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OSALLISENA SUOMESSA
Kehittämissuunnitelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi

Osallisena Suomessa -kokeilulakihanke on perustettu kehittämään kokonaisvaltaisesti maahanmuuttajien 
kotoutumista. Hankkeen osapuolia ovat sisäasiainministeriö (SM), työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), opetus- ja 
kulttuuriministeriö (OKM), Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden sekä Suomen Kuntaliitto. Hank-
keen kehittämissuunnitelmasta vastaa Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Tässä hankkeen kehittämissuunnitelmassa esitellään maahanmuuttajien kotoutumisen nykytilaa sekä ratkai-
suja kotoutumisen ja kotoutumiskoulutuksen kehittämiseksi. Kehittämissuunnitelman neljä kulmakiveä ovat: 
jatkuva ja tavoitteellinen ohjaus, poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö, koulutuksen jatkuvuus ja 
joustavuus sekä kotouttamistyötä tekevien asiantuntijoiden ammattitaito.

ISBN 978-951-39-4101-7    /   176 s.    /    23  euroa



Tommi Jantunen (toim.)

NÄKÖKULMIA VIITTOMAAN JA VIITTOMISTOON

Näkökulmia viittomaan ja viittomistoon käsittelee sekä 
teoreettisista että käytännöllisistä näkökulmista viitto-
man olemusta ja erityisesti suomalaisen viittomakielen 
viittomistoa. Aihe on viitotun kielen tutkimukselle yhtei-
nen ja myös esimerkiksi sanakirjojen laatimisen kannalta 
perustavanlaatuinen. Teos koostuu artikkeleista, joiden 
kirjoittajat ovat alansa asiantuntijoita ja pitkään alalla toi-
mineita henkilöitä. Laajemmassa mittakaavassa teoksen 
artikkelit käyvät keskustelua suomalaisen viittomakielen 
kielitieteellisen tutkimuksen tulevaisuuden suuntaviivois-
ta, tarjoten samalla suomalaisen näkökulman myös kan-
sainvälisen tutkimuksen ajankohtaisiin teemoihin.

ISBN 978-951-39-3955-7    /    157 s.    /    19  euroa

Sabine Grasz, Joachim Schlabach, 
Edeltraud Sormunen, Ari Huhta (Hrsg.)

QUALIDAF –
Qualitätssicherung, Lernziele und 

Beurteilungskriterien für den fachbezogenen 
Deutschunterricht 

                                                                                                                                                      
                             

Das Projekt QualiDaF konkretisiert Lernziele und 
Beurteilungskriterien aus dem Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmen für die Praxis an finnischen 
Universitätssprachenzentren. Im Mittelpunkt steht die 
mündliche Kommunikation im fachbezogenen Deutsch 
als Fremdsprache-Unterricht auf den Niveaustufen A2–B2 
mit den drei Situationen 
•		Vortrag	/	Präsentation	als	monologische	und	
•		Bewerbungsgespräch	als	dialogische	Situation	sowie	
•		Verbalisieren	von	Zahlen	und	Daten.

QualiDaF ist eines der großen, hochschulübergreifenden 
Qualitätssicherungsprojekte mit Deutschlehrenden von 
allen finnischen Universitätssprachenzentren (FINELC).

ISBN 978-951-39-3956-4    /     159 s.     /     18 euroa



Sari Pöyhönen, Mirja Tarnanen, Teija Kyllönen,
Eeva-Maija	Vehviläinen	&	Tatjana	Rynkänen

KIELIKOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN 
KOTOUTUMISKOULUTUKSESSA

Tavoitteet, toteutus ja hallinnollinen yhteistyö

Tässä selvityksessä tarkastellaan maahanmuuttajien kielikou-
lutusta kotoutumiskoulutuksessa. Selvityksessä pureudutaan 
koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin, eri osapuolten näkö-
kulmiin riittävästä kielitaidosta, kielikoulutuspolkuihin sekä 
koulutuksen toteuttamiseen ja koordinointiin eri hallinnon-
alojen kesken. Myös kotoutumiskoulutuksen kustannukset 
ovat selvityksen kohteena. Kielikoulutusta ja kotoutumista 
analysoidaan koulutuspolitiikan, työllistymisen ja elämänlaa-
dun näkökulmasta.

ISBN 978-951-39-3589-4    /    71 s.    /    15  euroa

Minna-Riitta Luukka, Sari Pöyhönen, Ari Huhta, 
Peppi	Taalas,	Mirja	Tarnanen	&	Anna	Keränen

MAAILMA MUUTTUU – MITÄ TEKEE KOULU?
Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet 

koulussa ja vapaa-ajalla

Oppilaat ja opettajat elävät monenlaisten medioiden, teks-
tien	ja	kielten	keskellä.	Vapaa-ajallaan	he	käyttävät	medioita	
moniin tarkoituksiin, lukevat ja kirjoittavat erilaisissa ympä-
ristöissä ja käyttävät niin äidinkieltään kuin muitakin kieliä. 
Opettajien ja oppilaiden käytänteissä on kuitenkin selkeitä 
eroja. Eroja on myös koulun ja arjen tekstikäytänteissä. Siksi 
onkin mielenkiintoista pohtia, miten koulun ja vapaa-ajan 
sekä opettajien ja oppilaiden käytänteet ylipäätään kohtaa-
vat ja missä määrin niiden tulisikaan kohdata.  Kenen käy-
tänteitä koulussa myötäillään, ja millaisia valmiuksia koulu 
tarjoaa oppilaille toimia tietämysyhteiskunnassa?
 Kirja on tarkoitettu kielten opettajille, opettajankoulut-
tajille ja yleensä opetuksen kehittämisestä kiinnostuneille. 
Se tarjoaa mielenkiintoisia näkökulmia myös mediakasva-
tuksen ammattilaisille ja erilaisten oppimisympäristöjen 
tutkijoille ja kehittäjille. Kirja soveltuu myös kurssikirjaksi ja 
tarjoaa ainutlaatuisen kokonaiskuvan vapaa-ajan ja koulun 
tekstimaailmojen ja mediakäyttöjen kohtaamisista.

ISBN 978-951-39-3361-6    /    271 s.    /    24  euroa



Kari	Sajavaara	&	Arja	Piirainen-Marsh	(toim.)

KIELENOPPIMISEN KYSYMYKSIÄ

Erilaiset kielenoppimisen kysymykset ovat keskeinen 
osa soveltavaa kielitiedettä. Kun soveltava kielitiede al-
koi kehittyä omana tutkimuksen alueenaan 1940-luvulta 
alkaen, kielenopetus oli oikeastaan ainoa ala, joka tuon 
nimikkeen alle sijoitettiin. Kielenoppimisen kysymykset 
ohittivat opetuksen keskeisenä kiinnostuksen kohteena 
1970-luvun kuluessa. Tämän kirjan artikkeleissa luodaan 
katsaus kielenoppimisen tutkimuksen monitahoisiin on-
gelmiin.	Vaikka	kielenopetusta	ei	erikseen	käsitellä,	myös	
monet opetusta koskevat kysymykset nousevat artikkelei-
den pohdiskeluissa esille. 

ISBN 951-39-0621-3   /   312 s.   /   21 euroa

Kari	Sajavaara	&	Arja	Piirainen-Marsh	(toim.)

KIELI, DISKURSSI & YHTEISÖ

Kielen suhde erilaisiin yhteisöihin, niiden tarpeisiin ja vaa-
timuksiin sekä yhteiskuntaan laajemminkin on monien 
soveltavan kielentutkimuksen kysymyksenasettelujen 
taustalla. Sosiolingvistinen tutkimus on perinteisesti tar-
kastellut kielenkäyttöä suhteessa puhe- ja tulkintayhtei-
söjen normeihin ja sosiaalisen rakenteen piirteisiin. Tähän 
kirjaan kootut artikkelit tarkastelevat kielen ja sosiaalisten 
tekijöiden monitahoisia suhteita ja tuovat esiin näkökul-
mia kieleen merkitysten luojana, välittäjänä, muokkaajana 
ja kantajana. Artikkeleissa pohditaan, millaisista lähtökoh-
dista ja millaisin keinoin kielen muotoja ja kielenkäyttöä 
- puhetta, tekstejä, diskursseja - voidaan tarkastella ja mil-
laisia tuloksia ja sovelluksia erilaiset tarkastelutavat tuot-
tavat.

ISBN 951-39-0664-7   /   389 s.   /   22 euroa



Kari	Sajavaara	&	Arja	Piirainen-Marsh	(toim.)

NÄKÖKULMIA SOVELTAVAAN 
KIELENTUTKIMUKSEEN

Teoksessa tarkastellaan soveltavan kielentutkimuksen 
historiaa, yleistä tiede- ja tutkimusperustaa ja suhdetta 
yleiseen kielitieteeseen ja muihin läheisiin tieteenaloihin. 
Monitieteisen tutkimusalan usein hankalat metodiset on-
gelmat tulevat teoksessa laajasti esille. Mukana on myös 
artikkelit käännöstieteen ongelmista sekä kielisuunnitte-
lusta ja kielipolitiikasta. Laajan esittelyn on saanut myös 
Suomen kielikoulutuksen nykytila ja kehittämisnäkymät.

ISBN 951-39-0718-X   /   275 s.   /   19 euroa

Hannele	Dufva	&	Mika	Lähteenmäki	(toim.)

KIELENTUTKIMUKSEN KLASSIKOITA

Kielentutkimuksen klassikoita esittelee artikkeleissaan 
joukon eri aikoina  vaikuttaneita ajattelijoita, jotka ovat 
kirjoittaneet kielestä ja sen tutkimuksesta. Monet klassi-
koista ovat nyt ensi kertaa esillä suomen kielellä. Joukos-
sa on kielitieteen vakiintuneita nimiä, mm. de Saussure, 
Chomsky ja Halliday, mutta esiteltäväksi on valittu myös 
sellaisia teoreetikkoja, jotka ovat toistaiseksi olleet kielen-
tutkimuksen piirissä vähemmän tunnettuja. Kirja soveltuu 
yliopiston oppikirjaksi, mutta myös johdatukseksi joiden-
kin kielentutkimuksen suunnannäyttäjien ajatteluun ke-
nelle tahansa  asiasta kiinnostuneelle.

ISBN 951-39-1134-9   /   358 s.   /   24 euroa



Sari	Pöyhönen	&	Minna-Riitta	Luukka	(toim.)

KOHTI TULEVAISUUDEN KIELIKOULUTUSTA 
Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti
                                                                                                                                                                                      

Kielikoulutus on merkittävä osa suomalaista koulutusjärjestelmää, ja siihen on perinteisesti sijoitettu huomat-
tavia voimavaroja. Mutta kohtaavatko kielikoulutuksen tarpeet, määrä, laatu ja painotukset? Miten kielikoulu-
tuksen jatkuvuus ja elinikäinen oppiminen on otettu huomioon, entä työelämän kielitaitotarpeet ja maahan-
muuttajien	kielikoulutuksen	kysymykset?	Vastaako	nykyinen	kielikoulutus	tulevaisuuden	haasteisiin?
 Nämä kysymykset ovat olleet Kielikoulutuspoliittisen projektin (KIEPO) lähtökohtia, kun se on selvittä-
nyt Suomen kielikoulutuksen perusteita ja tavoitteita. Tämä projektin loppuraportti koostuu lähes kahdesta-
kymmenestä itsenäisestä artikkelista, joissa tarkastellaan Suomen kielikoulutuksen nykytilaa ja tulevaisuuden 
haasteita varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen ja työelämän kielitaitotarpeisiin. Loppuraportti on tarkoi-
tettu kielikoulutuksen ammattilaisille, päätöksentekijöille ja muille sidosryhmille. Se soveltuu myös opetus-
käyttöön, sillä se luo kattavan katsauksen Suomen kielikoulutuksen eri alueisiin.

ISBN 978-951-39-2796-7    /     529 s.     /     33 euroa

Loppuraportin tiivistelmä 
KOHTI TULEVAISUUDEN KIELIKOULUTUSTA. Kielikoulutuspoliittisen projektin keskeiset 
suositukset
Minna-Riitta	Luukka	&	Sari	Pöyhönen

ISBN 978-951-39-2795-0    /     55 s.     /     11 euroa



Riikka	Alanen,	Hannele	Dufva	&	Katja	Mäntylä	(toim.)

KIELEN PÄÄLLÄ
Näkökulmia kieleen ja kielenkäyttöön

Kieli on ehkä ihmisen tärkein ajattelun ja oppimisen väline. 
Mutta mitä me oikeastaan ajattelemme kielestä? Miten tie-
toisia olemme siitä? Soveltavan kielentutkimuksen piirissä 
on tutkittu erityisesti tietoisuuden suhdetta kielenoppimi-
seen ja -opettamiseen. Tässä artikkelikokoelmassa tarkas-
tellaan, mitä suomalaiset kielenkäyttäjät ajattelevat vierais-
ta kielistä ja miten tietoisia he ovat kielen ilmiöistä. Kirjassa 
pohditaan, mikä on kielitietoisuuden suhde vieraan kielen 
oppimiseen, opettamiseen ja siihen kielimaisemaan, jossa 
kielenoppijat ja -käyttäjät toimivat. Suurin osa kirjan artik-
keleista kertoo kielestä suomalaisten lasten silmin. 

ISBN 951-39-2414-9   /   254 s.   /   22 euroa

Sari	Pöyhönen	&	Kari	Hiltula	(toim.)

OPETTAJANA VIERAALLA MAALLA
Opetuskulttuurien kohtaamisia

Miten oppijakeskeisesti suuntautunut opettaja toimii opet-
tajakeskeisessä kulttuurissa? Millaisia rooleja ja odotuksia 
opettajalle asetetaan? Miten suomalainen opettaja pääsee 
kiinni suomalaisuuteensa ja suomen kieleen opettaessaan 
vieraalla maalla, toisessa opetuskulttuurissa?

Muun muassa näitä kysymyksiä pohtii joukko korkea-
kouluopettajia, joista suurin osa toimii suomen kielen 
lehtorina ulkomailla. Kirjoittajat ovat opetuskulttuureja 
tarkastellessaan joutuneet tiedostamaan omat opetus-
käsityksensä ja käytänteensä, kyseenalaistamaan arvova-
lintojaan, ymmärtämään erilaisuutta mutta myös löytä-
mään samankaltaisuuksia. Kirja antaa aineksia tarkastella 
opetuskulttuureja monipuolisina ilmiöinä sekä yhteisön 
että yksilön näkökulmasta. Tämän vuoksi kirja sopii sekä 
Suomessa monikulttuurisissa opetusryhmissä toimiville 
opettajille että ulkomailla vieraileville opettajille ja opis-
kelijoille.  Se avaa uusia näkökulmia myös opetuskulttuu-
rien tutkijoille.

ISBN 951-39-1848-3   /   329 s.   /   23 euroa



Marjatta Pasanen

400 VENÄJÄN VERBIÄ

Luetteloon otetut verbit ovat yleisiä sekä venäjän yleiskielessä että liikekielessä, jonka opiskeluun verbiluettelo 
on	myös	tarkoitettu.	Verbiluetteloa	voi	käyttää	venäjän	kielen	opetukseen	oppitunneilla	ja	itseopiskelussa	jo	
alkeisopinnoista lähtien.  Jatko-opiskelijoita ja työelämän tarpeita varten muotosarjaan on otettu partisiipit ja 
gerundit. Luettelon lopussa on aakkosellinen hakemisto sekä venäjäksi että suomeksi. 

ISBN 978-951-39-0132-5   /   420  s.   /   35 euroa 

Eva May

TIEDETTÄ ENGLANNIKSI
Akateemisen kirjoittamisen käsikirja

Tämä opas on tarkoitettu avuksi aloitteleville tutkijoille. Oppaassa käsitellään laajasti aikamuotojen käyttöä tie-
teellisen artikkelin tai raportin eri osissa samoin kuin näissä osissa käytettäviä verbejä ja muita ilmaisuja.  Myös 
tyyliseikkoihin ja kirjoituksen ulkoiseen asuun on kiinnitetty huomiota.  Adverbiaalien ja jäsentelyä osittavien 
vihjesanojen käyttöä on käsitelty myös melko perusteellisesti. Jokaista kappaletta edeltää yksityiskohtainen 
sisällysluettelo, joka samalla toimii hakemistona.

ISBN 978-951-34-0093-4    /   302 s.     /    37 euroa



 EUROMOBIL
 EŠTINA  ¦   DEUTSCH  ¦   ENGLISH  ¦   FRANÇAIS  ¦   MAGYAR  ¦   POLSKI  ¦   PORTUGUÊS  ¦   ROMÂNÃ  ¦   SUOMI

EUROMOBIL	on	multimediapohjainen	harjoitus-	 ja	 informaatio-ohjelma	CD-ROM:illa,	 jolla	on	webbiyhteys.	 Kohderyhmänä ovat Tsekkiin, 
Saksaan, Iso-Britanniaan, Ranskaan, Unkariin, Puolaan, Portugaliin, Romaniaan ja Suomeen suuntaavat vaihto-opiskelijat. Kohdekieliä ovat 
tsekki, saksa, englanti, ranska, unkari, puola, portugali, romania ja suomi. 

Saksan, englannin ja ranskan ohjelmat on tarkoitettu edistyneille kielenoppijoille ja ne ovat yksikielisiä. Harjoitukset perustuvat autenttisiin, 
videoituihin opiskelutilanteisiin (opinto-ohjaus, luento, seminaari ja tentti). 

Tsekin, unkarin, puolan, portugalin, romanian ja suomen ohjelmat on suunnattu alkeistason kielenoppijoille ja tukikielenä on käytetty eng-
lantia. Ohjelmissa harjoitellaan selviytymistä sekä opiskeluun että arkielämään liittyvissä tilanteissa (opinnot, kirjasto/matkaopas, palvelut 
ja vapaa-aika).  

Lisää tietoa, demoharjoituksia ja linkkejä yliopistoihin, kohdemaihin ja kulttuurisidonnaisiin asioihin löydät projektin webbisivuilta:                                  

http://www.euro-mobil.org. 

Foorumi on tarkoitettu sekä ohjelman keskusteluharjoituksiin että kokemusten vaihtoon vaihto-opiskelijoiden kesken.

EUROMOBIL sopii sekä itseopiskeluun että kontaktiopetukseen. Ohjelmia saa kopioida opiskelijoille ja käyttää opetuksessa. Ohjelmien muok-
kaaminen ja käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kiellettyä. Ladatessaan tai tilatessaan EUROMOBIL -ohjelmat käyttäjä sitoutuu noudattamaan 
lisenssisopimusta:  http://www.jyu.fi/euromobil. 

Lataa ilmaiseksi: http://www.jyu.fi/euromobil 
tai tilaa CD-ROM:ina/Or order as CD:ROM (á 15 euroa):

eský program ISBN 978-951-39-2958-9
 Deutsches Programm ISBN 978-951-39-1873-6 
 English Programme ISBN 978-951-39-1874-3
 Programme français ISBN 978-951-39-2959-6
 Magyar program ISBN 978-951-39-1876-7 

 

Polski program ISBN 978-951-39-2960-2
Programa Português ISBN 978-951-39-2980-0
Program românesc ISBN 978-951-39-2981-7
Suomen ohjelma ISBN 978-951-39-1875-0
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