
                

 1

RANSKA-LINKKEJÄ                                   01/2011 
 
 
Tähän listaan on kerätty linkkejä Ranskassa opiskelusta, harjoittelusta tai työskentelystä 
kiinnostuneille. Mukana on myös nettisivustoja, joista löytyy yleistä tietoa Ranskasta maana sekä 
käytännön järjestelyjä helpottavia linkkejä muun muassa asumiseen liittyen. Suluissa on merkintä 
siitä, millä kielellä sivut ovat. 
 
Grrrr… eikö linkki toimi? Ole hyvä ja ilmoita siitä meille; haluamme välittää mahdollisimman ajanmukaista tietoa! Kiitos. 
Myös opiskeluihin liittyvät kysymykset voit lähettää samaan osoitteeseen: helsinki@campusfrance.org. 

 
• OPISKELEMAAN RANSKAAN 

 
www.suomi.campusfrance.org (Fi) 
www.finland.campusfrance.org (Se) 
CampusFrancen oma suomen- ja ruotsinkielinen sivusto. Laajasti tietoa korkeakouluopiskeluista 
Ranskassa. 
 
www.campusart.org (Fr – Eng) 
CampusFrancen sivusto taidealan opinnoista.  
 
www.admission-postbac.fr (Fr) 
Yhteishakusivusto Ranskan korkeakouluihin. Yhteishaku 20.1.–20.3. Varmista koskeeko yhteishaku 
sinua! 
 
www.maailmalle.net, www.maatieto.net (Fi – Se) 
CIMO:n oppaat. 
 
www.fle.fr (Fr – Eng) 
FLE-hakemisto (français langue étrangère), joka listaa valtion hyväksymät ranskankielen kursseja 
järjestävät tahot Ranskassa. 
 
www.cnous.fr (Fr – Eng) 
CNOUS (Centre national des oeuvres universitaires) on Ranskan opetusministeriön alainen 
opiskelijoiden palvelukeskus. CNOUS´n internet-sivuilta löytyy tietoa opiskelijaelämästä kuten 
asumisesta, apurahoista, opiskelijaravintoloista, työnvälityksestä, matkailusta jne. 
 
www.cidj.com (Fr) 
Kattava nuorille suunnattu sivusto opiskelusta, ammatinvalinnasta, asumisesta… CIDJ-järjestön 
(Centre d'information et de documentation jeunesse) tarkoitus on opastaa nuoria oman elämän 
alkuun. 
 
www.education.gouv.fr (Fr) 
Ranskan opetusministeriön internet-sivusto. 
 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr (Fr) 
Ranskan korkeakoulu- ja tutkimusministeriön sivusto, josta löytyy tietoa tutkinnoista sekä listat 
korkeakouluista ja yliopistoista. 
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www.egide.asso.fr (Fr – Eng) 
Kansainvälistä liikkuvuutta edistävän Egide-organisaation omat sivut: suunnattu muun muassa 
kansainvälisille opiskelijoille ja tutkijoille. Sisältää esimerkiksi asumiseen ja apurahoihin liittyvää 
tietoa. 
 
www.onisep.fr (Fr) 
ONISEP:n (Office national d’information sur les enseignements et les professions) sivuilla esitellään 
kattavasti eri ammatteja, Ranskan opintojärjestelmää sekä opinto-ohjaukseen liittyviä palveluja. 
Mukana hakuohjelma, jonka avulla voi etsiä haluamansa oppilaitoksen tai koulutusohjelman. 
 
www.kela.fi 
Lisätietoja opintotukeen (Kelan opintotukikeskus) ja sosiaaliturvaan (Kelan ulkomaan yksikkö) 
liittyen. 
 

• YLEISTÄ TIETOA RANSKASTA 
 
www.france.fi (Fi – Fr) 
Ranskan kulttuurikeskus Helsingissä. 
 
www.ambafrance-fi.org (Fi – Fr) 
Ranskan Suomen suurlähetystön kotisivut. 
 
www.diplomatie.gouv.fr (Fr – Eng) 
Ranskan ulkoministeriön sivut, joilta löytyy paljon tietoa elämästä Ranskassa. 
Polku opiskeluosioon: France-Diplomatie > La France > Venir en France > Etudier en France  
 
www.amb-finlande.fr (Fi – Fr) 
Suomen Ranskan suurlähetystön kotisivut. 
 
www.franceguide.com (Fr – Eng) 
Ranskan matkailutoimiston Maison de la Francen kotisivut. 
 
www.france.com (Eng) 
Tietoa matkailusta Ranskassa. 
 
www.infomobil.org (Eng) 
Tietoa opiskelusta, työskentelystä ja muusta elämästä kaikille Ranskaan muuttaville ja Ranskasta 
kiinnostuneille. Myös paljon linkkejä. 
 
www.ulkosuomalainen.com/ranska (Fi) 
Kohtauspaikka ulkosuomalaisille. Paljon hyödyllisiä osoitteita Ranskassa, esimerkiksi suomalaisten 
seuroja ja järjestöjä ympäri maata. 
 
www.info-finlande.fr (Fr) 
Tietoa Suomesta ranskaksi. 
 
http://osakunta.free.fr/aloitus.htm (Fi – Fr) 
Ranskan suomalainen osakunta. Käytännön vinkkejä suomalaisen opiskelijan näkökulmasta, 
keskustelufoorumi sekä linkkejä. 
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www.suomi-ranska.com (Fi – Fr) 
Suomi-Ranska yhdistysten liitto, Helsinki. 
 
www.culture.fr (Fr – Eng) 
Tietoa kulttuuritarjonnasta Ranskassa. 
 
www.expatica.com (Eng) 
Ekspatriaateille suunnattu sivusto. Mukana tietoa sopeutumisesta Ranskaan ja apua mm. asunnon 
etsintään. 
 
 

• ASUNNONHAKU JA ASUMINEN 
 
Yksityisten asuntoilmoituksia: 
www.pap.fr (Fr – Eng) 
www.entreparticuliers.com (Fr – Eng) 
 
Asunnonvälitystoimistoja: 
www.avendrealouer.fr  
www.fnaim.fr  
www.seloger.com  
www.orpi.com 
 
Opiskelija-asuntoja: 
www.adele.org  
www.annonceetudiant.com  
www.location-etudiant.fr  
www.mapiaule.com 
www.ciup.fr (Cité international universitaire de Paris, CIUP) 
 
Kimppa-asuntoja: 
www.appartager.fr 
www.colocation.fr   
www.kel-koloc.com  
 
 

• TÖIHIN TAI HARJOITTELEMAAN RANSKAAN  
 
Työnhakukoneita Suomessa: 
 
www.aarresaari.net (Fi) 
Akateemiset rekrytointipalvelut; tietoa myös ulkomailla työskentelemisestä. 
 
www.mol.fi (Fi) 
Suomen Työvoimatoimiston kotisivut; mukana myös vinkkejä ulkomailla työskentelyyn. 
 
www.alli.fi (Fi) 
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n kotisivut. Yhdistys järjestää muun muassa Au pair -
toimintaa. 



                

 4

Työnhakukoneita Ranskassa: 
 
www.pole-emploi.fr (Fr) 
Ranskan työvoimatoimiston sivustot. 
 
www.stepstone.fr (Fr – Eng) 
www.emploi.org (Fr) 
www.monster.fr (Fr) 
www.cadremploi.fr (Fr) 
www.jobdete.com (Fr) 
www.adaptel.fr (Fr) 
www.apec.fr (Fr) 
 
www.emploi-environnement.com/fr/gestion_offre/offres_emplois.php4 (Fr) 
Työ- ja harjoittelupaikkoja ympäristöalalla. 
 
 
Harjoittelupaikkoja: 
 
www.infostages.com (Fr) 
Ranskan työvoimatoimiston ja julkisen CIDJ –järjestön hallinnoima sivusto. 
 
www.studyrama.com (Fr – osittain Eng) 
Sekä ranskalaisille että ulkomaalaisille suunnattu sivusto, jossa tietoa opiskelusta ja työelämään 
siirtymisestä. Tietoa mm. harjoittelupaikoista ja hakuprosessista. 
 
www.kapstages.com (Fr – Eng) 
Ranskalainen harjoittelupaikkojen välityssivusto. 
 
www.directetudiant.com (Fr) 
www.letudiant.fr (Fr) 
Kaksi opiskelijasivustoa, joilla tietoa mm. opiskelusta, työnhausta ja eri ammateista. 
 
http://membres.lycos.fr/practika/stages.html (Fr) 
Linkkejä harjoittelupaikkoja välittävien järjestöjen sivustoille. 
 
http://europa.eu/epso (Fr – Eng) 
Työskentelymahdollisuuksia EU:ssa. 
 
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm (Fr  –  Eng – De) 
Harjoittelumahdollisuuksia EU:ssa. 
 
http://europa.eu/youth/working/traineeships/index_fr_en.html (Fr – Eng) 
EU-portaali; linkkejä ja tietoa työharjoittelusta ja työskentelystä. 
 
www.toile.org/psi/ong.html (Fr – Eng) 
Portaali Ranskassa toimivista kansalaisjärjestöistä. 
 
www.frenchentree.com/france-employment-work-jobs (Eng) 
Tietoa Ranskan työmarkkinoista englanniksi. 


