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LEARN FINNISH – OPI SUOMEA!
Suomea puhuu äidinkielenään noin 90 prosenttia suomalaisista. Ruotsia puhuu äidinkielenään
noin 5 prosenttia suomalaisista. Jos haluat tehdä työtä tai opiskella Suomessa, tarvitset
todennäköisesti suomen kielen taitoa.
Approximately 90% of Finns speak Finnish as their native language. Approximately 5% of Finns speak Swedish
as their native language. If you want to work or study in Finland, you will probably need Finnish language skills.

KIELIKURSSIT – LANGUAGE COURSES
Finnishcourses.fi
Löydä sopiva suomen kielen kurssi
Finnishcourses.fi-palvelusta. Finnishcourses.fipalvelussa on tietoja monen eri koulutuksen
järjestäjän kursseista.
Find a suitable Finnish course from the
Finnishcourses.fi service. The service has
information on courses offered by more than 20
training providers.

Familia ry
Maksuttomia suomen kielen kursseja Familia ry:n
jäsenille. Osa kursseista on tarkoitettu vain
suomalaisten puolisoille. www.familiary.fi/
Free Finnish language courses for members of the
Familia association. Some courses are only for
students who have a native Finnish-speaking
spouse. https://www.familiary.fi/en.html

www.finnishcourses.fi/

Finnish language in the Helsinki Region –
Facebook Group

Pääkaupunkiseudun kansalais- ja työväenopistot
- Adult Education Institutes of the Capital Region

Ryhmässä jaetaan tietoa suomen kielen opiskeluun
liittyvistä ryhmistä, kerhoista ja tapahtumista.

Kansalais- ja työväenopistot järjestävät suomen
opetusta niille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Information about groups, clubs and events related to
learning Finnish in the Helsinki Region.

The Adult Education Institutes of the capital region
organise Finnish courses for people whose native
language is not Finnish.

https://www.facebook.com/groups/finnishlanguageh
elsinkiregion

https://ilmonet.fi/

Luetaan yhdessä –verkosto / Let’s read together
network

Kirjasto tarjoaa verkkokielikursseja käyttöösi.
Opiskeluun tarvitset Helmet-kirjastokortin. Lisätietoa
voit kysyä kirjastoista.

Luetaan yhdessä -verkosto tarjoaa suomen kielen
opetusta maahanmuuttajille. Ryhmien opettajat ovat
vapaaehtoisia. Opiskelu on ilmaista. Voit ottaa
lapsesi mukaan tunneille. Voit mennä mukaan
milloin vain. Ryhmien yhteystiedot löytyvät täältä:

www.helmet.fi/fi-FI/Ekirjasto/Verkkokurssit

http://luetaanyhdessa.fi/tule-mukaan/opetusryhmat/

Libraries offer you several online language courses.
You need a Helmet library card (Helmet
kirjastokortti) to study these courses. Please ask for
more information about the online courses from the
libraries.

Let’s Read Together is a national network that offers
Finnish teaching to immigrants. Teachers are
volunteers. Studying is free. You can take your
children with you. You can join whenever you like.
You will find the study groups’ contact information
here:

Verkkokursseja - Online courses

www.helmet.fi/en-US/eLibrary/Online_Courses

https://luetaanyhdessa.fi/english/
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PUHU SUOMEA - SPEAK FINNISH!
Opit suomea, kun puhut suomea. Puhu rohkeasti
suomea!
The best way to learn a language is to speak it. Be
bold and speak Finnish!
Kirjaston kielikielikahvilat – Language Cafés in
Libraries
Helsingin, Espoon ja Vantaan kirjastot järjestävät
kielikahviloita, joissa harjoitellaan puhumaan
suomea. Kielikahviloissa keskustellaan suomeksi,
joten on hyvä, jos osaat jo vähän suomea.
Kielikahvilat ovat ilmaisia. Lisätietoa kielikahviloista
voit kysyä kirjastoista.
The city libraries of Helsinki, Espoo and Vantaa
organise Language Cafés where you can practice
speaking Finnish. Discussions at Language Cafés
take place in Finnish, so it would be good if you
know some Finnish. Language Cafés are free of
charge. Please ask for more information about
Language Cafés from the libraries.
www.helmet.fi/
Café Lingua in Helsinki
Café Lingua in Helsinki is a free and open
international language exchange event in Helsinki.
You can choose which languages you want to
practice and meet both Finns and foreigners.
Organized by Learning for Integration (www.lfi.fi)
and Jolly Dragon (https://jollydragon.org/). Facebook
group:
www.facebook.com/groups/CafeLinguaHelsinki/

TYÖPAIKKASUOMI - FINNISH
LANGUAGE AT YOUR WORKPLACE
Jotkut työnantajat järjestävät työntekijöille suomen
kielen opetusta. Kysy työnantajaltasi, voitko opiskella
suomea työpaikallasi. Työnantaja voi hakea tukea
työntekijöiden suomen kielen opetukseen TEpalveluiden kautta.
Some employers organise Finnish language lessons
for their employees. Ask your employer if you can
study Finnish at your workplace. Your employer can
apply for TE Office support for employees’ Finnish
lessons.

INTEGRATING IN SWEDISH
Swedish-language integration may be a good choice
for you, if:
•
•
•

You live in an area with many Swedish
speakers.
You have family members or relatives who
speak Swedish.
You already speak some Swedish.

Swedish language skills could be useful when you
look for work. However, please note that most jobs
require proficiency in Finnish.
Luckan Integration provides information about how
to discover Swedish integration pathways in the
Capital region.
https://integration.luckan.fi/integrating-in-swedish/
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LEARN FINNISH ONLINE - OPI SUOMEA NETISSÄ
PERUSTASO – BASIC LEVEL
Supisuomea/Real Finnish

Venla - Finnish for Foreigners

http://oppiminen.yle.fi/suomi-finnish/supisuomea
Supisuomea – Real Finnish – is a Finnish course for
foreigners. It's all in Finnish but offers glossaries in
several languages, as well as twelve TV programmes
about Finnish language and culture. You can also use
the glossaries, Sanastot, in seven languages –
English, Estonian, French, German, Russian, Somali
and Swedish:
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/sanastot

http://venla.info/
Venla.info offers free Finnish online language
materials. The auxiliary language is English.

Supisuomea on suomen kielen ja kulttuurin
peruskurssi ulkomaalaisille opiskelijoille. Tarjolla on
myös seitsemän eri kielen – englannin, ranskan,
ruotsin, saksan, somalin, venäjän ja viron – sanastot
opiskelun tueksi:
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/sanastot

http://www.digitaldialects.com/Finnish.htm
Free to use Finnish learning games for home and
school use, useful as vocabulary building exercises.

A Taste of Finnish

A visual dictionary for migrants

http://tasteoffinnish.fi/
This online course is originally designed for students
planning to come to study at the University of Helsinki
for a term or two.

http://papunet.net/materiaalia/kuvasanastomaahanmuuttajille
A visual dictionary for migrants on the easy language
website maintained by the Finnish Association on
Intellectual and Developmental Disabilities (FAIDD).

Verkkokurssi on suunniteltu Helsingin yliopistoon
lukuvuodeksi tai kahdeksi saapuville opiskelijoille.
Tavataan taas! Finnish for Foreigners
http://donnerwetter.kielikeskus.helsinki.fi/FinnishFor
Foreigners/
A Finnish language textbook accompanied by audio
recordings. The auxiliary languages are English,
German, French and Russian. Learn basic Finnish
vocabulary and grammar as well as various phrases.
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea
vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.

Venla.info tarjoaa maksutonta verkkomateriaalia
suomen opiskeluun. Apukielenä englanti.

Digitaldialects

Ilmaisia suomen kielen oppimispelejä kotikoulukäyttöön, ääntämis- ja puheharjoituksia.

ja

Kuvasanastoja maahanmuuttajille Suomen Kehitysvammaliiton ylläpitämällä selkosuomisivustolla.
Yle Kielikoulu – Yle Språkskolan
https://yle.fi/aihe/kielikoulu-sprakskolan
Yle Kielikoulu - Yle Språkskolan on palvelu, jossa voit
opiskella suomea tai ruotsia katselemalla Ylen
videosisältöjä sovelluksessa tai selaimella.
Yle Kielikoulu – Yle Språkskolan is a service enabling
you to study Finnish or Swedish by watching Yle’s
media content in an application or a browser.
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PUHEKIELEN KURSSEJA VERKOSSA SPOKEN FINNISH COURSES ONLINE
Extreme Finnish
https://extreme-finnish.teachable.com/
Extreme Finnish, a basic course in spoken Finnish
Finnish
Extreme Finnish, suomen puhekielen alkeiskurssi

Puhutsä suomee?
https://digijoujou.aalto.fi/project/puhutsa-suomee/
A web course by Aalto University, designed for
university students to learn the basics of using
everyday spoken Finnish.
Aalto yliopiston kansainvälisille
korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu avoin verkkokurssi suomen
yleispuhekielen opiskeluun.

ITSENÄISEN KIELENKÄYTTÄJÄN TASO
– INDEPENDENT USER LEVEL

WordDive: Finnish Grammar
http://www.worddive.com/grammar/en/finnishgrammar/
Suomen kieliopin perusteet

Suomi taskussa - Opi suomea videoiden avulla
http://suomitaskussa.eu/
Lyhyitä videoita, miten esimerkiksi kaupassa,
virastossa, lääkärissä, työssä ja koulussa toimitaan
suomeksi.

Papunetin selkosivut
http://selko.fi/
Selkosivuilla on tietoa ja ajankohtaisia asioita
selkosuomeksi. Selkokieli on helppoa suomen kieltä.

Uutisia selkosuomeksi
https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/
Uutiset helpolla suomen kielellä.

Yle Areena
https://areena.yle.fi/tv
Katso suomenkielisiä TV-ohjelmia suomenkielisellä
tekstityksellä ja kuuntele suomenkielistä radiota Yle
Areenassa.

Kotisuomessa.fi -verkkopalvelu
https://kotisuomessa.fi/
Opiskele suomen kieleen ja kulttuuriin sekä
työelämään liittyviä asioita. Lisäksi palvelusta löytyy
aineistoa myös maahanmuuttajien ruotsin kielen
opiskeluun.

Selkosanomat
https://selkosanomat.fi/
Selkosanomat on selkokielinen
internetissä.

ajankohtaislehti

Selkokirjat
https://selkokeskus.fi/selkokirjallisuus/
Selkokirjojen lukeminen on hyvä tapa opiskella
suomea. Voit esimerkiksi etsiä "selkokirjat"
-hakusanalla kirjoja omasta lähikirjastostasi.

YKItreenit
Asiointisuomea
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/asiointisuomea
Kieltä
harjoitellaan
erilaisissa
arkisissa
asiakaspalvelutilanteissa (lääkärissä, kirjastossa,
kaupassa, puhelinoperaattorin liikkeessä, pankissa ja
vakuutusyhtiössä).

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/ykitreenittavoitteena-yleinen-kielitutkinto-suomen-kielessa
YKItreeneissä voit valmistautua suomen kielen
yleiseen kielitutkintoon, mutta se soveltuu myös
itsenäiseen suomen kielen opiskeluun.

Harjoituksia YKI-testiin
Random Finnish Lesson -blogi
https://randomfinnishlesson.blogspot.com/

http://ykitesti.solki.jyu.fi/tutustu-testiin/testifin/
Täällä voit tutustua perus-, keski- ja ylimmän tason
tutkintojen osakokeisiin ja tehtävätyyppeihin.
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SUOMEA VANHEMMILLE FINNISH FOR PARENTS
Luetaan yhdessä –verkosto / Let’s read together
network
Luetaan yhdessä -verkosto tarjoaa suomen kielen
opetusta maahanmuuttajille. Ryhmien opettajat ovat
vapaaehtoisia. Opiskelu on ilmaista. Voit ottaa
lapsesi mukaan tunneille ja liittyä mukaan milloin
vain. Ryhmien yhteystiedot löytyvät täältä:
http://luetaanyhdessa.fi/tule-mukaan/opetusryhmat/
Let’s Read Together is a national network that offers
Finnish teaching to immigrants. Teachers are
volunteers. Studying is free. You can take your
children with you and join whenever you like. You can
find the study groups’ contact information here:
https://luetaanyhdessa.fi/english/

Kotivanhempien suomen kielen kurssi ja
lastenhoito, Helsinki / Finnish courses with
childcare service for stay-at-home parents,
Helsinki
Voit hakea koulutukseen, jos asut Helsingissä, hoidat
lasta kotona ja lapsesi on alle 3-vuotias. Kun sinä
opiskelet suomea, lastenhoitaja hoitaa lastasi. Kurssi
ja lastenhoito ovat ilmaisia.
You can apply for the courses if you live in Helsinki,
you are caring for your child at home and your child
is under 3 years old. While you study Finnish, a
childcare worker will take care of your child. The
course and childcare are free.
https://www.hel.fi/sto/fi/opiskelu/kotiva-hanke/

Kotoklubi Kaneli, Helsinki
Kotoklubi Kanelissa opitaan suomen kieltä yhdessä
lasten ja vanhempien kanssa. Opiskelu on ilmaista.
Toiminta tapahtuu leikkipuistojen ja perhetalojen
sisätiloissa.
At Kotoklubi Kaneli immigrant parents can learn
Finnish together with their children. Kotoklubi

organises activities at playgrounds (leikkipuistot) and
family houses (perhetalot). Free of charge.
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-jakoulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/perheidenaamupaivatoiminta/suomea-toiminnallisestiryhmissa/

Vantaan kaupungin kielikurssit / Language
courses by Vantaa City
Vantaa tarjoaa ilmaisia ja maksullisia suomen
kursseja maahanmuuttajille. Opetusta on myös lukuja kirjoitustaidottomille. Osalla kursseilla lastenhoito
järjestetään kurssipaikoissa.
https://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/a
ikuiskoulutus/koulutusta_maahanmuuttajille
Vantaa offers Finnish courses for immigrants living in
Vantaa. Some of the courses are free-of-charge,
while others have course fees. Childcare is provided
on some courses.
https://www.vantaa.fi/day_care_and_education/adult
_education/education_for_immigrants

Omnia, Espoo
Omnia järjestää suomen kursseja kotona lasta
hoitaville vanhemmille, jotka asuvat Espoossa.
Lisätietoa voit kysyä Omnian suomi toisena kielenä
-opintoneuvonnasta:
https://www.omnia.fi/palvelut/suomi-toisena-kielenaopintoneuvonta
Omnia offers Finnish courses for stay-at-home
parents who live in Espoo. You can ask for more
information from Omnia study counselling for Finnish
as a second language:
https://www.omnia.fi/en/contact/services/studycounselling-finnish-second-language-contactinformation

