Dialects -yrityksen tarjoama, ja se tarjoaa monia erilaisia pelejä suomeksi, ja toinen, 

Papunet, tarjoaa erilaisia yksinkertaisia pelejä ja harjoituksia, kuvia ja tekstejä, jotka 

soveltuvat suomen kielen oppimiseen sekä myös oppimisvaikeuksista kärsiville. 

Kaikki verkkosivustot on tarkoitettu suoraan maahanmuuttajien käytettäviksi, mutta 

ne sisältävät myös hyödyllistä materiaalia kouluttajille. Kaikki verkkosivustot ovat 

vapaasti käytettävissä. 
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Verkkokoulu/-kurssi 

Eri kielikoulut ja oppilaitokset tarjoavat monia suomen kielen kursseja, joita tarjotaan 

verkossa. Tutkimuksemme mukaan ei ole monia kielikouluja, jotka tarjoavat vain 

verkkokursseja, mutta jotkut kielikoulut, joissa on lähinnä kontaktiopetusta, pitävät 

myös verkkokursseja. Olemme listanneet tähän kahdeksan laitosta ja kielikoulua, 

joilla on oppitunteja verkossa, ja opettaja opettaa verkkomenetelmien ja -alustojen 

kautta. Suomen kirjastoverkko Helmet tarjoaa kaksi kurssia, yksi on yksityisen 

kieliyrityksen ehdotettu kurssi, kolme tarjoajaa aikuiskoulutuskeskuksia ja yksi 

palveluntarjoaja on Aalto-ammattikorkeakoulun avoin yliopisto. Suurin osa näistä 

laitoksista tarjoaa monia muita suomen kielen kursseja, osa niistä myös verkossa. 

Nämä kurssit ovat kaikki saatavilla maksua vastaan ja edellyttävät rekisteröitymistä. 

Voimme päätellä, että suomen kielen oppimiseen on tarjolla useita alustoja ja 

verkkosivustoja, joista suurin osa on luotu nimenomaan suomen kielen oppimiseen, 

ja jotkut ovat suosittujen yritysten tarjomia, jotka laativat kielikursseja yleensä. Myös 

suomen kielen oppimiseen tarkoitettuja sovelluksia tarjotaan, vaikkakaan ei siinä 

määrin kuin monilla muilla kielillä. Jotkut tässä valitut sovellukset ovat saaneet 

erittäin hyvät arvostelut, ja niiden käyttö on erittäin helppoa ja tehokasta suomen 

kielen oppimiseksi. Suomen kielen oppimiseen ei ole paljoakaan muuta sisältöä 

tarjolla, kuten videoita tai blogeja, johtuen todennäköisesti siitä, että suomi on pieni 

kieli, jolla ei ole niin paljon oppijoita kuin suositummilla eurooppalaisilla kielillä. 

Verkkokursseja tarjoavat myös kirjastot ja aikuiskoulutuskeskukset sekä yksityiset 

organisaatiot. Silti, koska kaikki nämä kurssit edellyttävät kurssimaksun maksamista 

ja ilmoittautumista, emme pystyneet tutkimaan niitä tarkemmin. 


