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Esipuhe 

 
Materiaalikokonaisuus on suunnattu opiskelijoille, joiden kielitaito on 

eurooppalaiseen viitekehitykseen suhteutettuna alle A1.3. Materiaalin ovat tehneet 

aineenopettajat ja suomen kielen opettaja yhteistyössä. Materiaali on suunniteltu 

kotoutumiskoulutuksen työelämätaitojen ja yhteiskuntatiedon opiskeluun 

moduulissa 1. Materiaali tukee erityisesti opiskelijan perustaitojen eli lukutaidon, 

numerotaitojen sekä tieto- ja viestintäteknologiataitojen 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. 
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Taru Toppola 
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1. Työelämän aakkoset 
 
vokaalit 
 
a e i o u y ä ö 
        

ammatti 
työelämä 

ilmoitus 
loma 
ura 

Yritys 
eläke 

työntekijä 
 

ai ei oi ui äi öi 
au eu iu ou äy öy 
iy ey ie uo yö  

 
 

Konsonantit 

b c d f g h j k l m 
n p q r s t v    

 
 
Tehtävä 1.1 Kirjoita laatikkoon työhön liittyviä sanoja.  
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Tehtävä 1.2 Alleviivaa diftongit ja tavuta sana. Kirjoita sana uudestaan viivalle. 
 
1. a i k a t a u l u   ______________________________________________ 

2. t y ö n t e k i j ä   ______________________________________________ 

3. t y ö t t ö m y y s p ä i v ä r a h a  ______________________________________________ 

4. t e r v e y s t a r k a s t u s  ______________________________________________ 

5. k i e l i t a i t o v a a t i m u s  ______________________________________________ 

6. s o p i m u s n e u v o t t e l u  ______________________________________________ 

7. t y ö t e r v e y s h u o l t o  ______________________________________________ 

8. k ä y t ä n t ö  ______________________________________________ 

9. r u o k a t a u k o  ______________________________________________ 

10. h a r j o i t t e l u p a i k k a  ______________________________________________ 

11. a m m a t t i t a i t o  ______________________________________________ 

12. a n s i o l u e t t e l o ,  C V  ______________________________________________ 

13. p a l k k a p ä i v ä  ______________________________________________ 

14. p o i s s a o l o t o d i s t u s  ______________________________________________ 

15. t e k s t i v i e s t i  ______________________________________________ 

 
Tehtävä 1.3 Sano sana ääneen ja tavuta sana. Kirjoita sana uudestaan viivalle. 
 
1 .  b r u t t o p a l k k a   ______________________________________________ 

2 .  c v  ______________________________________________ 

3 .  d e m o k r a t i a  ______________________________________________ 

4 .  f r e e l a n c e r - t y ö  ______________________________________________ 
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5 .  g l o b a l i s a a t i o   ______________________________________________ 

6 .  h e n k i l ö k u n t a   ______________________________________________ 

7 .  j u l k i n e n  ______________________________________________ 

8 .  k o e a i k a  ______________________________________________ 

9 .  l e p o t a u k o   ______________________________________________ 

10 .  m ä ä r ä a i k a i n e n   ______________________________________________ 

11 .  n e t t o p a l k k a  ______________________________________________ 

12 .  p a l k a n m a k s u p ä i v ä   ______________________________________________ 

13 .  r u o k a t a u k o   ______________________________________________ 

14 .  s a i r a u s l o m a   ______________________________________________ 

15 .  t y ö a i k a l a k i   ______________________________________________ 

16 .  v e r o k o r t t i   ______________________________________________ 

Tehtävä 1.4 Kuuntele ja ympyröi oikea tavu. Lue tavut ääneen. 

1.  työ tie täi 

2.  up äp ap 

3.  kie kui koi 

4.  rou ruu ruo 

5.  ai oi äi 

6.  pi pa pe 

7.  tur tar ter 

8.  us as os 

9.  kan kyn kun 

10.  ke ky ki 
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Tehtävä 1.5 Kuuntele ja ympyröi oikea sana. Lue sanat ääneen. 

11.  työtön työntekijä työnantaja 

12.  ammatti ahmatti ammattikoulu 

13.  kielitaito kielioppi kielikorva 

14.  ruokatunti ruokatauko ruokalappu 

15.  tauko touko taito 

16.  parta palkka paita 

17.  tarve terveys turve 

18.  kanto kunto kyntö 

19.  loma lama lima 

20.  ansio Ensio invaasio 

Tehtävä 1.5 Kuuntele ja ympyröi oikea tavu. Lue tavut ääneen. 
 

21.  punk ponk pank 

22.  tu ta to 

23.  sä si sa 

24.  mo muu mu 

25.  pis pus pos 

26.  laik liik leik 

27.  jaa jae jää 

28.  ru ro ra 

29.  lo la lu 

30.  ai oi ui 

 
 



 

  

7 

Tehtävä 1.6 Kuuntele ja ympyröi oikea tavu. Lue tavut ääneen. 
 

31.  yi ei ie 

32.  äy öy yö 

33.  yi yö öy 

34.  äi ai oi 

35.  au ou yi 

36.  äi ui oi 

37.  eu au äi 

38.  u uu o 

39.  o oo u 

40.  ä ää ö 
Tehtävä 1.7 Parisanelu. Opettaja antaa sinulle paperin. Kirjoita sanat omaan 
taulukkoon. Lue sanat parille ja kirjoita, mitä pari lukee sinulle. 

A B 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

o-vi  
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Tehtävä 1.8 Kuuntele ja kirjoita puuttuva tavu. 
 
1 am mat ti   

2 luok ka    

3 kou lu    

4 kurs si    

5 ryh mä    

6 kir ja    

7 ky nä    

8 ka len te ri  

9 pöy tä    

10 o pet ta ja  

11 tuo li    

12 i kä    

13 ko tou tu a  

14 kou lu tus   

15 tau ko    

16 kie li tai to  

17 yh teis kun ta  

18 kult tuu ri   

19 maa han muut ta ja 

20 työ e lä mä  
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2. Työelämän lausetyypitekstit 
 

On maanantai. Sara on luokassa. Hänellä on kynä 

kädessä ja kirja pöydällä. Sara opiskelee suomen 

kieltä kotoutumiskoulutuksen kurssilla. Sara ei osaa 

puhua vielä suomea. Hän haluaa oppia suomen 

kieltä. Kotoutumiskoulutus on maahanmuuttajan kurssi. Sara oppii suomen kieltä, 

kulttuuria ja työelämää. Saran ryhmässä on kaksikymmentä opiskelijaa. 

 
Tehtävä 2.1 Lue teksti ja vastaa kysymyksiin. 
 
1. Mikä päivä on?   ____________________________________________ 

2. Missä Sara on?     ____________________________________________ 

3. Mitä Sara tekee?    ____________________________________________ 

4. Mitä Sara oppii?    ____________________________________________ 

5. Kuinka monta opiskelijaa Saran ryhmässä on? ________________________________ 

 
Tehtävä 2.2 Lue, paljonko kello on. Piirrä viisarit kelloon. 

 
 

 

Kurssi alkaa kello puoli yhdeksän. Tauko on kello kymmenen. 

 
 

 
 

Sara syö kello kaksitoista. Kurssi loppuu kello viisitoista. 
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Tehtävä 2.3 Lue teksti ja vastaa kysymyksiin. 

 

 

 

 

 

1. Kuinka vanha Sara on?  ____________________________________________ 

2. Mikä on Saran sukunimi?  ____________________________________________ 

3. Kuinka vanha Sara on?  ____________________________________________ 

4. Mitä kieltä Sara puhuu?  ____________________________________________ 

5. Minkä maalainen Sara on?  ____________________________________________ 

 

Tehtävä 2.4 Täytä omat henkilötietosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Henkilötiedot 
 
nimi Sara Parker 
ikä kaksikymmentäviisi vuotta 
ammatti sairaanhoitaja 
äidinkieli englanti 
kansalaisuus Etelä-Afrikan 

Minun henkilötiedot 

nimi _________________________________________ 

ikä _________________________________________ 

ammatti _________________________________________ 

äidinkieli _________________________________________ 

kansalaisuus _________________________________________ 
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Tehtävä 2.5 Opettajan puhelimessa on viestejä. Lue viestit. Kuka ei tule tänään 
kurssille? Ympyröi. 
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Tehtävä 2.6 Parisanelu. Opettaja antaa sinulle paperin. Kirjoita sanat omaan 
taulukkoon. Lue sanat parille ja kirjoita, mitä pari lukee sinulle. 
 

 A B 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   
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Kirsi-Marjalla on kiire töihin. 

On keskiviikko. Kello on kahdeksan. Timo on töissä. 

Timon ammatti on poliisi. Timo kävelee 

henkilöauton luokse. Autossa istuu Kirsi-Marja. Hän 

haluaa mennä töihin. Kirsi-Marjan työpaikka on 

sairaala. Timo ja Kirsi-Marja keskustelevat. 

 
Tehtävä 2.7 Lue teksti ja vastaa kysymyksiin. 
 

1. Mikä viikonpäivä on?    _____________________________________ 

2. Kuinka paljon kello on?    _____________________________________ 

3. Missä Kirsi-Marja on?    _____________________________________ 

4. Mitä Timo tekee?     _____________________________________ 

5. Mikä on Timon ammatti?   _____________________________________ 

6. Mitä Kirsi-Marja haluaa tehdä?  _____________________________________ 

7. Kuinka monta autoa kuvassa on?  _____________________________________ 

8. Minkä värinen poliisiauto on?   _____________________________________ 

 
Tehtävä 2.8 Lue, paljonko kello on. Piirrä viisarit kelloon. 
 

 
 

 

Kirsi-Marja lähtee töihin puoli kahdeksan. Poliisi pysäyttää hänet tasan 
kahdeksalta. 

 
 
 
 
 

 
 

Kirsi-Marja myöhästyy töistä. Hän tulee töihin 
kello puoli yhdeksän. 

Kirsi-Marja lähtee töistä kotiin puoli 
viisi. 
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Tehtävä 2.9 Lue viesti ja vastaa kysymyksiin. 
 
1. Kuka viestin on kirjoittanut?  

_________________________________ 

2. Kenelle viesti on? 

_________________________________ 

3. Mitä on tapahtunut? 

_________________________________ 

4. Milloin kirjoittaja tulee töihin? 

_________________________________ 

Tehtävä 2.10 Mitä Kirsi-Marja tekee töiden jälkeen? Kirjoita oikea aika ja verbit 
kellon alle. 

 
 

 

 
 

. 

 
 

 
 

 
Kirsi-Marja kävelee ja juttelee puhelimessa Heinin kanssa kello kuusi. Kirsi-Marja tulee 

kotiin varttia vaille seitsemän.  Kirsi-Marja menee saunaan ja pesee hiukset kello 

kahdeksan. Kirsi-Marja on saunassa puoli tuntia. Saunan jälkeen Kirsi-Marja on 

olohuoneessa ja keskustelee Heikin kanssa. 
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Tehtävä 2.11 Millainen on sinun päiväsi? Käytä verbejä: 
 
olla mennä tulla opiskella 
kävellä keskustella jutella ajatella 
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Markku käy töissä Helsingissä 

On tiistai. Kello on varttia yli kuusi. Markku on 

juna-asemalla. Asema on pieni ja siellä on 

nyt vähän ihmisiä. Tänään junavaunu on 

tyhjä. Seitsemän junassa on paljon ihmisiä, 

jotka matkustavat Helsinkiin.  

 

Markun ammatti on koodari. Hänellä on tietokone mukana. Markku haluaa tehdä 

töitä junassa ja aamujunassa on hyvä tehdä töitä rauhassa.  Markku tulee takaisin 

kotiin neljän junassa. Silloin juna on täynnä eikä Markku tee silloin töitä. Hän nukkuu 

päiväunet. 

 

Tehtävä 2.12 Lue teksti ja vastaa kysymyksiin. 

1. Mikä viikonpäivä on?    ______________________________________ 

2. Kuinka paljon kello on?    ______________________________________ 

3. Missä Markku on?     ______________________________________ 

4. Mihin Markku menee töihin?   ______________________________________ 

5. Mikä on Markun ammatti?   ______________________________________ 

6. Kuinka monta ihmistä on asemalla?  ______________________________________ 
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Tehtävä 2.13 Parisanelu. Opettaja antaa sinulle paperin. Kirjoita sanat omaan 

taulukkoon. Lue sanat parille ja kirjoita, mitä pari lukee sinulle. 

 A B 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   
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3. Yhteiskunnan aakkoset 
 

Vokaalit 
 
a e i o u y ä ö 
        

arkipäivä 

terveyskeskus 

hyvinvointi 

poliisi 

asumistuki 

äitiysneuvola 

päiväkoti 

työntekijä 

ai ei oi ui äi öi 

au eu iu ou äy öy 

iy ey ie uo yö  
 
Konsonantit 
 

b c d f g h j k l m 

n p q r s t v    

 
Tehtävä 3.1 Valitse sana listasta ja piirrä siihen liittyvä kuva. 
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Tehtävä 3.2 Alleviivaa diftongit ja tavuta sana. Kirjoita sana uudestaan viivalle. 
 
1 .  a r k i p ä i v ä  _________________________________________________ 

2 .  t y ö p a i k k a   _________________________________________________ 

3 .  s a i r a u s l o m a  _________________________________________________ 

4 .  t e r v e y s k e s k u s  _________________________________________________ 

5 .  ä i t i y s n e u v o l a  _________________________________________________ 

6 .  u i m a h a l l i  _________________________________________________ 

7 .  h y v i n v o i n t i v a l t i o  _________________________________________________ 

8 .  p o l i i s i a m m a t t i k o r k e a k o u l u  ________________________________________ 

9 .  h ä t ä n u m e r o  _________________________________________________ 

1 0 .  m a a t a l o u s e l i n k e i n o  _________________________________________________ 

1 1 .  y h t e i s k u n t a  _________________________________________________ 

1 2 .  a j a n v a r a u s  _________________________________________________ 

1 3 .  h o i t o j o n o  _________________________________________________ 

1 4 .  v u o k r a l a i n e n  _________________________________________________ 

1 5 .  t e r v e y s p a l v e l u t  _________________________________________________ 

 
Tehtävä 3.3 Sano sana ääneen ja tavuta sana. Kirjoita sana uudestaan viivalle. 

1 .   b u d j e t t i  _________________________________________________ 

2 .  c -  v i t a m i i n i  _________________________________________________ 

3 .  d u u n i p a i k k a  _________________________________________________ 

4 .  f a s i l i t e e t t i  _________________________________________________ 
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5 .  g o o g l e - k ä ä n t ä j ä  _________________________________________________ 

6 .  h ä t ä n u m e r o  _________________________________________________ 

7 .  j u l k i n e n  _________________________________________________ 

8 .  k a n s a n e l ä k e l a i t o s  _________________________________________________ 

9 .  l i i k u n t a p a i k k a  _________________________________________________ 

1 0 .  m o b i i l i p a l v e l u t  _________________________________________________ 

1 1 .  n e t t o p a l k k a  _________________________________________________ 

1 2 .  p e r u s p a l v e l u m i n i s t e r i  _______________________________________________ 

1 3 .  r a h a n k ä y t t ö  _________________________________________________ 

1 4 .  t a p a t u r m a v a k u u t u s  _________________________________________________ 

1 5 .  v e r k k o p a n k k i t u n n u k s e t  _____________________________________________ 

 
Tehtävä 3.4 Kuuntele ja merkitse oikea tavu. Lue tavut ääneen. 

1.  ala älä elä 

2.  tie työ täi 

3.  kuo kui kou 

4.  rau ruu ruo 

5.  ai oi äi 

6.  pi pe pu 

7.  tur tar ter 

8.  ys as os 

9.  kan kän kon 

10.  ke ky ki 



 

  

21 

Tehtävä 3.5 Parisanelu. Opettaja antaa sinulle paperin. Kirjoita sanat omaan 

taulukkoon (A tai B). Lue sanat parille ja kirjoita, mitä pari lukee sinulle. 

 A B 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   
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Tehtävä 3.6 Lue teksti ja vastaa kysymyksiin. 
 
Pekka on sairas ja Saija on kotona 

On keskiviikko ja normaali arkipäivä. Äiti ja lapsi ovat 

kotona. Äidin nimi on Saija ja lapsen nimi on Pekka. 

Saaran aviomies Keijo on töissä ja Pekan sisko Riikka 

on koulussa. Saija ei ole kotiäiti. Saijan ammatti on 

lääkäri. Hän on kotona, koska Pekka on sairas. Keijo tulee kohta kotiin ja Saija lähtee 

töihin sairaalaan. 

 

1. Mikä päivä on?  ____________________________________________ 

2. Missä Saija on?  ____________________________________________ 

3. Missä Pekan isä on?  ____________________________________________ 

4. Missä Pekan sisko on?  ____________________________________________ 

5. Miksi Saija on kotona?  ____________________________________________ 

6. Mikä Saijan ammatti on?  ____________________________________________ 

7. Kuinka monta lasta Saijalla on?  ____________________________________________ 

Tehtävä 3.7 Lue, paljonko kello on. Piirrä viisarit kelloon. 
 
 

 

Pekka herää puoli kahdeksan. Saija laittaa viestin päiväkotiin kello 
kahdeksan kolmekymmentä. 

 
 

 
 

Saijan mies tulee töistä kello kaksi 
iltapäivällä. 

 

Saija lähtee töihin puoli kahdelta. 
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Tehtävä 3.8 Lue teksti ja vastaa kysymyksiin. 

 

 

 

 

 

6. Kuinka vanha Saija on?  ____________________________________________ 

7. Mikä on Saijan sukunimi?  ____________________________________________ 

8. Kuinka vanha Saija on?  ____________________________________________ 

9. Mitä kieltä Saija puhuu?  ____________________________________________ 

10. Minkä maalainen Saija on?  ____________________________________________ 

 
Tehtävä 3.9 Täytä omat henkilötietosi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Henkilötiedot 
 
nimi Saija Vähänen 
ikä kolmekymmentäseitsemän vuotta 
ammatti lääkäri 
äidinkieli suomi, englanti, ruotsi, saksa 
kansalaisuus suomalainen 

Minun henkilötiedot 

nimi _________________________________________ 

ikä _________________________________________ 

ammatti _________________________________________ 

äidinkieli _________________________________________ 

kansalaisuus _________________________________________ 



 

  

24 

Tehtävä 3.10 Saija on lähettänyt tänään neljä viestiä. Hän lähetti viestin Keijolle, 

Riikalle, töihin ja päiväkotiin. Kirjoita viestin alle, kenelle tai mihin viesti on lähetetty. 

 

 

 

 

 

 _____________________________  _____________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 _____________________________   _____________________________ 
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4. Ammatti ja työpaikka 
 
Tehtävä 4.1 Lue ammatit ja yhdistä se kuvaan. Missä he ovat töissä?  

 
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 
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Tehtävä 4.2 Paritehtävä. Pari A ja pari B. Valitse paperi ja tee sanelu. 
A. 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 

 
Tehtävä 4.3 Valitkaa laatikosta opettajan avulla verbejä. Mitä he tekevät töissä? 

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 
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B. 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 

 
Tehtävä 4.4 Valitkaa laatikosta opettajan avulla verbejä. Mitä he tekevät töissä? 

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 
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Ammatit ja kysymykset 

Missä? 

Kysymys: Missä opettaja on töissä?   Missä _________ on töissä? 

Vastaus: Opettaja on töissä koulussa.   _________ on töissä _________ssa. 

Kuka? 

Kysymys: Kuka on töissä koulussa?   Kuka on töissä _________ssa? 

Vastaus: Opettaja on töissä koulussa.   _________ on töissä _________ssa. 

Mikä? 

Kysymys: Mikä hänen ammattinsa on?  

Vastaus: Hän on opettaja. 

Ketkä? 

Kysymys: Ketkä ovat töissä koulussa?  Ketkä ovat töissä _______ssa? 

Vastaus: Opettaja ja rehtori ovat töissä koulussa.  ____ ja ___ ovat töissä ____ssa. 

Mitä? 

Kysymys: Mitä opettaja tekee?  

Vastaus: Opettaja opettaa opiskelijaa koulussa. 

-ko? 

Kysymys: Opettaako opettaja opiskelijaa koulussa?  

Vastaus: Kyllä opettaa. / Ei opeta. 
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Tehtävä 4.5 Lue ja vastaa. 

 

1. Hän on töissä junassa, mutta hän ei aja junaa.  

Mikä hänen ammattinsa on?   Hän on _____________________________. 

2. Hän on töissä koulussa, mutta hän ei ole luokassa nyt.  

Mikä hänen ammattinsa on?  Hän on _____________________________. 

3. Hän on töissä sairaalassa, mutta hän ei ole hoitaja.  

Mikä hänen ammattinsa on?   Hän on _____________________________. 

4. Hän on töissä toimistossa, mutta hän ei istu pöydän takana.  

Mikä hänen ammattinsa on?   Hän on _____________________________. 

5. Hän ei siivoa eikä pyyhi pölyjä, mutta hän töissä toimistossa.  

Mikä hänen ammattinsa on?   Hän on _____________________________. 

6. Hän ei tarjoile ruokaa eikä juomaa, vaan valvoo asiakkaita.  

Mikä hänen ammattinsa on?   Hän on _____________________________. 

7. Hän ei osta vaatteita, vaan hän myy vaatteita kaupassa.  

Mikä hänen ammattinsa on?   Hän on _____________________________. 

Tehtävä 4.6 Vastaa kysymyksiin. 

1. Leipooko kondiittori kakkua?    Kyllä leipoo. 

2. Leipooko lääkäri leipää?     Ei leivo.  

3. Hoitaako kondiittori potilasta?    Ei hoida. 

4. Hoitaako sairaanhoitaja potilasta?   Kyllä hoitaa. 
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Tehtävä 4.7 Tee viisi kysymystä kaverille mallin mukaan. 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

 

Tehtävä 4.8 Kysy kysymykset parilta. Keksi itse lisää. 

1. Missä opettaja on töissä? 

2. Kuka on töissä koulussa?  

3. Ketkä ovat töissä koulussa? 

4. Mitä opettaja tekee?  

5. Opettaako opettaja toimistossa? 

6. _____________________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________________ 

9. _____________________________________________________________________________ 

10. _____________________________________________________________________________ 

Tehtävä 4.9 Kirjoita 5 lausetta, esim. Opettaja on töissä koulussa. 

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________ 
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Itsenäiset tehtävät 

https://www.osaansuomea.fi/ammatit/ 
 

Merkitse päivämäärä, jolloin teit tehtävän. 

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    ________________________________________________________ 

 Kirjailija    ________________________________________________________ 

 Taiteilija    ________________________________________________________ 
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 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.   
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Itsearviointi 

Kuinka monta prosenttia (%) osaat? 0  20 40 60 80 100 

Osaan kaikki suomen vokaalit.  

Osaan kaikki suomen konsonantit.  

Osaan kirjoittaa oikein, kun kuulen 

tavun. 

 

Osaan kirjoittaa oikein, kun kuulen 
sanan. 

 

Osaan kirjoittaa oikein, kun kuulen 
lauseen. 

 

Osaan nimetä 10 ammattia suomeksi.  

Osaan nimetä 10 asiointipaikkaa 
suomeksi. 

 

Osaan sanoa lauseita, joissa on 

ammatti, työpaikka ja verbi. 

 

Ymmärrän kysymykset tässä 
paperissa. 

 

Osaan käyttää QR-koodia.  

Osaan tehdä tehtävät 

www.osaansuomea.fi -sivuilla. 

 

Osaan tehdä Quizlet-tehtäviä.  

Minusta on hauska opiskella 
ammatteja. 
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5.   Opiskele ammattiin 
 

 

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. Tutustukaa ryhmässä oman kaupunkinne 

ammattikoulun verkkosivuihin. Opintopolku: https://opintopolku.fi/ 

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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Tehtävä 5.1 Kirjoita kuvan alle ammatti. 

 
 
________________________________________________________________________________
_ 
 

 
 
 
 
 
Suomessa ammattikoulun voi aloittaa peruskoulun jälkeen. Opiskelu kestää kolme 

vuotta. Hämeenlinnassa Ammattiopisto Tavastiassa 

(https://www.kktavastia.fi/ammattiopisto-

tavastia/perustutkinnot/) voi opiskella perustutkintoja.  

Tehtävä 5.2 Etsi tiedot eri ammateista opiston sivuilta.  
Tehtäväpaperi QR-koodin (www.osaansuomea.fi/opiskele-

ammattiin) takana. 

• Mitä hän tekee? 

• Missä hän voi olla töissä? 

• Milloin alkaa seuraava koulutus? 
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6.   Työaika ja ammattikortti 
 
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 

www.osaansuomea.fi/tyoelama 

Merkitse päivämäärä, jolloin teit tehtävän.  

 

Tehtävä 1. Työaika  

Tehtävä 2. Työaika ja palkka  

Tehtävä 3. 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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Tehtävä 4. Tee oma ammattikortti ja etsi kuva ammatista tai työpaikasta. 

 

Nimi:    _____________________________________ 

Osoite:   _____________________________________ 

Postinumero:  _____________________________________ 

Kotikaupunki: _____________________________________ 

Puhelinnumero:  _____________________________________ 

Sähköposti:   _____________________________________ 

 

Olen    _____________________________________ 

Olen ammatiltani  _____________________________________ 

Olin töissä   _____________________________________ 

Mitä teit? Töissä _____________________________________ 

Menin töihin  _____________________________________ 

Töistä pääsin  _____________________________________ 

Minun palkkani oli  _____________________________________ 
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7.  Terveyspalvelut 
 

Tehtävä 7.1 Lue teksti ja vastaa kysymyksiin.  

Kaarina on terveyskeskuksessa 

On tiistai. Kaarina on terveyskeskuksessa. 

Hänellä on vasen käsi kipeä. Hän haluaa 

ilmoittautua vastaanotossa. Vastaanottovirkailija kysyy Kaarinan henkilötiedot. 

Kaarina näyttää Kela-kortin hänelle. Vastaanottovirkailija kysyy Kaarinan vointia ja 

kertoo, että Kaarinan pitää odottaa lääkäriä noin puoli tuntia.  

 

Kaarina odottaa odotushuoneessa yli tunnin. Lääkäri tutkii Kaarinan käden ja kertoo, 

että Kaarinan pitää mennä röntgeniin. Röntgenissä vasemmasta kädestä otetaan 

kuvat. Lääkäri katsoo kuvat ja kertoo, että käsi on murtunut. Lääkäri kirjoittaa 

Kaarinalle reseptin ja kuuden viikon sairausloman. Kaarina haluaa lähteä kotiin ja 

levätä. Kotimatkalla hän käy apteekissa. Hän ostaa särkylääkettä. 

 

1. Mikä viikonpäivä on?  _____________________________ 

2. Kuinka paljon kello on? _____________________________ 

3. Missä Kaarina on aamulla?  _____________________________ 

4. Kuinka kauan Kaarina odottaa lääkäriä? _____________________________ 

5. Kumpi käsi on kipeä? _____________________________ 

6. Missä kädestä otetaan kuva? _____________________________ 

7. Kuinka monta sairaanhoitajaa kuvassa on? _____________________________ 

8. Kuinka monta vastaanottovirkailijaa kuvassa on? _____________________________ 

9. Mitkä numerot ovat hoitohuoneiden ovissa?  _____________________________ 
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Tehtävä 7.2 Parisanelu. Opettaja antaa sinulle paperin. Kirjoita sanat omaan 

taulukkoon (A tai B). Lue sanat parille ja kirjoita, mitä pari lukee sinulle. 

 

 A B 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

 



 

  

44 

 
Tehtävä 7.3 Lue, paljonko kello on. Piirrä viisarit kelloon. 

 

 

 

Kaarina ilmoittautuu terveyskeskuksessa 

varttia vaille seitsemän aamulla. 

Kaarina odottaa lääkäriä 

kymmentä vaille kahdeksan. 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkäri kutsuu Kaarinan 

hoitohuoneeseen kahdeksalta. 

Kaarina pääsee röntgeniin puoli 

kymmeneltä. 

 
 
Tehtävä 7.4 Lue viesti ja vastaa kysymyksiin. 
 
1. Kenellä Kaarina lähettää viestin?  

____________________________________ 

2. Mitä naiset harrastavat? 

____________________________________ 

3. Kuinka pitkä sairausloma Kaarinalla on? 

____________________________________ 
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Tehtävä 7.5 Mitä Kaarina tekee lääkärikäynnin jälkeen? Lue teksti ja kirjoita oikea 
aika ja verbi kellotaulun alle. 
 
Kaarina kävelee apteekkiin varttia vaille kymmenen aamulla. Kaarina tulee kotiin, 

nukahtaa sohvalle ja herää varttia yli kaksitoista. Kaarina laittaa puhelimella 

WhatsApp-viestin Marjatalle kahdelta.  Kaarina soittaa työpaikalle puoli kolmelta ja 

kertoo, että hänen käsi on murtunut ja hänellä on kuuden viikon sairausloma.  

 
 

 

_________________________ 
 

_________________________ 
 

 
 

 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
 

Tehtävä 7.6 Kuuntele ja ympyröi oikea tavu. 

1.  kes kas kos 
2.  päi pai poi 
3.  sta stä sti 
4.  no nuu nu 
5.  hä ha hy 
6.  au ai ae 
7.  a aa ä 
8.  ä ää a 
9.  lo la lu 
10.  ai oi ui 
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Tehtävä 7.7 Millainen on sinun päiväsi? Käytä verbejä: 
 
herätä nukahtaa odottaa  rentoutua 
soittaa surffata netissä tulla  mennä 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

  
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Tehtävä 7.8 Kuuntele ja ympyröi oikea sana. 
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1.  alaikäinen alamittainen alapuolinen 

2.  erhe perhe virhe 

3.  terveys tarve turve 

4.  punkki pankki penkki 

5.  lääkäri jääkäri mäkkäri 

6.  Akin päivä Armin päivä arkipäivä 

7.  kuulo kaula koulu 

8.  kirjasto kirja kirjaamo 

9.  taitokone tietokone työntökone 

10.  puuhella puhelin puhelias 

 

Tehtävä 7.9 Olet sairas. Kirjoita viesti opettajalle. 
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8.  Hoitoalan ammatteja ja tehtäviä 
 

s a n a s t o  Kirjoita omalla kielellä tai kopioi suomeksi. 

v u o r o t y ö   

a a m u v u o r o   

i l t a v u o r o   

y ö v u o r o   

t e r v e y s k e s k u s   

s a i r a a l a   

k e s k u s s a i r a a l a   

v a s t a a n o t t o   

t e h o - o s a s t o   

p a l v e l u t a l o   

 
Tehtävä 8.1 Lue tekstit, alleviivaa verbit ja täydennä taulukko. 
 

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.   
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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. 

Henkilö ammatti työpaikka Mitä hän tekee?  Mikä työvuoro 
hänellä on nyt? 

Markku  
 

   
 
 

Outi  
 

   
 
 

Harri  
 

   
 
 

Johanna  
 

   
 
 

Tero  
 

   
 
 

Taija  
 

   
 
 

Marketta  
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Tehtävä 8.2 Opettaja antaa sinulle 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? ________________________________________ 

Tehtävä 8.3 Kirjoita omasta ammatistasi. 

• Kuka sinä olet? _______________________________________________ 

• Mikä sinun ammattisi on? ______________________________________ 

• Missä sinä opiskelit? ____________________________________________ 

• Kuinka kauan sinun opiskelusi kesti? _____________________________ 

• Milloin sinä valmistuit? __________________________________________ 

• Teitkö sinä vuorotyötä? ________________________________________ 

 

Itsenäiset tehtävät 

www.osaansuomea.fi/hoitoalan-ammatteja  
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9.   Töissä sairaalassa ja terveyskeskuksessa  
 
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 vastaanottovirk
ailija 

   
 

 

Anu lähihoitaja    
 

 

Tuula sairaala-
apulainen 

   
 

 

Kaarin siivooja    
 

 

 
Katso taulukkoa 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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10.   Tavallinen työpäivä 
 
Tehtävä 10.1 Lue teksti ja merkitse taulukkoon, kuka tekee mitä. 

 

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. 
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Kuka tekee mitä? Tuija Anu Tuula Kaarin Pertti 

Hän herää ennen kahdeksaa.      

Hän herää kahdeksan jälkeen.      

Hän käy suihkussa.  pom
o 

   

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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11.  Yhteiskunta auttaa 
 
Tehtävä 11.1 Lue teksti ja vastaa 

kysymyksiin. 

 

Marja on Kelassa 

On keskiviikko. Kello on varttia yli kaksi 

iltapäivällä. Marja on Kelassa. Marjalla 

on kädessä jonotusnumero. Kelan toimisto on pieni ja siellä on nyt paljon ihmisiä, 

koska internet ei toimi. Myös kello on rikki. Marja on raskaana ja jää pian äitiyslomalle. 

Hän hakee äitiysrahaa. Hän täyttää äitiysrahahakemuksen. 

 

Kelassa on myös Hassan. Hassanista on tullut isä ja hän hakee isyysrahaa. Teppo on 

opiskelija ja hän hakee opintorahaa Kelasta. Mauri on työtön ja hän hakee 

työttömyyspäivärahaa, Einari on eläkeläinen ja hän haluaa kysyä eläkkeestä.  

Jonon viimeisenä on Kerttuli. Kerttuli hakee asumistukea.  

 

1. Mikä viikonpäivä on?  _________________________________ 

2. Kuinka paljon kello on?  _________________________________ 

3. Kuinka monta ihmistä on Kelan toimistossa?  _________________________________ 

4. Miksi Kelassa on paljon ihmisiä?  _________________________________ 

5. Mitä Marjalla on kädessä?  _________________________________ 

6. Minkä värinen hattu Einarilla on päässä?  _________________________________ 
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Tehtävä 11.2 Miksi he ovat Kelassa? Yhdistä asia ja henkilö viivalla. 

henkilö   asia 

Marja •   • asumistuki 

Hassan •   • eläke 

Teppo •   • isyysraha 

Mauri •   • opintotuki 

Kerttuli •   • työttömyyspäiväraha 

Einari •   • äitiysraha 

Tehtävä 11.3 Kuuntele ja ympyröi oikea tavu. 
 

1.  yi ei ie 

2.  äy öy yö 

3.  yi yö öy 

4.  äi ai oi 

5.  au ou yi 

6.  äi ui oi 

7.  eu au äi 

8.  u uu o 

9.  o oo u 

10.  ä ää ö 

 
Tehtävä 11.4 Keksi lisää yhdyssanoja. 
 
1. asumistuki _______________tuki _______________tuki 

2. työttömyyspäiväraha _______________raha _______________raha 

3. äitiysloma _______________loma _______________loma 

4. äitiysrahahakemus _______________hakemus _______________hakemus 
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Tehtävä 11.5 Parisanelu. Opettaja antaa sinulle paperin. Kirjoita sanat omaan 

taulukkoon (A tai B). Lue sanat parille ja kirjoita, mitä pari lukee sinulle. 

 A B 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   
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12.  Työ ja yrittäjyys 
 
Tehtävä 12.1 Lue teksti ja vastaa 
kysymyksiin. 
 
Essi saa kutsun työhaastatteluun 
 
On torstai ja kello on kohta yhdeksän 

aamulla. Essi istuu autossa 

parkkipaikalla. Hän saa viestin 

työnantajalta ravintola Nälkämaasta.  

 

Yrittäjä Aatu Pärssinen lähettää Essille sähköpostiviestin ja kutsuu Essin 

työhaastatteluun. Essin ammatti on tarjoilija. Essi lähetti viime viikolla työhakemuksen 

ja ansioluettelon Aatu Pärssiselle. Essi lukee viestin ja vastaa Pärssiselle. 

 

1. Missä Essi lukee sähköpostiviestin?  ______________________________________ 

2. Kuka lähetti Essille viestin? ______________________________________ 

3. Mikä on Essin ammatti? ______________________________________ 

4. Minkä yrityksen Pärssinen omistaa? ______________________________________ 

 
Tehtävä 12.2 Yhdistä oikea käsite paikkaan tai henkilöön viivalla. 

henkilö tai paikka   käsite 

Pärssinen •   • yrittäjä 

ravintola Nälkämaa •   • työnantaja 

Essi •   • yritys 

tarjoilija •   • työntekijä 

Hän syö ravintolassa. •   • työnhakija 

 •   • asiakas 
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Tehtävä 12.3 Parisanelu. Opettaja antaa sinulle paperin. Kirjoita sanat omaan 

taulukkoon (A tai B). Lue sanat parille ja kirjoita, mitä pari lukee sinulle. 

 A B 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   
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Tehtävä 12.4 Lue viesti ja vastaa 

kysymyksiin. 

 

1. Mikä on Aatu Pärssisen  

sähköpostiosoite?   

  _____________________________ 

2. Mikä on Essin sukunimi?  

_____________________________ 

3. Missä työhaastattelu on?  

  _____________________________ 

 

Tehtävä 12.5 Lue viesti ja vastaa 

kysymyksiin. 
1. Kenelle Essi lähettää viestin? 

___________________________  

2. Milloin työhaastattelu on? 

___________________________ 

3. Millainen on kohtelias 

lopetus viestissä? 

___________________________ 

 

Tehtävä 12.6 Kirjoita omaan sähköpostiisi allekirjoitus Aatu Pärssisen mallin mukaan. 
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13.  Arjen talous 

 
Tehtävä 13.1 Lue teksti ja vastaa 

kysymyksiin. 

Markku saa pankkikortin 

Markku, Tiina ja Elmeri ovat pihalla ja 

leikkivät torstaina aamupäivällä. He odottavat äitiä ja isää. Pian koko perhe lähtee 

pankkiin. Markku on 13-vuotias ja hän saa tänään oman pankkikortin. Vanhemmat 

eivät halua antaa Tiinalle ja Elmerille omaa pankkikorttia, koska lapset ovat vielä alle 

10-vuotiaita.  

 

Markkua vähän jännittää. Hän pelkää, että hän unohtaa salasanan ja 

käyttäjätunnuksen heti. Äiti ja isä eivät anna Markun tehdä pankkikortilla verkko-

ostoksia. Markku ei halua tuhlata vaan säästää. Hän laittaa tilille rahaa ja säästää 

mopoa varten. Mopon hän aikoo ostaa 15-vuotiaana. 

 

1. Missä lapset ovat?  ____________________________________ 

2. Ketä he odottavat? ____________________________________ 

3. Mihin perhe lähtee? ____________________________________ 

4. Mitä varten Markku säästää rahaa? ____________________________________ 

5. Mitä Markku ei saa tehdä pankkikortilla? ____________________________________ 

6. Kuinka Vanha Markku on? ____________________________________ 
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Tehtävä 13.2 Parisanelu. Opettaja antaa sinulle paperin. Kirjoita sanat omaan 

taulukkoon (A tai B). Lue sanat parille ja kirjoita, mitä pari lukee sinulle. 

 A B 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   
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Tehtävä 13.3 Katso S-pankin verkkopankin testiversiosta, kuinka paljon rahaa on 

Maija Meikäläisen tilillä. (https://www.s-pankki.fi/), KIRJAUDU -> Tutustu 

verkkopankkiin testiversiossa. 

 
Tehtävä 13.4 Kuuntele ja kirjoita puuttuva tavu. 
 
1 a la i käi nen 

2 täy si i käi nen 

3 per hee tön   

4 pank ki kort ti  

5 työ paik ka   

6 kou lu lai nen  

7 ko ti äi ti  

8 ar ki päi vä  

9 tie to ko ne  

10 pu he lin   

11 tun nus lu ku  

12 sa la sa na  

13 yh teis kun ta  

14 no pe a   

15 ä ly pu he lin 

16 vii kon lop pu  

17 kes ki viik ko  

18 ter veys kes kus  

19 yh teys on gel ma 

20 van hem pi   
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14.  Arjen hyvinvointi 
 
Tehtävä 14.1 Lue teksti ja vastaa 

kysymyksiin. 

 

Kaijalla ei ole stressiä 

On iltapäivä. Kaija on parvekkeella 

työpäivän jälkeen. Kaija oli töissä kahdeksan tuntia ja nyt hän lepää vähän aikaa. 

Kaijan mies tekee ruokaa ja perhe syö yhdessä. Kaijalla on 16-vuotias poika Jesse. 

Ruuan jälkeen Kaija lähtee Sinikan kanssa kävelylenkille.  

 

Lenkin jälkeen perhe keskustelee ja suunnittelee seuraavaa viikonloppua. 

Huomenna tiistaina on työpäivä ja Kaija haluaa nukkua joka yö kahdeksan tuntia. 

Hän menee nukkumaan kello kymmenen illalla. Kaijalla ei ole nyt stressiä, koska 

kesäloma alkaa kahden viikon päästä. 

 

1. Mikä viikonpäivä on?     ________________________________ 

2. Kuinka monta tuntia Kaija oli töissä?   ________________________________ 

3. Kuinka monta tuntia Kaija nukkuu joka yö?  ________________________________ 

4. Kuinka monta tuntia Kaijalla on vapaa-aikaa? _______________________________ 

5. Kenen kanssa Kaija syö?    ________________________________ 

6. Kenen kanssa Kaija istuu parvekkeella?   ________________________________ 

7. Kenen kanssa Kaija lenkkeilee?    ________________________________  
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Tehtävä 14.2 Parisanelu. Opettaja antaa sinulle paperin. Kirjoita sanat omaan 

taulukkoon (A tai B). Lue sanat parille ja kirjoita, mitä pari lukee sinulle. 

 

 A B 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   
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15.   Poliisi 
 
Tehtävä 15.1 Lue teksti ja vastaa kysymyksiin. 

Teron ensimmäinen työpäivä  

On maanantai ja tänään on Teron ensimmäinen 

työpäivä poliisina. Tero on valmistunut poliisiksi 

pari viikkoa sitten. Hän opiskeli poliisikorkeakoulussa kolme vuotta. Tänään Tero ja 

hänen parinsa Suvi valvovat liikennettä. Nuori nainen on rikkonut liikennesääntöjä ja 

Tero antaa hänelle sakon. Nainen puhui puhelimessa ajon aikana eikä hänellä ollut 

turvavöitä.  

 

Tero kysyy naisen henkilötiedot ja nainen näyttää ajokortin. Tero kirjoittaa hänelle 

170 euron suuruisen sakon. Nyt Tero on järjestyspoliisi, mutta myöhemmin hän haluaa 

olla rikospoliisi. Hän haluaa tutkia rikoksia ja erityisesti huumerikoksia. Nyt Suomen 

valtio maksaa Terolle noin 2300 euroa kuukaudessa palkkaa, mutta Terolle se ei ole 

ongelma. Hän on poikamies ja hän tykkää poliisin työstä. 

 

1. Mikä on Teron ammatti? ______________________________________ 

2. Missä Tero opiskeli? ______________________________________ 

3. Kuinka kauan opiskelu kesti? ______________________________________ 

4. Mikä on Suvin ammatti? ______________________________________ 

5. Miksi nainen saa sakot? ______________________________________ 

6. Kuinka paljon naisen täytyy maksaa? ______________________________________ 

7. Kenelle nainen maksaa sakon? ______________________________________ 
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Tehtävä 15.2 Parisanelu. Opettaja antaa sinulle paperin. Kirjoita sanat omaan 

taulukkoon (A tai B). Lue sanat parille ja kirjoita, mitä pari lukee sinulle. 

 

 A B 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   
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16.  Koulutus ja kirjasto 
 
 

Tehtävä 16.1 Lue teksti ja 

vastaa kysymyksiin. 

 

On maaliskuu ja Ella on 

kirjastossa. Ella käy kirjastossa 

joka päivä. Hän on lukiolainen 

ja lukee ylioppilaskirjoituksiin kirjastossa. Hän myös lainaa kirjastosta yhden kirjan 

kotiin, koska hän haluaa lukea sitä kotona.  

 

Ellalla on myös pikkusisko ja isoveli. Pikkusisko Matleena on 14-vuotias ja käy 

peruskoulun kahdeksatta luokkaa. Isoveli Eemeli on 19-vuotias ja hän opiskelee 

ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaksi. Tänään myös Matleena tulee kirjastoon. 

Matleena palauttaa kaksi kirjaa ja tekee kotitehtävät kirjastossa. Tyttöjen isä Pertti 

on luvannut hakea tytöt kotiin tänään kirjastosta puoli viideltä. 

 

1. Missä koulussa Ella opiskelee? _______________________________ 

2. Missä koulussa Eemeli opiskelee? _______________________________ 

3. Missä koulussa Matleena opiskelee? _______________________________ 

4. Miksi Ella on kirjastossa? _______________________________ 

5. Kenen kyydissä siskokset pääsevät kotiin? _______________________________ 
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Tehtävä 16.2 Parisanelu. Opettaja antaa sinulle paperin. Kirjoita sanat omaan 

taulukkoon (A tai B). Lue sanat parille ja kirjoita, mitä pari lukee sinulle. 

 A B 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   
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Itsenäiset tehtävät 

www.osaansuomessa.fi/lyk1 

Merkitse päivämäärä, jolloin teit tehtävän.  

 

Tehtävä 1. Johdanto  

Tehtävä 2. Terveyspalvelut  

Tehtävä 3. Yhteiskunta auttaa 

Tehtävä 4. Työ ja yrittäjyys 

Tehtävä 5. Arjen talous  

Tehtävä 6. Arjen hyvinvointi  

Tehtävä 7. Poliisi  

Tehtävä 8. Koulutus ja kirjasto 

Tehtävä 9. Kertaustehtävät 
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Itsearviointi 

Kuinka monta prosenttia (%) osaat? 0  20 40 60 80 100 

Osaan lausua tavut oikein.  

Osaan lausua sanat oikein.  

Osaan kirjoittaa oikein, kun pari 

sanelee. 

 

Osaan lukea tekstin ja ymmärrän sen.  

Osaan vastata kysymyksiin tekstistä.  

Osaan kertoa ja kirjoittaa omat 

henkilötietoni. 

 

Osaan asioida Kelassa.  

Osaan kirjoittaa lauseita, joissa on 

ammatti, työpaikka ja verbi. 

 

Osaan kirjoittaa erilaisia lauseita.  

Osaan käyttää QR-koodia.  

Osaan tehdä tehtävät 

www.osaansuomessa.fi -sivuilla. 

 

Minusta on hauska opiskella 

yhteiskunta-asioita. 
 

 


