
HYÖDYLLISIÄ VERKKOSIVUJA

Yhteiskunta

Tietoa Suomesta eri kielillä https://www.infofinland.fi/

Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajille https://www.hel.fi/helsinki/fi/kau-
punki-ja-hallinto/hallinto/asukasryhmat/maahanmuuttajat/maahanmuuttajat

https://www.hel.fi/maahanmuuttajat/fi/maahanmuuttajat

International House Helsinki https://www.ihhelsinki.fi/

Welcome guide in English https://www.welcomeguide.fi/

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamista koskevat sivut https://kotouttaminen.fi/etu-
sivu 

ELY:n kotouttamista koskevat sivut https://kotoutumisentukena.fi/ 

Yhdistys- ja kansalaistoiminnan verkkopalvelu https://www.toimeksi.fi/ 

Suomen pakolaisavun materiaalit https://pakolaisapu.fi/materiaalit/ 

Suomi - yhteiskuntaorientaation oppikirja https://pakolaisapu.fi/wp-content/up-
loads/2019/04/Suomi-Yhteiskuntaorientaation-oppikirja-Final-17.12.2018.pdf 

Suomi lukuina 2019

http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/yyti_
sul_201900_2019_21459_net.pdf

Koti ja turvallisuus 
112 Suomi -mobiilisovellus
https://www.112.fi/hatanumero_112/soittajan_paikantaminen/112suomi 

Paloturvallisuus
http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/Pirkanmaa-675  
http://pirkanmaanpelastuslaitos.fi/js/upload/1486637309_Opetusvideoiden%20tuki-
materiaali.pdf 

Rikosuhripäivystys
https://www.riku.fi/fi/yhteystiedot/ 
https://www.youtube.com/channel/UCcSD_14bTzFXNffFSaQkGtA 



Väestöliiton video seksuaalioikeuksista eri kielillä
https://www.youtube.com/watch?v=o3wtBvWojWg&feature=player_detailpage 

Monika-Naiset liitto ry
https://monikanaiset.fi/apua-vakivaltaa-kokeneille/auttava-puhelin/ 

Suomen mielenterveysseura: rentoutusharjoituksia ja uniopas eri 
kielillä
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-apua/ryhmiss%C3%A4/maahanmuutta-
jille/tasapainovalmennusryhm%C3%A4t 

Kierrätys
Kierrätyksestä valmiita kuvia HSY https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/
Sivut/default.aspx

Päiväkotisanastoa kortteina
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/21994/Ritosalo%20Sara%20%20
2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y

SPR:n materiaalipaketti (mukana darin kieltä)
http://papunet.net/sites/papunet.net/files/materiaalia/Kuvakommunikointi/haaksluo-
to_koivisto_uusi_koti.pdf

Asiointi ja palvelut

YLE Selkouutiset -sivuston Asioilla-videot

https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/asioilla_pankissa/10413169

Pankkipalvelut, virtuaaliotto https://otto.fi/otto/ 

Rahan tallettaminen https://otto.fi/talletus/kayttoopastus/

Ottoplus käyttöopastusvideo https://otto.fi/ottoplus/ottoplus-kayttoopastusvideo/

Digiaskeleet, digitaitojen ja suomen kielen yhdistämistä 

https://docs.wixstatic.com/ugd/cc366a_ad0ef8846ec74cb98f29323a588d9b9e.pdf 

YLE Digitreenit: https://yle.fi/aihe/digitreenit 



Koulutus ja opiskelu

Opintopolku www.opintopolku.fi 

Opintopolku.fi Youtube-kanava, eri ammatteja https://www.youtube.com/user/Opinto-
polku/videos

Ammattinetti www.ammattinetti.fi

Mamuko.fi https://www.mamuko.fi/ 

Moniheli ry – Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto (yli 100 jäsenjärjestöä) htt-
ps://www.moniheli.fi/ 

Lango-kielikaverit 

https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Monikielinen_kirjasto/Juttuja_kirjas-
tosta/Loyda_kielikavereita_Langofissa(174931) 

Luetaan yhdessä -ryhmät http://luetaanyhdessa.fi/tule-mukaan/opetusryhmat/ 

Kansalaisopistot KoL.fi https://kansalaisopistojenliitto.fi/blog/tervetuloa-kansalaisopis-
toon-video-esittelee-kansalaisopistoja-selkokielella/ 

Itseopiskeluun soveltuvia sivustoja 

Luetaan yhdessä 

http://luetaanyhdessa.fi/materiaalipankki/oppimateriaalit/kulttuuri-ja-yhteiskuntatie-
to/

Osallisena verkossa

https://www.osallisenaverkossa.com/maahanmuuttajille?fbclid=IwAR2lvtwLJ0G-SW-
7Ql0oCk1BrPzyIXb0kU6-8cMaIZXMa81g963Af-wRPik8 

Kotisuomessa.fi https://kotisuomessa.fi/web/site-155213/state-jurdkmbrei/front-page  

Suomi taskussa http://suomitaskussa.eu/ 

Selkouutiset joka päivä https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/ 

Yle Areenan ohjelmat tekstien kanssa https://areena.yle.fi/tv 

(esim. Syke, Akuutti, Rakkautta vain, Uusi päivä, Luottomies)  

Osaan suomea -videot ja muut materiaalit 

https://www.osaansuomea.fi/materiaalit/linkkeja-ja-vinkkeja-opiskeluun/ 

Suomi-koulujen tuki ry., kuunteluja http://www.suomikoulut.fi/yki/ 

Lyricstraining https://lyricstraining.com/fi/new-lyrics 



Facebookissa S2-opetusmusiikkia: https://fi-fi.facebook.com/pages/category/Commu-
nity/S2-opetusmusiikkia-325038067533883/ 

Digitreenit https://yle.fi/aihe/digitreenit

Selkokeskus http://selkokeskus.fi/selkokirjallisuus/kirjakauppa/ 

Selkosanomat http://selkosanomat.fi/  

Puhutaan suomea -lehti https://www.puhutaan-suomea.net/ 

selkokirjat: https://selkokeskus.fi/selkokirjallisuus/kirjakauppa/ ja https://avain.net/
tuoteryhma/helppolukuiset_kirjat/1958074

esim. Salla Simukka, selkomukautus Hanna Männikkölahti: Punainen kuin veri -kirja ja 
ilmainen kurssi: https://randomfinnishbookclub.teachable.com/p/punainen-kuin-veri 

Osallisena verkossa https://www.osallisenaverkossa.com/

Kielipuu https://www.kielipuu-materiaali.fi/

Yki demo http://ykitesti.solki.jyu.fi/tutustu-testiin/testifin/ 

Uusi kielemme: http://www.uusikielemme.fi/  (eng, esp)  ei sovi hyvin alkajalle!

Rektioverbiharjoituksia: https://railisuomi.wordpress.com/verbirektiot/ ja https://sal-
pro.salpaus.fi/hotpotatoes/rektiot_etusivu.html 

Suomea farsiksi: https://www.youtube.com/channel/UCREsKlzJ1h9Qg_o1xbyTc6w

Ääntämisestä tietoa (teoreettista) https://www.kieliverkosto.fi/fi/article/miten-
aantamista-arvioidaan-kaytannon-tyokalu-opettajille

Ääntämisen esimerkkejä, hakukone https://fi.forvo.com/languages/fi/ (toimi vähän 
huonosti noiden listojen osalta, mutta voi kokeilla kirjoittaa sanan tai lauseen hakuun, 
niin kuulee sen äännettynä.

Papunet www.papunet.net 

Sivustoja, joilta voi itse hakea eri aiheisiin liittyviä sanastoja tai 
harjoituksia hakusanoilla

Quizlet https://quizlet.com/

Memrise https://www.memrise.com/



Ammatit ja työelämä

Töissä Suomessa https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/monikulttuurinen-tyoelama/toissa-suo-
messa-tietoa-maahanmuuttajalle-13-kielella/

Työelämätietoa maahanmuuttajille http://www.tyoelamanverkko-opisto.fi/materials/
petmo/index.htm 

Ammattinetti http://www.ammattinetti.fi/ammatit

JHL:n alat https://www.jhl.fi/tyoelama/ammattialat/  

Movingtofinland.fi http://www.movingtofinland.fi/tervetuloa (suunnattu pakolaisille, eri 
kielillä)

SAK - Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta https://www.sak.fi/tyoelama/maahan-
muuttajat 

Työelämän pelisäännöt https://www.sak.fi/aineistot/julkaisut/tyoelaman-pelisaannot 

Työttömyys-teema: Arttu Wiskarin Sirpa https://www.youtube.com/watch?v=wBYiT-
rANTBQ

Aki Kaurismäki: Kauas pilvet karkaavat https://areena.yle.fi/1-1349112




