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Hei opettaja! 

 
Verkossa on tarjolla paljon Suomi-koulujen käyttöön sopivaa oppimateriaalia. Olemme koonneet 
listan erilaisista sivustoista, joista voi olla hyötyä etäopetusta toteutettaessa.  

 
Vinkit sopivat erilaisiin tilanteisiin. Jotkut sivustojen tehtävät edellyttävät yhteistä tapaamista 
esimerkiksi videopuhelun välityksellä. Toiset soveltuvat oppilaan itsenäiseen työskentelyyn, jos 
käytössä on tietokone tai tabletti. Osa taas on tulostettavia tehtäviä, joita oppilaat voivat tehdä 
itsenäisesti. Niitä voi mahdollisuuksien mukaan skannata tai kuvata ja lähettää opettajalle.  

 
Etäopetusta suunnitellessa kannattaa mahdollisuuksien mukaan pitää kiinni ryhmän tuntemista 
työskentelytavoista. Jos oppilailla on käytössään oppikirja, on hyvä hyödyntää sitä nytkin. 
Opettajan videotervehdykset tai yhteinen tapaaminen etäopetustuokiossa saattaa olla mukavaa 
vaihtelua, jos käytössä on sopivia laitteita. 

 
Lämpimin terveisin 

 
Kotisuomea-oppikirjan työryhmä 
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Etäkoulu Kulkurin vinkkejä etäopetukseen 
 
Etäopetusta suunnitellessa voi hyödyntää Etäkoulu Kulkurin vinkkejä, jotka on 
kuitenkin kirjoitettu tavallisia päiväkouluja varten. Kulkurikoulu tarjoaa ohjeita 
 
– etäopetuksen järjestämiseen  
– reaaliaikaisiin verkko-opetustuokioihin sekä  
– hyvinvointiin ja jaksamiseen. 
 

Hyödyllisiä sovelluksia opettajalle 
 

Reetta Bizet on koonnut laajan listan erilaisista opetuskäytössä hyödyllisistä 
sovelluksista. Listaa ei ole suunniteltu etäopetukseen, mutta siitä voi saada ideoita 
etenkin luku- ja kirjoitustaitoisten oppilaiden kanssa toimimiseen. 
 
https://reettabizet.blogspot.com/p/sovellukset.html 
 
Koronaviruksen vuoksi monet yritykset tarjoavat sovelluksensa ilmaiseen käyttöön. 
Koulu.me-sivulla on laaja luettelo eri vaihtoehdoista.  
 
https://koulu.me 

 

Suomen kielen harjoituskirjoja alakouluikäisille 
 
Dialogikasvatuksen sivustolla on paljon hyödyllistä materiaalia. Suomikouluissa 
kannattaa hyödyntää erityisesti alakouluikäisten Tähtijengi-harjoituskirjat, joista voi 
valita oppilaille sopivia tulostettavia tehtäväkokonaisuuksia. Tähtijengi-sarjassa on 
ilmestynyt kirja 1.–2.-luokkalaisille sekä 3.–4.-luokkalaisille. Ne ovat 
kokonaisuudessaan vapaasti tulostettavissa.  
 
https://dialogikasvatus.fi/materiaalit/ 
https://dialogikasvatus.fi/material/1-2-kirja/ 
 
Suomi-koulujen tuki ry:n jäsensivuilla on Kynä ja paperi -oppimateriaali, joka on 
kirjoitettu nimenomaan kirjoittamaan opetteleville suomikoululaisille.  
 
https://suomikoulut.fi/jasenille/kyna-ja-paperi-materiaali/ 
  

Ideoita eri ikäisten kielenoppimisen tueksi  
 
Värinauttien sivulla on paljon hyviä tulostettavia tehtäviä eri aiheista, joista suurinta 
osaa voi hyödyntää myös Suomi-koulussa.  
 
https://www.varinautit.fi 
 
Kielinupun YouTube-kanavalla on valtava määrä erilaisia lyhyitä videoita ja lauluja, 
joiden avulla tutustustaan suomen kielen ilmiöihin.  
 
Kielinuppu 
 
Kielipalikat-blogissa on ideoita suomen kielen opetuksen toteuttamiseksi 
varhaiskasvatuksessa. Esimerkiksi viikkoleikin voi toteuttaa myös etäyhteydellä.  
 

https://peda.net/kulkuri/kulkurikoulu/vejl
https://peda.net/kulkuri/kulkurikoulu/vejl/irvl
https://peda.net/kulkuri/kulkurikoulu/vejl/sjmsl
https://reettabizet.blogspot.com/p/sovellukset.html
https://koulu.me/
https://dialogikasvatus.fi/material/1-2-kirja/
https://dialogikasvatus.fi/materiaalit/
https://dialogikasvatus.fi/material/1-2-kirja/
https://suomikoulut.fi/jasenille/kyna-ja-paperi-materiaali/
https://www.varinautit.fi/
https://www.youtube.com/channel/UCioNvXnSYCVr8IHrIRdSMcw?fbclid=IwAR0zW1UaWSEWz9h7_vY5PrQQQT-_gRzF0DVOesTYSYI_Mw2lRQ7yQwkjOeU
http://s2vakamateriaalia.blogspot.com/2017/04/hauska-viikkoleikki.html
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http://s2vakamateriaalia.blogspot.com/ 
 
Kielikarhu 3 -oppikirjan digitaalisissa tehtävissä on sopivia tehtäviä myös isoille 
alakouluikäisille suomikoululaisille.  
 
https://kk3.oph.oodles.fi 

 
Opetushallituksen LukiLuukas-sivulla on paljon harjoituksia, joita oppilaat voivat 
tehdä itsenäisesti. Harjoitukset on suunniteltu erityistä tukea tarvitseville, mutta ne 
sopivat lukutaitoisille lapsille. Opettaja voi valita sivulla tekstin ja siihen liittyviä 
tehtäviä. Monet tekstit saattavat tuntua pitkiltä, jos oppilaat eivät ole harjaantuneita 
lukijoita. 
 
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/lukiluukas/ 

 

Satuja pienille ja lukutaitoisille 
 
Pikku Kakkosen satuaarteet sopivat pienille suomikoululaisille. Aivan kaikki eivät 
ole kuunneltavissa ulkomailla, mutta valikoima on kuitenkin hyvä.  
 
https://areena.yle.fi/1-50174454 
 
Suomi-Seuran ylläpitämä iltasatu.org-sivusto tarjoaa tarinoita lukutaitoisille lapsille 
tai aikuisten kanssa luettavaksi.  
 
https://iltasatu.org 
 
Etana Editions -kustantamon YouTube-kanavalla on kustantamon omia 
lastenkirjoja ääneen luettuna.  
 
Etana Editions YouTubessa 
 
Suomi-koulujen Tuki ry:n jäsensivulla on Suomi-koululle ostettuja tarinoita ja niihin 
liittyviä tehtäväpaketteja.  
 
https://suomikoulut.fi/jasenille/satuja/ 

 

Kansanperinnettä ja kertomuksia 
 
Sveriges Radion sivuilla on esimerkiksi hölmöläistarinoita lyhyinä kuunnelmina. 
Sisuradiosta kannattaa kuunnella myös muita lapsille suunnattuja ohjelmia. 
Tarinatuokion uusi jakso ilmestyy kerran viikossa.  
 
Tarinatuokio 
 
Hölmöläiskuunnelmia 
 
 
RyhmäRengin sivulla on selkokielisiä kansansatuja selkokielellä sekä niihin liittyviä 
tehtäviä.  
 
https://ryhmarenki.fi/kettu-lentaa-aineisto/ 
 

Ideoita lukutehtäviin  
 

http://s2vakamateriaalia.blogspot.com/
https://kk3.oph.oodles.fi/
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/lukiluukas/
https://areena.yle.fi/1-50174454
https://iltasatu.org/
https://www.youtube.com/channel/UCM-4d1CqkRH829tCDl-QHfw
https://suomikoulut.fi/jasenille/satuja/
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3958&grupp=12647
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3958&artikel=2345962
https://ryhmarenki.fi/kettu-lentaa-aineisto/
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Lukupolku on suunniteltu koulun ja kirjaston yhteiseksi oppimisympäristöksi. 
Verkkosivu ei ehkä sellaisenaan sovi Suomi-koulujen käyttöön, mutta luokka-
asteittain luokiteltuja kirjallisuustehtäviä voi hyödyntää omia tehtäviä tehdessä.  
 
Turun kaupungin Lukupolku 
 
Lukuliikkeen lukutreenit.fi-sivustolla on videoita ja keskustelu- sekä 
tehtäväideoita. Jos oppilailla on kotona sopivaa luettavaa, voi materiaalin avulla 
koota kirjallisuustehtäväpaketin alakouluikäisille lukijoille.  
 
https://www.lukutreenit.fi 
 

Monipuolisia teksti- ja tehtäväpaketteja eri aiheista 
 
RyhmäRenki-sivustolla on paljon vapaasti käytettäviä oppimateriaaleja. Esimerkiksi 
Saunaan liittyvät tekstit ja tehtävät saattaisivat toimia Suomi-koulun 
etäopetuksessakin. Saunapaketti kuuluu kymmenosaiseen sarjaan, jossa käsitellään 
Suomea. Oppimateriaalien keskustelukortteja voi hyödyntää etäopetustuokioissa, jos 
sellaisten järjestäminen on mahdollista.  
 
RyhmäRenki 
 

Asiaa luonnosta  
 
Luontosivuston avulla voi matkata vaikkapa Suomen kesään. Sivulla voi valita itseä 
kiinnostavan vuodenajan, tutustua luontoon tarinoiden avulla ja osallistua visoihin. 
  
Luontosivusto 
 
Lasten Areenassa on lukuisia lapsille tehtyjä luonto-ohjelmia, jotka näkyvät myös 
ulkomailla ilman Yle-tunnusta ja suomalaista osoitetta. Esimerkiksi Luonto yllättää 
aina on Ylen tuottama ohjelmasarja, jossa Pirkka-Pekka Petelius liikkuu lasten 
kanssa luonnossa. Ohjelma sopii alakouluikäisille ja myös pienimmille 
suomikoululaisille. Isommille saattaa sopia myös saimaannorppadokumentti. 
  
Jäätä rakastavat 
Karhun valtakunnassa 
Luonto yllättää aina 
Riku ja Rami luonnossa 
 
Orvokki Oravan luontokoulun Käpyvarastoon on koottu käytännöllisiä vinkkejä. 
Tehtävät saattavat vaatia materiaaleja, joita ei olekaan käsillä, tai niiden takia pitää 
ehkä mennä ulos, mikä ei välttämättä olekaan mahdollista.  
 
Orvokki Oravan luontokoulu 
 
WWF:n luontolivet ovat luontoon asetettuja videokameroita. Eri vuodenaikoina voi 
tarkkailla eri eläimiä.  
 
https://luontolive.wwf.fi 
 

Tulostettava tehtäväkirja kierrättämisestä 
 
Kierrätyksen sankarit -tehtäväkirja on tulostettava kirja, joka on suunniteltu 3.–4.-
luokkalaisille. Kierrätykseen liittyvät tiedot eivät välttämättä päde kaikkialla.  

https://blog.edu.turku.fi/lukupolku/
https://www.lukutreenit.fi/
https://ryhmarenki.fi/sauna-selkoaineisto/
https://ryhmarenki.fi/
https://www.luontosivusto.fi/kevat/
https://areena.yle.fi/1-1047558
https://areena.yle.fi/1-4510900
https://areena.yle.fi/1-4610900
https://areena.yle.fi/1-50165207
http://www.orvokkioravanluontokoulu.fi/kapyvarasto/
https://luontolive.wwf.fi/usein-kysyttya/
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Kierrätyksen sankarit 

 

Tietoa eri aiheista 
 
Tiedonjyvä-ohjelmassa tutkitaan esimerkiksi valoa ja sähköä. Perheissä on 
todennäköisesti nyt paljon kiireitä, mutta joillakin voi olla mahdollisuus tehdä kokeita 
myös kotona. Tv-sarja kiinnostaa myös pieniä.  
 
Tiedonjyvä 
 
Opetushalliituksen Aika ja avaruus -sivusto on interaktiivinen oppimateriaali, 
jonka avulla oppilaat voivat tutustua avaruuteen. Kieli on melko helppoa, ja 
kouluikäiset oppilaat voivat tehdä tehtäviä itsenäisesti. 
 
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/avaruus/app/ 
 
Urheilumuseon Suomi urheilee on selkokielinen sivusto, joka kertoo tekstien ja 
videopätkien avulla tavanomaisista urheilulajeista. Mukana on myös suomalaisia 
erikoisuuksia kuten eukonkanto ja saappaanheitto. Edistyneet lukijat voivat tutustua 
myös sataan suomalaiseen urheilutarinaan. 
 
https://tarinasoitin.fi/suomiurheilee 
 
 

Tietoa suomen kielestä 
 
Kotimaisten kielten keskus on koonnut yhteen etäopetukseen soveltuvan 
materiaalinsa. Tarjolla on tiedonhakutehtäviä sekä erilaisia kieleen liittyviä testejä. 
Tehtävät saattavat olla melko vaikeita useimmille suomikoululaisille. Etäopiskelu on 
kuitenkin hyvä tilaisuus opetella käyttämään vaikkapa Kielitoimiston sanakirjaa. 
 
Kotuksen verkkopalvelut 

 

Tietoa ja pelejä lasten oikeuksista 
 
Lasten sivut -sivustolla on tietoa lasten oikeuksista, pieniä pelejä ja tehtäviä. Sivusto 
sopii kouluikäisille ja lukutaitoisille lapsille, joilla on melko hyvä 
sanavarasto. Sisunmaan sankarit -pelin tekstit ovat lyhyitä.  
 
https://www.lastensivut.fi 
 

Oppimispelejä eri ikäisille  
 
Oppi- ja ilo -verkkopelit ovat tällä hetkellä käytettävissä ilman maksua. Peleissä 
harjoitellaan erilaisia perustaitoja, ja ne on luokiteltu ikäryhmittäin.  
 
https://www.oppijailo.fi/lapsille-nuorille/ 
 
Jäämaa-peli on tehty aikuisille suomen oppijoille, mutta sitä voi kokeilla myös Suomi-
koulussa 
 

https://www.tuottajayhteiso.fi/ajankohtaista?fbclid=IwAR0fD1GuvZZkL1sreyBmnn_Pi1ux6_PwsnaxDBLbb2cD6sqkP3foQH7kYS4
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/03/13/nain-teet-tiedonjyvan-kokeet-kotona?ref=ohj-articles
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/03/13/nain-teet-tiedonjyvan-kokeet-kotona?ref=ohj-articles
https://areena.yle.fi/1-4256527
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/avaruus/app/
http://100tarinaa.blogspot.com/
https://tarinasoitin.fi/suomiurheilee
https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/
https://www.kotus.fi/nyt/kotus-vinkit/kotus-vinkit_2020/kotuksen_verkkopalveluissa_etaopiskelumateriaalia.33523.news
https://www.lastensivut.fi/pelit/sisunmaansankarit/pelaa/index.html
https://www.lastensivut.fi/
https://www.oppijailo.fi/lapsille-nuorille/
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https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/jaamaa-ensipeli-aikuisille-suomen-
kielen-oppijoille 
 
Tunne-etsivät-peli sopii kouluikäisille, joilla on melko hyvä lukutaito. Pelin ohjeissa 
on paljon luettavia osuuksia.  
 
https://tunneetsivat3.oph.oodles.fi 
 

 

Liikuntaa ja välitunteja 
 
Liikkuva koulun vinkit auttavat lisäämään liikuntaa opetuksessa. Tällä hetkellä 
materiaalit eivät huomioi erityisesti etäopetusta, mutta on mahdollista, että sivustolle 
kootaan tähän tarkoitukseen sopivia ideoita. Sivustolta löytyy paljon vinkkejä 
ergonomiasta.  
 
https://liikkuvakoulu.fi/ 

 
 

Sivustoja ja tehtäviä Kalevalan käsittelyyn 
 
Kalevalan kankahilla on Kalevalaseuran tuottama sivusto, joka esittelee Kalevalan 
henkilöitä ja tarinoita. Sivustolla on paljon kirjoitusta, joten se sopii edistyneille 
lukijoille, jotka voivat tehdä tehtäviä itsenäisesti. Sivustolla voi esimerkiksi kuunnella 
kanteleen soittoa ja suunnitella oman sammon. 
 
https://kalevalaseura.fi/kalevalankankahilla/paavalikko.php 
 
Seinäjoen kaupunginteatteri on koonnut tehtäviä Koirien Kalevala -teoksen 
ympärille. Jos opettaja voi lukea teoksen etäyhteyden avulla, voi joitakin tehtäviä 
tehdä lukutuokion jälkeen itsenäisesti.  
 
https://seinajoenkaupunginteatteri.fi/tehtavapaketti-koirien-kalevala/ 
 
Kalevalan käsittelyä voi jatkaa itsenäisesti myös  RyhmäRengin värityskuvien ja 
sanatehtävien avulla. Sivulla on paljon linkkejä myös muihin Kalevala-aiheisiin 
sivustoihin.  
 
https://ryhmarenki.fi/kalevalan-paiva/ 
 
Matkalla Kalevalaan -sivuostolla on tietoa ja tehtäviä, jotka sopivat etenkin 
edistyneille suomikoululaisille.  
 
https://matkallakalevalaan.finlit.fi/  
 
 

Suomalaisia perinteitä 
 
100 pistoa perinteeseen -sivusto kertoo erilaisista perinteistä. Sivulla on 
esimerkiksi ohjeet vappusimaan sekä Karjalan Käen askartelemiseen. Sivustolla on 
paljon tansseja, joiden harjoitteleminen etänä voi olla haastavaa.  
 
www100pistoa.fi 
 

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/jaamaa-ensipeli-aikuisille-suomen-kielen-oppijoille
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/jaamaa-ensipeli-aikuisille-suomen-kielen-oppijoille
https://tunneetsivat3.oph.oodles.fi/
https://liikkuvakoulu.fi/
https://kalevalaseura.fi/kalevalankankahilla/paavalikko.php
https://ryhmarenki.fi/kalevalan-paiva/
https://matkallakalevalaan.finlit.fi/ohjeita-ja-opastusta
http://www.100pistoa.fi/luukku-38/
http://www.100pistoa.fi/
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Punaisen ristin suomalaisia juhlaperinteitä esittelevä oppimateriaali on suunniteltu 
vastaanottokeskusten käyttöön. Tulostettavat tieto- ja tehtäväpaketit on ryhmitelty 
taitotasoittain. 
 
Juhlapyhä-materiaali  

 

Uutisia ja tehtäviä uutisista lapsille ja nuorille 
 
Helsingin Sanomien Lasten uutiset lisää lähetyksiä, sillä lasten tiedonjano on 
kasvanut epidemian vuoksi. YouTuben videot näkyvät ilman rajoituksia, ja ne voi 
upottaa osaksi omaa verkkomateriaalia 
 
HS Lasten uutiset 
HS Lasten Uutiset YouTubessa 
 
Ylen Triplet -palvelu kertoo muuttavansa “uutiset oppimateriaaliksi”. Opettaja 
kirjautuu palveluun ja kertoo, mitkä aiheet hänen oppilailleen sopivat sekä valitsee 
kohderyhmäksi joko peruskoulun tai lukion. Palvelussa on erilaisia tehtäväpaketteja 
sekä laadukkaita videoita. Tehtäviä saa käyttää vapaasti, ja Suomi-koulujen 
tarkoituksia varten niitä täytyy todennäköisesti muokata jonkin verran. Oppimateriaali 
soveltuu ainakin yläkouluikäisille.  
 
Yle Triplet 
 

Mediakasvatusmateriaalia   
 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton paketti Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen 
sisältää paljon hyödyllistä tietoa ja tehtäväideoita. Tehtävissä käsitellään esimerkiksi 
vuorovaikutusta ja oppilaiden omia vahvuuksia. Tehtävät on suunniteltu 
lähiopetukseen, mutta osa niistä sopii toteutettavaksi etäyhteydellä, jos sellaisen 
käyttö on mahdollista. Ks. esimerkiksi Kuvatkaa voimakuvia (s. 10), Kirjavien 
tunteiden kollaasi (s. 12), Sävyillä on väliä (s. 14) ja Monet tavat tuntea ja kertoa (s. 
18). Vaikka tehtävät on suunniteltu varhaiskasvatukseen, sopivat ne myös 
kouluikäisille.  
 
Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen 

 
Mediakasvatuskeskus Metka on tuottanut paljon mediakasvatusmateriaalia. 
Sivustolla voi tehdä hakuja esimerkiksi tehtävätyypin, oppiaineen ja ikäryhmän 
perusteella. Etäopetukseen voisi sopia esimerkiksi mainonnan lukutaitoa käsittelevä 
kokonaisuus. 
 
http://mediametka.fi 
 
Mediakasvatusseura tuottaa myös paljon materiaaleja, joista osa voi soveltua myös 
Suomi-koulujen käyttöön. Tasapainoinen media-arki -juliste  
 
https://mediakasvatus.fi 
 
Mediataitokoulun tehtäväpankissa on esitelty paljon erilaisia oppimateriaaleja. 
Joitakin voi hyödyntää myös etäopetusta suunnitellessa.  
 
Mediataitokoulu 

 

https://rednet.punainenristi.fi/node/43035
https://www.hs.fi/lastenuutiset/
https://www.youtube.com/channel/UC6gc-G76wcClTxlshKBKb6Q
https://yle.triplet.io/
https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2018/01/22105733/MLL_Mediatehtavia_varhaiskasvatukseen_www.pdf
http://mediametka.fi/oppimateriaali/mainonnan-lukutaito/
http://mediametka.fi/oppimateriaali/mainonnan-lukutaito/
http://mediametka.fi/
https://mediakasvatus.fi/
https://www.mediataitokoulu.fi/index.php?option=com_jreviews&view=category&Itemid=388&lang=fi
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