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Esipuhe 

 
Materiaalikokonaisuus on suunnattu opiskelijoille, joiden kielitaito on 

eurooppalaiseen viitekehitykseen suhteutettuna alle B1.1. Materiaalin ovat tehneet 

aineenopettajat ja suomen kielen opettaja yhteistyössä. Materiaali tukee 

perusopetuksen opinto-ohjausta ja se soveltuu käytettäväksi esimerkiksi aikuisten 

maahanmuuttajien alkuvaiheen opetuksessa. Materiaali tukee erityisesti opiskelijan 

perustaitojen eli lukutaidon, numerotaitojen sekä tieto- ja viestintätekniikkataitojen 

kehittymistä.  

 

Osaan! – avaimia aikuisten perustaitoihin on Euroopan sosiaalirahaston ja valtion 

rahoittama kaksivuotinen hanke, jonka tavoite on Taito-ohjelman mukaisesti 

aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen parantaminen. Tähän tavoitteeseen 

päästään kouluttajien ja opettajien ainerajat ylittävät yhteistyöllä ja tästä syntyvällä 

materiaalilla. Hanketta toteuttavat Vanajaveden Opisto, Ammattiopisto Tavastia ja 

Otavan Opisto. 

 

 

Tekijät 

 
Juha Mäkirinta 

Taru Toppola 
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Materiaalin rakenne 
 
Jokaisen kappaleen alussa on tietolaatikko, joka kertoo tarkemmin materiaalin 

sisällöstä. Sen avulla opettajan on helpompi poimia omaan opetukseensa 

sopivimmat materiaalit. 

 
Opintokokonaisuus  

Taitotaso  

Kesto  

Luku- ja kirjoitustaito  

Numerotaidot  

Digitaaliset taidot  

Kielen rakenteet  

Sanastosisältö  

 

Perustaidot 
 
Erityisesti tiettyä perustaitoa kehittävät tehtävät on merkitty perustaidon symbolilla. 

 

 Lukutaito 

 

 Kirjoitustaito 

 

 Numerotaidot 

 

 Digitaaliset taidot 

 

 Soveltavat ongelmanratkaisutaidot 
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Tehtävätyypit 
 
Muistamistehtävä 1. Opettele ulkoa/muista/opeta ystävälle… 

 

 

 
Tehtävän tarkoitus on harjoittaa muistia ja korostaa 

muistamisen tärkeyttä oppimisprosessin etenemiseksi. 

 

Sanastotehtävä 1. Kirjoita, etsi, lajittele… 

tärkeät verbit  + objekti omalla kielellä 

suunnitella tutkimus  

   

   

 
Tehtävän tarkoitus on auttaa sanaston ja lauserakenteiden ymmärtämisessä. 

Tehtävä tukee myös oikeinkirjoittamisen vahvistamista. 

 

Sanastotehtävä 2. Kirjoita, taivuta, muodosta… 
   

 
   

 
   

 

 
Tehtävän tarkoitus on laajentaa sanan tasolta lausetasolle tai auttaa 

sanantaivutusten ymmärtämisessä. 

 

Lukemisen ymmärtämistehtävä 1. Lue teksti ja hahmottele laatikkoon, … 

 

 
 
 
 

Tekstien reunassa 

on laatikko, joka 

auttaa luetun 

ymmärtämisessä 

joko sanaston tai 

apukysymysten 

avulla. Laatikossa 

voi olla myös 

tyhjää, jolloin 

opettaja itse voi 

päättää, mitä 

laatikkoon on 

paras tehdä. 

 

 



 

 

4 

Tehtävän tarkoitus on varmistaa luetun ymmärtäminen. Opiskelija voi kirjoittaa, 

piirtää tai tehdä ideakarttaa itsenäisesti tai opettajan johdolla.  

 

Lukemisen ymmärtämistehtävä 2. Luokittele sanat oikeisiin laatikoihin. 

 

 

 

Tehtävä ohjaa havaitsemaan ilmiöiden yhteisiä ominaisuuksia luokittelun avuksi ja 

opettaa prosessikaavioita. 

 

Numerotehtävä 1. Lue, etsi, kirjoita… 

   

   

   

 

Tehtävän tavoite on opettaa opiskelijaa hakemaan tietoa taulukosta ja 

sijoittamaan tietoa oikeaan kohtaan taulukkoon.  

 

Numerotehtävä 2. Laske. 

 

 

 

 

 

Tehtävä vahvistaa perusnumerotaitoja ja sanallisten matemaattisten tehtävien 

ymmärtämistä. 
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Hahmotustehtävä 1. Sijoita sanat oikeaan kohtaan suoralle. 

 
Tehtävä auttaa ymmärtämään lukujonoja, aikajanaa ja prosessikaavioita. 

 

Tiedonhakutehtävä 1. Etsi internetistä/sivustolta tietoa. 

 

 

 

 

 

Tehtävän tarkoitus on ohjata opiskelija etsimään tietoa digitaalisten kanavien 

avulla. 

 

Soveltava tehtävä 1. Katso ja kirjoita. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Tehtävän tarkoitus on kehittää kirjoitustaitoa ja ohjata 

opiskelija soveltamaan oppimaansa. 

 

Soveltava tehtävä 2. Aivopähkinä, pohdi, puhu, keskustele… 

Tehtävän tarkoitus on ohjata opiskelijaa soveltamaan ja osoittamaan oppimaansa. 
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7 

1.  Ammatti ja työpaikka 

 

Opintokokonaisuus Ammatti ja työpaikka 

Taitotaso A1 

Kesto 4 tuntia lähiopetusta ja 3 tuntia omaa työtä 

Luku- ja kirjoitustaito sana ja lause 

Opiskelutaidot parityöskentely, oman työskentelyn arviointi 

Digitaaliset taidot uudet tehtävätyypit sivulla www.osaansuomea.fi/työelama 

Kielen rakenteet lauseen rakentaminen 

Sanastosisältö ammatti, verbi ja työpaikka 
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Kaupan ammatteja 

kauppias 

myymäläpäällikkö 

myyjä 

kassa 

varastomies 

vartija 

 
Koulun ammatteja 

opettaja 

rehtori 

toimistosihteeri 

siivooja 

ohjaaja 

avustaja 

keittäjä 

keittiöapulainen 

vahtimestari 
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Hoitoalan ammatteja 

lääkäri 

 

sairaanhoitaja 

 

kätilö 

 

lähihoitaja 

 
 
 

Elintarvikealan 

ammatteja 

kokki 

keittäjä 

leipuri 

kondiittori 
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Muita palvelualan ammatteja 

kuljettaja 

poliisi 

palomies 

toimistovirkailija 

sosiaalityöntekijä 

parturi 

kampaaja 

konduktööri 

vartija 

tarjoilija 



 

 

11 

Opiskelija A:n paperi.  

Lue omat sanat ja kirjoita tyhjiin kohtiin sanat, jotka kuulet kaverilta. 

 

ammatti mitä hän tekee? työpaikka 

1) tarjoilija  A. ravintola 

2) opettaja  B. koulu 

3) leipuri  C. leipomo 

4) keittäjä  D. keittiö 

5) lääkäri   E. sairaala 

6) konduktööri  F. juna 

7) veturinkuljettaja  G. juna 

8) vahtimestari  H. ravintola 

9) myyjä  I. kauppa 

10) rehtori  J. koulu 

11) kondiittori  K. leipomo 

12) keittiöapulainen  L. keittiö 

13) sairaanhoitaja  M. sairaala 

14) kassa  N. kauppa 

15) siivooja  O. toimisto 

16) toimistosihteeri  P. toimisto 

 Missä opettaja on töissä? 

 Kuka on töissä koulussa?  

 Ketkä ovat töissä koulussa? 

 Mitä opettaja tekee?  

 Opettaako opettaja toimistossa? 
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Opiskelija B:n paperi.  

Lue omat sanat ja kirjoita tyhjiin kohtiin sanat, jotka kuulet kaverilta. 

 

ammatti mitä hän tekee? työpaikka 

1) tarjoilija  A. ravintola 

2) opettaja  B. koulu 

3) leipuri  C. leipomo 

4) keittäjä  D. keittiö 

5) lääkäri   E. sairaala 

6) konduktööri  F. juna 

7) junaemäntä  G. juna 

8) vahtimestari  H. ravintola 

9) myyjä  I. kauppa 

10) rehtori  J. koulu 

11) kondiittori  K. leipomo 

12) keittiöapulainen  L. keittiö 

13) sairaanhoitaja  M. sairaala 

14) kassa  N. kauppa 

15) siivooja  O. toimisto 

16) toimistosihteeri  P. toimisto 

 Missä opettaja on töissä? 

 Kuka on töissä koulussa?  

 Ketkä ovat töissä koulussa? 

 Mitä opettaja tekee?  

 Opettaako opettaja toimistossa? 
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Missä joku on töissä?  

Missä opettaja on töissä? Opettaja on töissä koulussa.  

Kysy: Missä ______________ on töissä? 

1. Kirjoita 5 lausetta 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

Kuka on töissä missä?  

Kuka on töissä koulussa? Opettaja on töissä koulussa.  

Kysy: Kuka on töissä ___________________? 

Ketkä ovat töissä missä?  

Ketkä ovat töissä koulussa. Opettaja ja rehtori ovat töissä koulussa. 

Kysy: Ketkä ovat töissä _________________? 

Lue ja vastaa 

• Hän on töissä junassa, mutta hän ei aja junaa. Kuka hän on? ______________________________ 

• Hän on töissä koulussa, mutta hän ei ole luokassa nyt. Kuka hän on? _______________________ 

• Hän on töissä sairaalassa, mutta hän ei ole hoitaja. Kuka hän on? _________________________ 

• Hän on töissä toimistossa, mutta hän ei istu pöydän takana. Kuka hän on? _________________ 

• Hän ei siivoa eikä pyyhi pölyjä, mutta hän töissä toimistossa. Kuka hän on? _________________ 

• Hän ei tarjoile ruokaa eikä juomaa, vaan valvoo asiakkaita. Kuka hän on? _________________ 

• Hän ei osta vaatteita, vaan hän myy vaatteita kaupassa? Kuka hän on? __________________ 
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Mitä joku tekee?  

Mitä opettaja tekee? Opettaja opettaa opiskelijaa koulussa. 

Verbejä. Valitse sopiva verbi + määre ja ammatti  

leipoo kakkua siivoaa jälkiä keittää keittoa 

tarkistaa matkaliput hoitaa potilasta leipoo leipää 

kuljettaa matkustajia tutkii potilasta tarjoilee ruokaa 

kirjoittaa tietokoneella auttaa kokkia opettaa opiskelijaa 

johtaa opettajia valvoo asiakkaita ottaa maksut asiakkailta 

 

Kirjoita verbi + määre ensimmäisen sivun taulukkoon. 

Opettaako opettaja opiskelijaa koulussa? 

• Kyllä hän opettaa. 

• Ei, hän ei opeta. 

Vastaa kysymyksiin. 

• Leipooko kondiittori kakkua? Kyllä hän leipoo. 

• Leipooko lääkäri leipää? Ei, hän ei leivo.  

• Hoitaako kondiittori potilasta? Ei, hän ei hoida. 

• Hoitaako sairaanhoitaja potilasta? Kyllä hän hoitaa. 

 

1. Tee viisi kysymystä kaverille mallin mukaa 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 
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Itsenäiset tehtävät 

1. Ammatti ja työpaikka. Lue teksti ja tee tehtävät.  

2. Ammatti ja työpaikka. Kuuntele ja kirjoita. 

3. Kuuntele, mitä työntekijät tekevät. Kirjoita lauseet: 

 Kampaaja___________________________________________________ 

 Rakennusmies________________________________________________ 

 Bussinkuljettaja _______________________________________________ 

 Autonkorjaaja ________________________________________________ 

 Sähkömies ___________________________________________________ 

 Lastenhoitaja ________________________________________________ 

 Putkimies ____________________________________________________ 

 Siivooja ______________________________________________________ 

 Hitsaaja ______________________________________________________ 

 Maalari ______________________________________________________ 

 Toimistosihteeri _______________________________________________ 

 

4. Yhdistä ammatti ja työpaikka. 

5. Kuuntele, mitä työntekijät tekevät. Kirjoita lauseet: 

 Kiinteistönhoitaja___________________________________________________ 

 Opettaja__________________________________________________________ 

 Kokki ______________________________________________________________ 

 Lääkäri ____________________________________________________________ 

 Poliisi ______________________________________________________________ 
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 Kirjailija ___________________________________________________________ 

 Taiteilija ___________________________________________________________ 

 Myyjä _____________________________________________________________ 

 Sairaanhoitaja _____________________________________________________ 

 Palomies __________________________________________________________ 

 Hitsaaja ______________________________________________________ 

 Maalari ______________________________________________________ 

 Toimistosihteeri _______________________________________________ 

 

6. Yhdistä ammatti ja työpaikka. 

7. Mitä työntekijät tekevät? 

8. Mikä hänen ammattinsa on? Mitä hän tekee? 

9. Missä he ovat töissä? Yhdistä. 

10.  Mitä he tekevät? Kirjoita, kuka tekee työssä tätä. 

11.  Ammattien kuvia.   

12.  Itsearviointi 

Kuinka monta % osaat? 100  80 60 40 20 0 

Osaan nimetä 20 ammattia suomeksi.  

Osaan nimetä 20 työpaikkaa suomeksi.  

Osaan sanoa lauseita, joissa on työntekijä, 

työpaikka ja verbi. 
 

Ymmärrän kysymykset tässä paperissa.  

Osaan käyttää QR-koodia.  
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Osaan tehdä tehtävät www.osaansuomea.fi -

sivuilla. 
 

Osaan tehdä Quizlet-tehtäviä.  

Minusta on hauska opiskella ammatteja.  
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2.  Opiskele ammattiin 

 

Opintokokonaisuus Opiskele ammattiin 

Taitotaso A1.2 

Kesto 4 tuntia 

Luku- ja kirjoitustaito Ymmärtää oppilaitoksen www-sivujen rakenteen ja osaa etsiä 

tietoa sieltä. 

Numerotaidot Koulutuspolun pituus 

Digitaaliset taidot Osaa navigoida oppilaitoksen sivuilla. 

Kielen rakenteet Mitä tekee? Missä opiskelee ja missä työskentelee? 

Sanastosisältö Ammattikoulun eri alat ja ammatit 
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Yliopisto 

5-7 vuotta 

  

Ammattikorkeakoulu 

4 vuotta 

   

 

Lukio 

3 vuotta 

  

Ammattikoulu 

3 vuotta 

   

 

 

Peruskoulu 

9 vuotta 

 

 

 

Lapsi menee peruskouluun sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. 

 Hän on peruskoulussa yhdeksän vuotta. Kuinka vanha hän on, kun hän 

 lopettaa peruskoulun? ____________ 

 Minkä ikäinen nuori aloittaa lukion ja ammattikoulun? ________________ 

 Kuinka vanha nuori on, kun hän valmistuu lukiosta tai ammattikoulusta? 

 ___________ 
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Suomessa ammattikoulun voi aloittaa peruskoulun jälkeen. Tämän tunnin aiheena on 

ammattikoulun eri alat. 

Tutustutaan ammatteihin, joihin voi valmistua ammattikoulusta. Taulukkoon ryhmätyön 

koonti.  

ammatti Millä ammattikoulun alalla opiskellaan? työpaikka 

kampaaja   

rakennusmies   

bussinkuljettaja  pomo 

autonkorjaaja   

sähkömies   

lastenhoitaja   

putkimies   

siivooja   

hitsaaja   

maalari   

toimistosihteeri   

leipuri   

parturi   

varastonhoitaja   

kartoittaja   

kiinteistönhoitaja   

tarjoilija   

kokki   

datanomi   
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Kirjoita kuvan alle ammatti. 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
Suomessa ammattikoulun voi aloittaa peruskoulun jälkeen. Opiskelu kestää kolme vuotta. 

Hämeenlinnassa Ammattiopisto Tavastiassa voi opiskella perustutkintoja.  

 
https://www.kktavastia.fi/ammattiopisto-tavastia/perustutkinnot/ 

 
RYHMÄTYÖ. Etsikää tiedot eri ammateista opiston sivuilta. 

• Mitä hän tekee? 

• Missä hän voi olla töissä? 

• Milloin alkaa seuraava koulutus? 

 
 
Tehtäväpaperi QR-koodin takana.  

www.osaansuomea.fi/opiskele-ammattiin 
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3. Työaika ja ammattikortti 

Opintokokonaisuus Opiskele ammattiin 

Taitotaso A1.2 

Kesto 4 tuntia lähiopetusta ja 3 tuntia omaa työskentelyä 

Luku- ja kirjoitustaito Ammattikortin ymmärtäminen ja tekeminen 

Numerotaidot isot numerot, ajan laskeminen 

Oppimistaidot Kiertoharjoittelu eli opitaan jokaisen jäsenen merkitys 

Kielen rakenteet Kysymyssanat, matematiikan sanastoa (enemmän, 

aikaisemmin…) 

Sanastosisältö Osaa kertoa ammateista ja työpäivästä 
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Mihin aikaan? Kuinka kauan? 

• Mihin aikaan sinä menet töihin? Milloin sinun työpäiväsi alkaa? 

• Mihin aikaan sinä pääset töistä? Milloin sinun työpäiväsi loppuu? 

• Kuinka pitkä sinun työpäiväsi on? Kuinka monta tuntia sinä olet 

töissä? 

Kuuntelu: 

Nimi Milloin työpäivä alkaa? Milloin työpäivä 
loppuu? 

Kuinka pitkä 
työpäivä on? 

Olli    

Taimi    

Kaisa    

Kirsi    

Kimmo-Petteri    

 

Saat ammattikortin. Lue ja kirjoita vastaukset. 

• Kuka sinä olet (katso kortti)? _________________________________ 

• Mikä sinun ammattisi on? ____________________________________ 

• Mitä sinä teet työssäsi? ______________________________________ 

• Mihin aikaan sinä menet töihin? _____________________________ 

• Mihin aikaan sinä pääset pois töistä? ________________________ 

• Kuinka pitkä työpäivä sinulla on? ____________________________ 

• Kuinka paljon sinä saat palkkaa kuukaudessa? _______________ 

25 ammattikorttia. Vastaa ensin paperiin ja sen jälkeen kierretään luokassa ja kysytään toisilta 

kysymykset. 
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Itsenäiset tehtävät: kaksi tehtävää www.osaansuomea.fi/tyoelama 

Haastattele suomalaista. 

1. Mikä sinun ammattisi on? 

____________________________________________________________________________________ 

2. Mihin aikaan menet töihin?  

____________________________________________________________________________________ 

3. Mihin aikaan sinun ensimmäinen taukosi on? 

____________________________________________________________________________________ 

4. Mitä sitä teet tauollasi? 

____________________________________________________________________________________ 

5. Mihin aikaan sinä syöt? 

____________________________________________________________________________________ 

6. Missä sinä syöt? 

____________________________________________________________________________________ 

7. Mihin aikaan sinä pääset töistä kotiin? 

____________________________________________________________________________________ 

8. Mitä sinä teet töissä? 

____________________________________________________________________________________ 
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Tee oma ammattikortti ja etsi kuva ammatista tai työpaikasta. 

 

Nimi: _____________________________________ 

Osoite: ____________________________________ 

Postinumero: ______________________________ 

Kotikaupunki: ______________________________ 

Puhelinnumero: ____________________________ 

Sähköposti: _________________________________ 

 

Olen ________________________________________ 

Olen ammatiltani ____________________________ 

Olin töissä ___________________________________ 

Mitä teit? ____________________________________  

Menin töihin__________________________________ 

Töistä pääsin ________________________________ 

Minun palkkani oli ___________________________ 

 

 

Opettajan sivu. Ammattikortit löytyvät PDF-muodossa QR-koodin mukaiselta sivulta.  

Nimi: Olli Koivumäki 

Osoite: Tiirikkatie 3 b14 

Kotikaupunki: Helsinki 

Puhelinnumero: 040987 654 

Sähköposti: opa.kmäki@gmail.com 

Olen Olli Koivumäki. Ammattini on opettaja. Opetan lapsia koulussa. Menen huomenna töihin kello 

kahdeksan. Töistä pääsen kotiin varttia yli kolme. Minun palkkani on 2 904 euroa kuukaudessa. 
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Olen Olli Koivumäki. Ammattini on opettaja. Opetan lapsia koulussa. Menen huomenna töihin kello 

kahdeksan. Töistä pääsen kotiin varttia yli kolme. Minun palkkani on 2 904 euroa kuukaudessa. 

Olen Taimi Virtanen. Ammattini on tarjoilija. Tarjoilen ruokaa ja juomaa ravintolassa. Menen 

huomenna töihin kello kaksi iltapäivällä. Töistä pääsen kotiin varttia yli kymmenen illalla. Minun 

palkkani on 2 080 euroa kuukaudessa. 

Olen Kaisa Korhonen. Ammattini on leipuri. Leivon leipää ja pullaa leipomossa. Menen huomenna 

töihin kello neljä yöllä. Töistä pääsen kotiin varttia yli kymmenen aamulla. Minun palkkani on 2 182 

euroa kuukaudessa. 

Olen Kirsi Mäkäräinen. Ammattini on keittäjä. Teen ruokaa koulun keittiössä. Menen huomenna 

töihin kello kuusi aamulla. Töistä pääsen kotiin varttia yli kaksi päivällä. Minun palkkani on 1945 

euroa kuukaudessa. 

Olen Kimmo-Petteri Räikkönen. Ammattini on lääkäri. Tutkin ja hoidan potilaita sairaalassa. Menen 

huomenna töihin kello kuusi aamulla. Töistä pääsen kotiin varttia yli kolme päivällä. Minun palkkani 

on 5349 euroa kuukaudessa. 

Olen Olli Uusikylä. Ammattini on konduktööri. Tarkistan matkustajien matkaliput junassa. Menen 

huomenna töihin kello kuusi aamulla. Töistä pääsen kotiin varttia yli neljä iltapäivällä. Minun 

palkkani on 2382 euroa kuukaudessa. 

Olen Outi Uosukainen. Ammattini on myyjä. Myyn vaatteita kaupassa. Menen huomenna töihin 

kello kymmenen aamulla. Töistä pääsen kotiin varttia yli kuusi illalla. Minun palkkani on 2148 euroa 

kuukaudessa. 

Olen Kirsti-Maria Ylikangas. Ammattini on siivooja. Siivoan sotkuja ja ihmisten jälkiä toimistossa. 

Menen huomenna töihin kello viisi aamulla. Töistä pääsen kotiin varttia yli kaksi iltapäivällä. Minun 

palkkani on 1800 euroa kuukaudessa. 

Olen Taimi Äyräväinen. Ammattini on toimistosihteeri. Kirjoitan tekstejä ja laskuja toimistossa. Menen 

huomenna töihin kello yhdeksän aamulla. Töistä pääsen kotiin kello viisi iltapäivällä. Minun palkkani 

on 2328 euroa kuukaudessa. 

Olen Aili Mäntymäki. Ammattini on kaupan kassa. Istun kaupan kassalla ja otan asiakkailta rahaa. 

Menen huomenna töihin kello yhdeksän. Töistä pääsen kotiin varttia yli viisi. Minun palkkani on 1928 

euroa kuukaudessa. 
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Olen Yrjö Itäpuro. Ammattini on keittiöapulainen. Olen töissä koulun keittiössä. Autan kokkia ja 

keittäjää. Menen huomenna töihin kello viisi aamulla. Töistä pääsen kotiin varttia yli kaksi 

iltapäivällä. Minun palkkani on 1682 euroa kuukaudessa. 

Olen Juha Veijonen. Ammattini on veturinkuljettaja. Olen töissä junan veturissa. Kuljetan matkustajia 

junassa. Menen huomenna töihin kello kuusi aamulla. Töistä pääsen kotiin varttia yli kolme päivällä. 

Minun palkkani on 3682 euroa kuukaudessa. 

Olen Helena Hotakainen. Ammattini on sairaanhoitaja. Hoidan potilaita sairaalassa. Menen 

huomenna töihin kello kuusi aamulla. Töistä pääsen kotiin varttia yli kolme päivällä. Minun palkkani 

on 2828 euroa kuukaudessa. 

Olen Akseli Koskela. Ammattini on vahtimestari. Olen töissä ravintolassa. Seison ravintolan ovella ja 

valvon asiakkaita. Menen huomenna töihin kello kahdeksan illalla. Töistä pääsen kotiin varttia yli 

kaksi yöllä. Minun palkkani on 1982 euroa kuukaudessa. 

Olen Vihtori Kosola. Ammattini on rehtori. Olen töissä koulussa. Johdan koulun työtä. Menen 

huomenna töihin kello kahdeksan aamulla. Töistä pääsen kotiin kello neljä iltapäivällä. Minun 

palkkani on 4948 euroa kuukaudessa. 

Koonti taululle: 

• Mihin aikaan sinä menet töihin?  

• Leipuri menee töihin aikaisin. Vahtimestari menee myöhään. (Aikaisemmin, 

myöhemmin). Kumpi menee aikaisemmin? 

• Kuinka pitkä työpäivä hänellä on?  

• Kuinka paljon hän saa palkkaa? Enemmän vai vähemmän? 
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4. Hoitoalan ammatteja ja tehtäviä 

 

Opintokokonaisuus Hoitoalan ammatteja ja tehtäviä 

Taitotaso A1.3 

Kesto 4 tuntia 

Luku- ja kirjoitustaito Lausetyyppitekstien ymmärtäminen 

Numerotaidot Matematiikan kysymyksiä (kuinka kauan, kuinka paljon) 

Digitaaliset taidot  

Kielen rakenteet Lausetyypit 

Sanastosisältö Koulutusalat (ammattikoulu, ammattikorkeakoulu, yliopisto) 
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sanasto oma kieli 

 
vuorotyö  

aamuvuoro  

iltavuoro  

yövuoro  

terveyskeskus  

sairaala  

keskussairaala  

vastaanotto  

teho-osasto  

palvelutalo  

 
Lue tekstit, alleviivaa verbit ja täydennä taulukko. 
 
Henkilö ammatti työpaikka Mitä hän tekee?  Mikä työvuoro 

hänellä on nyt? 
Markku  

 
   

 
 

Outi  
 

   
 
 

Harri  
 

   
 
 

Johanna  
 

   
 
 

Tero  
 

   
 
 

Taija  
 

   
 
 

Marketta  
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On maanantaiaamu. Markku on terveyskeskuksessa töissä. Siellä on tähän 

aikaan paljon ihmisiä, koska monella on flunssa. Markku on lääkäri ja hän 

tutkii pientä lasta. Markulla on stetoskooppi, koska hän haluaa kuunnella 

lapsen keuhkoja. 

 
On ilta. Outi on iltavuorossa Riihimäen sairaalassa. Siellä on tänään vähän 

ihmisiä töissä, koska on viikonloppu. Outi on sairaanhoitaja ja hänellä on 

kädessä lääketarjotin, jossa on paljon lääkkeitä. Sairaanhoitaja hoitaa 

potilaita ja jakaa lääkkeet heille. 

 

On syksyinen yö. Harri on ambulanssissa keskussairaalan edessä Johannan 

kanssa. Heillä oli kova kiire, koska maantiellä oli tapahtunut auto-

onnettomuus. Harri ja Johanna ovat ensihoitajia. Harri ajaa ambulanssia 

ja Johanna antaa ensihoitoa potilaalle.   

 

On keskiviikkoaamu. Tero on vanhusten palvelutalossa töissä. Teron 

osastolla on kaksitoista vanhaa ihmistä hoidossa. Tero on lähihoitaja. 

Tero hoitaa vanhuksia ja nyt hän auttaa vanhaa naista, joka haluaa 

nousta tuolista ylös.  

 

On iltapäivä. Taija on töissä terveyskeskuksen vastaanotossa. 

Vastaanoton edessä on pitkä jono ja Taijalla on kiire. Ihmiset odottavat 

omaa vuoroaan. Taija on vastaanottovirkailija. Hänellä on kädessään 

tietokoneen hiiri ja hän kirjoittaa koneelle potilastietoja. Hän kysyy kaikilta 

ensin henkilötunnuksen ja löytää sen jälkeen potilaan tiedot 

tietokoneelta. 

 

On yö. Marketta on yötöissä sairaalan teho-osastolla. Marketta 

työskentelee sairaanhoitajana ja hän seuraa monitorista potilaan tilaa. 

Marketalla on kädessään paperi, johon hän kirjoittaa tiedot lääkäriä 

varten. 
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Saat hoitoalan ammattikortin. Lue ja kirjoita vastaukset. 

• Kuka sinä olet? _______________________________________________ 

• Mikä sinun ammattisi on? ______________________________________ 

• Missä sinä opiskelit? ____________________________________________ 

• Kuinka kauan sinun opiskelusi kesti? _____________________________ 

• Milloin sinä valmistuit? ________________________ 

• Kuinka paljon sinä saat palkkaa kuukaudessa? __________________ 

• Teetkö sinä vuorotyötä? ________________________________________ 

Kotitehtävät: tehtävä sivulla www.osaansuomea.fi/tyoelama 

Oma ammattikortti 

• Kuka sinä olet? _______________________________________________ 

• Mikä sinun ammattisi on? ______________________________________ 

• Missä sinä opiskelit? ____________________________________________ 

• Kuinka kauan sinun opiskelusi kesti? _____________________________ 

• Milloin sinä valmistuit? __________________________________________ 

• Teitkö sinä vuorotyötä? ________________________________________ 
 

  



 

 

32 

5. Töissä sairaalassa ja terveyskeskuksessa  

Opintokokonaisuus Hoitoalan ammatteja ja tehtäviä 

Taitotaso A1.3 

Kesto 2 tuntia 

Luku- ja kirjoitustaito Ymmärtää perustiedot ammatista ja koulutuspolusta 

Numerotaidot Vuosilukuja ja numeroita 

Digitaaliset taidot  

Kielen rakenteet Lausetyypit 

Sanastosisältö Perustiedot ammatista ja koulutushistorian kertominen 
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Ammatteja sairaalassa ja terveyskeskuksessa. Ryhmässä on 8 erilaista ammattikorttia. Kysy 
(älä katso) kaverilta tiedot ja täytä taulukko. 
 
 
Nimi ammatti opiskelupaikka opiskeluaika 

ja 
valmistumisvuosi 

kuukausipalkka Vuorotyö 

Sinikka lääkäri    
 

 

Essi ensihoitaja    
 

 

Aino sairaanhoitaja    
 

 

Tiina fysioterapeutti    
 

 

Tuija vastaanottovirkailij
a 

   
 

 

Anu lähihoitaja    
 

 

Tuula sairaala-apulainen    
 

 

Kaarin siivooja    
 

 

 
 
Katso taulukko ja vastaa kysymyksiin. 

1. Milloin Essi valmistui ammattiin? __________________________________________ 

2. Milloin Tiina valmistui ammattiin? _________________________________________ 

3. Kumpi valmistui aikaisemmin, Tiina vai Essi? _______________________________ 

4. Kuinka kauan Sinikan opiskelu kesti? _____________________________________ 

5. Kuinka kauan Anun opiskelu kesti? _______________________________________ 

6. Kumman opiskelu kesti vähemmän aikaa, Anun vai Sinikan? ______________ 

7. Kuinka paljon Aino saa palkkaa kuukaudessa? ____________________________ 

8. Kuinka paljon Kaarin saa palkkaa kuukaudessa? ___________________________ 

9. Kumpi saa palkkaa vähemmän, Aino vai Kaarin? __________________________ 

10. Kuinka paljon Sinikka saa palkkaa kuukaudessa? __________________________ 

11. Miksi Sinikka saa enemmän palkkaa kuin Kaarin? __________________________ 

12. Ketkä tekevät vuorotöitä? ________________________________________________ 
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Tee tehtävät sivulta www.osaansuomea.fi/ammattitarinat 
 
Opettajan paperi 
 
 
Olen Sinikka. Ammattini on lääkäri. Opiskelin yliopistossa kuusi vuotta. Valmistuin lääkäriksi 
vuonna 2018 ja kuukausipalkkani on 5 267 euro. Teen päivätöitä, mutta päivystän välillä 
illalla ja yöllä. 
 
Olen Essi ja ammatiltani olen ensihoitaja. Opiskelin ammattikorkeakoulussa neljä vuotta. 
Valmistuin ensihoitajaksi vuonna 2016.  Kuukausipalkkani on 2979 euroa. Teen 
kolmivuorotyötä. 
 
Olen Aino. Ammatiltani olen sairaanhoitaja. Opiskelin ammattikorkeakoulussa neljä vuotta. 
Valmistuin sairaanhoitajaksi vuonna 2017. Kuukausipalkkani on 2 884 euroa. Teen 
kolmevuorotyötä. 
 
Olen Tiina. Ammatiltani olen fysioterapeutti. Opiskelin ammattikorkeakoulussa neljä vuotta. 
Valmistuin fysioterapeutiksi vuonna 2015. Kuukausipalkkani on 2390 euroa. Teen töitä vain 
päivällä. 
 
Olen Tuija. Ammatiltani olen vastaanottovirkailija. Opiskelin ammattikoulussa kolme vuotta 
ja valmistuin merkonomiksi vuonna 2017. Kuukausipalkkani on 2048 euroa. Teen töitä vain 
päivällä. 
 
Olen Anu. Ammatiltani olen lähihoitaja. Opiskelin ammattikoulussa kolme vuotta. 
Valmistuin lähihoitajaksi vuonna 2019 ja kuukausipalkkani on 2457 euroa. Teen 
kolmevuorotyötä. 
 
Olen Tuula. Ammatiltani olen sairaala-apulainen. En ole opiskellut mitään ammattia. 
Kuukausipalkkani on 1800 euroa. Teen töitä vain päivällä. 
 
Olen Kaarin. Ammatiltani olen siivooja. En ole opiskellut mitään ammattia. 
Kuukausipalkkani on 1800 euroa. Teen töitä vain päivällä. 
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6. Tavallinen työpäivä 

 
Opintokokonaisuus  

Taitotaso A1.3 

Kesto 4 tuntia 

Luku- ja kirjoitustaito kuvanlukutaito 

Numerotaidot  

Digitaaliset taidot  

Kielen rakenteet lausetyypit, nesessiivi 

Sanastosisältö työpäivään liittyvät verbit, työpaikkojen verbejä paljon 

  



 

 

36 

 
Tuija herää tänään aikaisin. Herätyskello soi kello 6.15. Tuija nousee sängystä ja käy aamulla 
suihkussa. Sen jälkeen hän keittää kahvia, lukee aamun lehden ja syö aamupalaa. Sitten 
hän meikkaa ja lähtee bussipysäkille. Työmatka kestää noin kolmekymmentäviisi minuuttia. 
 
Anu herää tänään myöhään, koska hän oli viime yönä yövuorossa. Herätyskello soi vasta 
kello 12.00. Anu herää ja venyttelee. Sitten hän vie koiran ulos.  Sen jälkeen hän keittää 
kahvia ja syö aamupalaa keittiössä. Anu menee töihin aina kävellen, koska työpaikka on 
ihan lähellä. Matka kestää ainoastaan vartin. Työt alkavat tänään vasta kahdelta. 
 
Tuula herää tänään seitsemältä. Sen jälkeen hän herättää lapset ja he syövät yhdessä 
aamupalaa keittiössä. Tuula juo teetä ja syö puuroa. Tuula ei ehdi käydä suihkussa, koska 
työt alkavat puoli yhdeksältä. Hän vie lapset päiväkotiin autolla.  Tuulan työmatka kestää 
melkein tunnin. 
 
Kaarin herää aamulla viideltä. Hän ei käy suihkussa eikä syö aamupalaa. Hän juo vain vettä. 
Hän lähtee töihin puoli kuudelta. Kaarin menee töihin polkupyörällä. Kaarinin työmatka 
kestää neljäkymmentä minuuttia. 
 
Pertti herää tänään kahdelta. Hän menee parvekkeelle ja polttaa tupakkaa. Tänään hän 
ei tee mitään muuta kuin pelaa tietokonepeliä olohuoneessa. Pertillä ei ole työpaikkaa. 
 

Kuka tekee mitä? Tuija Anu Tuula Kaarin Pertti 

Hän herää ennen kahdeksaa.      

Hän herää kahdeksan jälkeen.      

Hän käy suihkussa.  pomo    

Hän herättää lapset.      

Hän odottaa bussia pysäkillä.      

Hän ei juo kahvia eikä teetä aamulla.      

Hän vie lapset päiväkotiin.      

Hän menee töihin kävellen.      

Hänen työmatkansa kestää alle puoli tuntia.      

Hän vie koiran ulos.      

Hän käy tupakalla.      
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Kerro jokaisesta kuvasta mahdollisimman paljon. 

Paikat 

sairaala 

piha 

osasto 

sänky 

pukuhuone 

ruokala 

kokoushuone

Verbejä 

saapua, tulla 

pyöräillä 

vaihtaa 

keskustella 

puhua, jutella 

antaa, seisoa 

auttaa, kävellä 

tukea 

hoitaa 

syödä, juoda, istua 

maata 

Sidossanoja 

ensin 
sitten, sen jälkeen 
ja 
mutta 
koska

Aikasanoja 

aamulla 

seitsemältä 

kello 8.00 

 Käytä adjektiiveja 

Henkilöt 

Aino 

työkaveri 

lääkäri 

sairaanhoitaja 

potilas 
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Mitä työpaikalla työntekijän pitää tehdä? 
         lukea lapsille 

 

  

päiväkoti 

 

 
autokorjaamo 

 

  
hotelli 

  
puutarha 

 

 

 
ravintola 

 

  
toimisto 

  
kirjasto 

 

 

 
kauppa 

 
 

 
KELA 

 
  

pankki 
 

 

 
rakennustyömaa 

 
 

 
poliisi 

 
 

Ryhmätyö: Keksikää jokaiseen vähintään kolme verbiä ja määrettä. 

Esimerkki: Päiväkodissa hoitajan pitää lukea lapsille. 
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7. Ammattien arvostus 
Opintokokonaisuus  

Taitotaso A1.3 

Kesto 2 tuntia 

Luku- ja kirjoitustaito  

Numerotaidot  

Digitaaliset taidot  

Kielen rakenteet  

Sanastosisältö  
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Millainen on hyvä …? Yhdistä ammatti ja adjektiivi. 

ammatti   adjektiivi 

    älykäs 

    kannustava 

    ahkera 

näyttelijä     kuunteleva 

pappi     huolellinen 

insinööri     tarkka 

lääkäri     hyväsydäminen 

psykologi     luotettava 

opettaja     luova 

malli     kekseliäs 

ammattiurheilija     empaattinen 

myyjä     energinen 

lastenhoitaja     avulias 

lentokapteeni     rohkea 

siivooja     reilu 

tutkija     kovakuntoinen 

rakennusmies     hyvännäköinen 

kokki     lahjomaton 

koodaaja     sosiaalinen 

toimittaja       turvallinen 

poliisi     puhelias 

    uskottava 

Esimerkki: Hyvän näyttelijän pitää olla luova. 
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Ammattien arvostus. Anna 10-5 pistettä ammateille, joita arvostat eniten. Laskekaa 

ryhmässä pisteet yhteen. 

ammatti omat pisteet 

10-5 

yhteensä 

puhelinmyyjä   

maanviljelijä   

sairaanhoitaja   

näyttelijä   

pappi   

insinööri   

lääkäri   

psykologi   

opettaja   

malli   

ammattiurheilija   

myyjä   

lastenhoitaja   

lentokapteeni   

siivooja   

tutkija   

rakennusmies   

koodaaja   

toimittaja     

bussikuski   

 

Google: ”Ammattien arvostus Suomessa”. Vertaile ryhmän ja suomalaisten tuloksia. 
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8. Tehdään työsopimus 

Opintokokonaisuus  

Taitotaso A1.3 

Kesto 2 tuntia 

Luku- ja kirjoitustaito  

Numerotaidot  

Digitaaliset taidot  

Kielen rakenteet  

Sanastosisältö  
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Työsuhteeseen liittyvät asiat 

 

Aino Mikkola (060689-182Y) on hämeenlinnalainen 30-vuotias sairaanhoitaja. Aino tulee 

kotiin työhaastattelusta. Kotona on Ainon avopuoliso Raine Ylikangas. 

Aino: Moi! 

Raine: No moi Aino, miten haastattelu meni? 

Aino: Hienosti. Mä sain sen paikan keskussairaalasta! 

Raine: Loistavaa! Onneksi olkoon! Milloin aloitat? 

Aino: Työsuhde alkaa kesäkuun 1. päivänä. Se on aluksi määräaikainen työsopimus, koska 

se on äitiyslomasijaisuus. 

Raine: Kuinka pitkä sopimus se on? 

Aino: Kesäkuun alusta huhtikuun loppuun asti eli 30.4. asti. Kuinka monta kuukautta siitä nyt 

tulee? 

Raine: Kesäkuun alusta huhtikuun loppuun asti. Eikö siitä tulee 11 kuukautta?  

Aino: Kyllä, melkein vuodeksi on nyt sitten töitä. Siinä on kahden kuukauden koeaika eli 

1.6.-31.7. Kesä- ja heinäkuu on siis koeaikaa. 

Raine: Kyllä on kiva juttu. Nyt juodaan kakkukahvit. Kai sä toit kakkua? 

Aino: Juu, toin kyllä. Se työnantaja ei muuten ole Hämeenlinnan kaupunki. 

Raine: Ai, kuka se sitten on? 

Aino: Kuuntele Raine: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. 

Raine: Kauhea nimihirviö. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä? 

Aino: Juu, mutta se voidaan lyhentää muotoon KHSHP. 

Raine: No tuon minäkin muistan, KHSHP. 

Aino: KHSHP on iso työnantaja. Siellä on varmaan 2 000 työntekijää tällä hetkellä. 



 

 

44 

Lue teksti ja täytä Ainon työsopimus. 

 
Työsuhteen osapuolet Työnantajan nimi Kotipaikka 

 
Työntekijä Henkilötunnus 

 
Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään 

yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä tämän 

johdon ja valvonnan alaisena sekä seuraavin ehdoin: 

 
Työsopimuksen 

voimassaoloaika 

Työsuhteen alkaessa on _____ kuukauden koeaika. 

 
 
___Toistaiseksi voimassa 
oleva työsuhde. 
 
Työsuhde on toistaiseksi ja 

sen alkamispäivä on ______ 

 
 
 

 
___Määräaikainen työsuhde  
 
Määräaikaisen työsuhteen 

alkamispäivämäärä on _____ 

ja kesto ______ saakka 

 
Määräaikaisen työsuhteen 

peruste: _________________ 
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Aino keskustelee työsopimuksesta ystävänsä Miran kanssa. 

Mira: Onko se sun työ osa-aikainen? 

Aino: Ei, kyllä se on ihan kokoaikainen. Työaika viikossa on 38 tuntia 45 minuuttia. Se voi 

kyllä vaihdella, mutta kolmessa viikossa maksimi on 116 tuntia 15 minuuttia. 

Mira: Teillä sairaanhoitajilla on aika vaihtelevat työajat.  

Aino: Juu, siellä sairaalassa pitää aina jonkun olla töissä päivällä, illalla ja yöllä. 

Mira: Niin, sä varmaan teet töitä myös sunnuntaisin. 

Aino: Ehdottomasti! Nyt kun ei ole lapsia, haluan tehdä sunnuntaitöitä, koska siitä 

työnantaja maksaa hyvin. 

Mira: Kuinka paljon ne maksavat palkkaa sulle? 

Aino: TESsin mukaan alkupalkka on 2 300 euroa kuukaudessa.  

Mira: Niin, toi on peruspalkka. Teille tulee sitten päälle iltalisät ja viikonloppulisät? 

Aino: Kyllä, sunnuntai- ja iltakorvaukset voi olla muutaman satasen kuukaudessa. 

 

sanasto 

vaihdella  

vaihteleva (adjektiivi)  

työskennellä  

maksaa  

tulla palkan päälle  

-lisä  

-korvaus  
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Lue teksti ja täytä työsopimus. 
 
Työaika Työsuhde on ___ kokoaikainen 

Työntekijän työaika viikossa on___________ tuntia 

Työsuhde on ___ osa-aikainen 

Työntekijä suostuu tekemään lisä- tai ylityötä laissa säädetyin 

edellytyksin, jolloin siitä maksetaan työehtosopimuksen (TES) 

mukainen korvaus. 

Työntekijä suostuu tekemään tarvittaessa sunnuntaityötä ___ 

Työntekijä ei suostu tekemään sunnuntaityötä ___ 

Sunnuntaityöstä maksetaan lain ja työehtosopimuksen 

mukainen korvaus. 

Palkkaus Palkan määrä kuukaudessa on__________ euroa. 

Irtisanomisaika Määräaikaista työsopimusta ei voida irtisanoa. 

Vuosiloma Vuosiloma määräytyy vuosilomalain ja työehtosopimuksen 
mukaisesti.  Jos työsuhde on kestänyt alle vuoden, 
vuosilomaa kertyy 2 päivää kuukaudessa. 
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9. Työnantaja maksaa palkkaa työntekijälle 
Opintokokonaisuus  

Taitotaso A1.3 

Kesto 2 tuntia 

Luku- ja kirjoitustaito  

Numerotaidot  

Digitaaliset taidot  

Kielen rakenteet  

Sanastosisältö  
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Työntekijä saa palkkaa, kun hän tekee työtä. Jos työntekijän bruttopalkka on 

esimerkiksi 3 000 euroa, työntekijä saa käteen noin 2 164 euroa. Työnantaja 

maksaa työntekijälle 3 000 euroa ja tämän lisäksi hän maksaa 623 euroa erilaisia 

vakuutusmaksuja. Mihin tämä 1 459 euroa menee? 

 

Työntekijän brutto- ja nettopalkan erotus 

työnantaja maksaa 

(bruttopalkka) 

työntekijä saa käteen 

(nettopalkka) 

laske erotus 

1 600 € 1349 € 251 € 

3 000 € 2 164 € 836 € 

6 000 € 3 624 € 2 376 € 

 

Jos työntekijä sairastuu, hän saa sairauslomalta palkkaa. Jos työntekijä jää 

työttömäksi, hän saa työttömyysajalta korvausta eli rahaa. Jokainen työntekijä saa 

myös palkallisen kesäloman. Kun ihminen jää eläkkeelle, hän saa eläkettä. Jos 

hänellä on ollut hyvä palkka, hän saa hyvää eläkettä. Kaikki tämä maksaa ja 

tämän järjestelmän rahoittavat työantaja ja työntekijä yhdessä. 

 

Suomessa veroja saavat kerätä Suomen valtio, kunnat ja kirkko. Suomen Yleisradio 

saa toimintaansa verorahoja.  

 

sairausloma korvaus verbejä 

työttömyysaika vakuutusmaksu rahoittaa 

eläke palkallinen sairastua 

järjestelmä työnantaja kerätä 
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Katso työntekijöiden palkkakuitteja ja vastaa kysymyksiin. Henkilöt tienaavat eli 

saavat palkkaa kuukaudessa 1 600 €, 3 000 € ja 6 000 €. 

Bruttopalkka: 1 600 € kuukaudessa 

Kunnallisvero: - 78 € 

Työeläkevakuutus: -108 € 

Työttömyysvakuutusmaksu: - 24 € 

Sairausvakuutusmaksu: -25 € 

Valtion tulovero: -0 € 

Kirkollisvero: - 5 € 

Yle-vero: - 11 € 

Nettopalkka: 1 349 € kuukaudessa 

 
1. Kuinka paljon kunta saa vuodessa verotuloja? _____________________________ 

2. Kuinka paljon valtio saa verotuloja vuodessa? _____________________________ 

3. Kuinka paljon kirkko saa verotuloja? _______________________________________ 

4. Kuinka paljon Yleisradio (YLE) saa verotuloja vuodessa? ____________________ 

Bruttopalkka: 3 000 € kuukaudessa 

Kunnallisvero: - 486 € 

Työeläkevakuutus: -203 € 

yöttömyysvakuutusmaksu: - 45 € 

Sairausvakuutusmaksu: -46 € 

Valtion tulovero: -10 € 

Kirkollisvero: - 34 € 

Yle-vero: - 13 € 

Nettopalkka: 2 164 € kuukaudessa 

 

1. Kuinka paljon kunta saa vuodessa verotuloja? _____________________________ 

2. Kuinka paljon valtio saa verotuloja vuodessa? _____________________________ 

3. Jos henkilö maksaa työeläkemaksuja 40 vuoden ajan saman määrän, 

kuinka paljon hän on maksanut yhteensä? ________________________________ 
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Bruttopalkka: 6 000 € kuukaudessa 

Kunnallisvero: - 1 050 € 

Työeläkevakuutus: -405 € 

Työttömyysvakuutusmaksu: - 90 € 

Sairausvakuutusmaksu: -92 € 

Valtion tulovero: - 603 € 

Kirkollisvero: - 73 € 

Yle-vero: - 13 € 

Nettopalkka: 3 672 € kuukaudessa 

 

1. Kuinka paljon kunta saa vuodessa verotuloja? _____________________________ 

2. Kuinka paljon valtio saa verotuloja vuodessa? _____________________________ 

3. Jos henkilö maksaa työeläkemaksuja 40 vuoden ajan saman määrän, 

kuinka paljon hän on maksanut yhteensä? ________________________________ 

4. Kuinka paljon kirkko saa verotuloja vuodessa? _____________________________ 

Työnantajan maksamat kulut palkan lisäksi: 

Työnantaja maksaa 

(bruttopalkka) 

työnantaja maksaa lisäksi 

ylimääräisiä maksuja: 

laske 

summa 

1 600 € 332 € 1932 € 

3 000 € 623 € 3623 € 

6 000 € 1 247 € 7247 € 

 

työeläkevakuutus (suurin) 

työttömyysvakuutus 

sairausvakuutus 

tapaturmavakuutus 

henkivakuutus 

Lähde: https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Laskelmat/palkkakuitti/ 
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10. Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet 
 

Opintokokonaisuus  

Taitotaso A1.3 

Kesto 2 tuntia 

Luku- ja kirjoitustaito  

Numerotaidot  

Digitaaliset taidot  

Kielen rakenteet  

Sanastosisältö  
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11. Työura ja ansioluettelo 
Opintokokonaisuus  

Taitotaso A1.3 

Kesto 2 tuntia 

Luku- ja kirjoitustaito  

Numerotaidot  

Digitaaliset taidot  

Kielen rakenteet  

Sanastosisältö  

Opettajalle: Tehtäväpaperi- ja ohjelinkki löytyy QR-koodin avulla. 
Pasi on jyväskyläläinen 52-vuotias opettaja. Hän syntyi Helsingissä vuonna 1966 kolmilapsisen perheen keskimmäisenä 
lapsena. Hänen isosiskonsa Päivi syntyi kaksi vuotta aiemmin ja pikkuveli Markku viisi vuotta myöhemmin. Siihen 
aikaan hänen äitinsä oli kotiäiti ja Pasi hoidettiin kotona. Pasin isä oli ammatiltaan poliisi. Perhe muutti 
Hämeenlinnaan vuonna 1977. 
 
Pasi aloitti peruskoulun 7-vuotiaana vuonna 1973. Lapsena Pasi harrasti talvella jääkiekkoa ja kesällä jalkapalloa. 
Ensimmäisen kerran Pasi pääsi jäähalliin vuonna 1978. Jalkapalloa Hämeenlinnassa ei voinut talvella pelata muualla 
kuin ulkona. Pasi osti mopon 15-vuotiaana ja maksoi sen jakamalla lähikaupan mainoksia. 
 
Pasi asui lapsuutensa ensimmäiset 12 vuotta kerrostalossa. Perhe rakensi omakotitalon 
vuonna 1979 ja Pasi sai oman huoneen. Pasin peruskoulu loppui vuonna 1982 ja hän päätti 
pyrkiä lukioon. Kesä 1982 oli ensimmäinen kesä, jolloin Pasi oli kesätöissä. Lukio kesti kolme 
vuotta ja päättyi vuonna 1985. Toukokuussa vietettiin Pasin lakkiaisia.  
 
Pasi ei tiennyt, mitä hän haluaisi jatkossa opiskella, joten hän oli hotellissa töissä. Pasi oli 
töissä, kunnes hän aloitti armeijan lokakuussa 1986. Armeija kesti yksitoista kuukautta ja Pasi 
kotiutettiin eli hän pääsi kotiin lokakuussa 1987. Armeija-aikana Pasi oli tavannut Maaritin. 
 
Armeijan jälkeen Pasi oli töissä ja pyrki opiskelemaan yliopistoon. Hän kävi valintakokeissa kesällä 1988. Testi meni 
hyvin ja Pasi pääsi opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon. Hänen pääaineensa oli historia. Pasi opiskeli kuusi vuotta ja 
valmistui historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi vuonna 1994. Myös Maarit pääsi opiskelemaan Jyväskylään 
englannin kieltä ja he asuivat yhdessä. Naimisiin he menivät vuonna 1995. Heillä oli vuokra-asunto. He asuivat 
kaksiossa koko opiskeluajan. 
 
Pasi pääsi heti töihin yliopisto-opintojen jälkeen Jyväskylässä Voionmaan lukioon. Pasi on ollut samassa työpaikassa 
siitä lähtien eli lähes 24 vuotta. Pasille ja Maaritille syntyi ensimmäinen lapsi vuonna 1996 ja toinen lapsi vuonna 2000. 
Opiskeluaikana he asuivat vuokralla, mutta vuonna 1998 he ostivat omakotitalon Mäkimatin alueelta. Ensimmäisen 
moottoripyörän Pasi osti vuonna 2009 ja seuraavan kolme vuotta myöhemmin. 
 
Pasin äiti elää edelleen, mutta hänen isänsä kuoli vuonna 2007. Pasin ja Maaritin vanhin lapsi Jani-Petteri muutti pois 
kotoa vuonna 2016 ja hän opiskelee nykyään psykologiaa Helsingissä. Nuorempi poika eli Turo-Iivari opiskelee 
edelleen lukiossa ja hän asuu kotona. Pasi on tällä hetkellä hiukan ylipainoinen, koska hän ei enää voi harrastaa 
jalkapalloa eikä jääkiekkoa. Nykyään hän lähinnä surffaa netissä ja kerää postimerkkejä, joita hänellä on yli 10 000 
kappaletta. 
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Pasin elämä (kuuntele ensin itse ja 
vastaa sinun kysymyksiisi. Tehkää 
ryhmässä tämä sivu sen jälkeen) 
 
1964______________________________ 

1965______________________________ 

1966______________________________ 

1967______________________________ 

1968______________________________ 

1969______________________________ 

1970______________________________ 

1971______________________________ 

1972______________________________ 

1973______________________________ 

1974______________________________ 

1975______________________________ 

1976______________________________ 

1977______________________________ 

1978______________________________ 

1979______________________________ 

1980______________________________ 

1981______________________________ 

1982______________________________ 

1983______________________________ 

1984______________________________ 

1985______________________________ 

1986______________________________ 

1987______________________________ 

1988______________________________ 

1989______________________________ 

1990______________________________ 

1991______________________________ 

1992______________________________ 

1993______________________________ 

1994______________________________ 

1995______________________________ 

1996______________________________ 

1997______________________________ 

1998______________________________ 

1999______________________________ 

2000______________________________ 

2001______________________________ 

2002______________________________ 

2003______________________________ 

2004______________________________ 

2005______________________________ 

2006______________________________ 

2007______________________________ 

2008______________________________ 

2009______________________________ 

2010______________________________ 

2011______________________________ 

2012______________________________ 

2013______________________________ 

2014______________________________ 

2015______________________________ 

2016______________________________ 

2017______________________________ 

2018______________________________ 

2019______________________________
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Sinun elämäsi 
 
1964______________________________ 
1965______________________________ 
1966______________________________ 
1967______________________________ 
1968______________________________ 
1969______________________________ 
1970______________________________ 
1971______________________________ 
1972______________________________ 
1973______________________________ 
1974______________________________ 
1975______________________________ 
1976______________________________ 
1977______________________________ 
1978______________________________ 
1979______________________________ 
1980______________________________ 
1981______________________________ 
1982______________________________ 
1983______________________________ 
1984______________________________ 
1985______________________________ 
1986______________________________ 
1987______________________________ 
1988______________________________ 
1989______________________________ 
1990______________________________ 
1991______________________________ 
1992______________________________ 
1993______________________________ 
1994______________________________ 
1995______________________________ 
1996______________________________ 
1997______________________________ 
1998______________________________ 
1999______________________________ 
2000______________________________ 

2001______________________________ 
2002______________________________ 
2003______________________________ 
2004______________________________ 
2005______________________________ 
2006______________________________ 
2007______________________________ 
2008______________________________ 
2009______________________________ 
2010______________________________ 
2011______________________________ 
2012______________________________ 
2013______________________________ 
2014______________________________ 
2015______________________________ 
2016______________________________ 
2017______________________________ 
2018______________________________ 
2019______________________________ 
2020______________________________ 
2021______________________________ 
2022______________________________ 
2023______________________________ 
2024______________________________ 
2025______________________________ 
2026______________________________ 
2027______________________________ 
2028______________________________ 
2029______________________________ 
Verbejä:  

syntyä, kasvaa, oppia +-maan, haluta, osata, 

täytyä, käydä, pyrkiä, hakea, opiskella, tehdä 

töitä, valmistua, aikoa, haaveilla, tutustua, 

ihastua, rakastua, synnyttää, tulla isäksi, tulla 

äidiksi, kasvattaa, opettaa… 

____________________________________________

____________________________________________ 
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12. Työ- tai työharjoittelupaikkaa hakemassa 
 

Opintokokonaisuus  

Taitotaso A1.3 

Kesto 2 tuntia 

Luku- ja kirjoitustaito  

Numerotaidot  

Digitaaliset taidot  

Kielen rakenteet  

Sanastosisältö  
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13. Työharjoittelupaikka 
 

Opintokokonaisuus  

Taitotaso A1.3 

Kesto 2 tuntia 

Luku- ja kirjoitustaito  

Numerotaidot  

Digitaaliset taidot  

Kielen rakenteet  

Sanastosisältö  

 

 

 


