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Esipuhe 

Materiaalikokonaisuus on suunnattu opiskelijoille, joilla on suomen kielen taitotaso 

A1.1–A1.2. Materiaalin on tehnyt yhteiskuntaopin opettaja yhteistyössä suomen 

kielen opettajien kanssa. Materiaalissa käsitellään kaikki aikuisten perusopetuksen 

lukutaitovaiheen lyk1 Arkielämä ja yhteiskunnan palvelut -kurssin keskeisimmät 

aihealueet. Materiaali tukee erityisesti opiskelijan perustaitojen eli lukutaidon, 

numerotaitojen sekä tieto- ja viestintätekniikkataitojen kehittymistä.   

Nopeasti etenevän ryhmän tai jo pitkälle kieliopinnoissa edenneen ryhmän kanssa 

voidaan syventyä asiatekstien tarkempaan ymmärtämiseen. Hitaammin etenevän 

ryhmän kanssa voidaan keskittyä erityisesti sanastotehtävien, laskutehtävien ja 

digitaalisten perustehtävien tekemiseen. Asiointikeskustelut toimivat hyvin myös 

parityöharjoituksina. Kaikista teksteistä on nauhoitteet, jotka löytyvät QR-koodin 

takaa. Kaikista kuvasanastoista on myös tehty Quizlet-kuvasanakortit, joihin on 

myös äänitetty ko. sana hitaasti ja selkeästi. Nämä löytyvät yhtenä pakettina 

suoraan osoitteesta  

https://quizlet.com/lylajuss/folders/lyk1-arkielama-ja-yhteiskunnan-palvelut-

sanastot?x=1xqt&i=1wi07y 

  

ja erillisinä kuvasanastoja ennen olevista linkeistä. Kuvasanastoa voi käyttää 

kaikissa Quizletin eri opiskelumoodeissa. 

   

  

https://quizlet.com/lylajuss/folders/lyk1-arkielama-ja-yhteiskunnan-palvelut-sanastot?x=1xqt&i=1wi07y
https://quizlet.com/lylajuss/folders/lyk1-arkielama-ja-yhteiskunnan-palvelut-sanastot?x=1xqt&i=1wi07y
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Suurin osa kurssin tehtävistä on suunniteltu tehtäväksi opettajan ohjeistuksella, 

mutta nopeasti etenevät opiskelijat voivat tehdä niitä myös täysin itsenäisesti. 

Tehtävät eivät vaadi varsinaisia laajempia toimenpiteitä, kuten tulostamista tai 

lisämateriaaleja opettajalta. Joissakin digitehtävissä voi olla helpompaa tehdä ne 

tietokoneella, eikä puhelimella.  

 

Kappaleiden kuvasanastoista on myös hyvä tehdä sanatestejä vastaavanlaisilla, 

tai täsmälleen samoilla kuvilla. Kuvasanastot koostuvat keskeisistä kappaleen 

teemaan liittyvistä sanoista, joita opiskelijat tulevat suurella todennäköisyydellä 

tarvitsemaan asioidessaan peruspalveluissa sekä muussa arkielämässään. Kaikkia 

näitä sanoja ei käytetä kirjan asiateksteissä tai asiointiteksteissä, mutta niiden 

avulla opettaja voi myös itse luoda erilaisia lisätehtäviä, esimerkkejä ja kyselyitä.    

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. 

 

Tekijä 

Tehtävät, ohjeet ja tekstit: Lauri Ylä-Jussila 

Kuvamateriaalina on käytetty Papunetin materiaalia, sekä papunetistä 

löytyneiden kuvien itse editoituja versioita.    https://papunet.net/       

https://papunet.net/
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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  

Digitaaliset taidot  

Kielen rakenteet  

Sanastosisältö  

Suositellut vierailukohteet ja 

kutsuvieraat 
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Perustaidot 

 

Erityisesti tiettyä perustaitoa kehittävät tehtävät on merkitty perustaidon symbolilla. 

 

 Lukutaito 

 

 Kirjoitustaito 

 

 Numerotaidot 

 

 Digitaaliset taidot 

 

Soveltavat ongelmanratkaisutaidot 

 

 

Tehtävätyypit 

Suurin osa tehtävistä tehdään suoraan kurssivihkoon. Erityisesti niissä panostetaan 

keskeisimmän sanaston opetteluun, luetun ymmärtämiseen, digitaalisiin 

perustaitoihin ja peruslaskutoimituksiin. Tehtäviä on runsaasti, mutta tarkoituksena 

ei ole, että opiskelijan tulee käydä ne kaikki läpi kurssin aikana. Opettaja voi 

käyttää omaa harkintaansa siinä, mitkä osiot hän ottaa käyttöönsä ryhmän ja 

yksittäisten oppijoiden tarpeiden mukaan. Osa tehtävistä kuitenkin vaatii 

tietokoneen tai puhelimen käyttöä, tai niistä on siinä apua. Ne on merkitty – 

symbolilla.  
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Kopioi 

- Kirjoita sama sana – Sama sana kopioidaan mallista.  

 

 

 

Käännä 

- Opiskelija kääntää suomen kielisen sanan kuvasanaston avulla, ja tarpeen 

mukaan kääntäjää käyttäen, omalle äidinkielelleen.  

 

 

Laskutehtävät 

- Kappaleiden kuvasanastoja ja tekstejä hyödynnetään yksinkertaisissa 

yhteen ja vähennyslaskutehtävissä. Myös laskutehtävissä voi olla opiskelijoille 

tuntemattomia sanoja, joten niitä on hyvä käydä yhdessä läpi. Esim. ”Kuinka 

monta lamppua kuvissa on yhteensä?” tai ”Kuinka monta kirjainta on 

sanassa Kela?” jne.  

- Harjoitellaan määrien vertailua. Käytetään joitakin yksinkertaisia lukusanoja.  

 

 

Keskusteluharjoitus 

- Tällä symbolilla merkityt tehtävät ovat keskustelutehtäviä.  

- Kaikista keskusteluista on myös nauhoite QR-koodin ja linkin takana.  
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Kuuntelutehtävät 

Kuuntele lause ja täydennä puuttuva sana ja/tai numero lauseesta.  

 

 

Tehtävä: Täydennä lauseista puuttuvat tiedot.  

Tämä tehtävätyyppi perustuu aina aikaisempaan tekstiin, ja sieltä etsittyihin 

tietoihin.  

 

1. Saerin pitää ottaa ________ tablettia päivässä tarvittaessa.  

 

Tehtävä: hakemuksen täyttäminen 

Tällä harjoitellaan omien yhteystietojen täyttämistä hakemuksiin.   
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Oikein/Väärin-tehtävät perustuvat edellä olevan tekstin ymmärtämiseen.  

Tämän lisäksi materiaalissa on yksittäisiä vertailutehtäviä sekä tekstin ja kuvan 

yhdistämistehtäviä. Kaikki kuvasanastot kappaleen alussa on myös käytettävissä 

Quizletissä. Siellä sanoista on hitaasti ja selkeästi artikuloidut ääninäytteet, sekä 

monia erilaisia harjoittelumahdollisuuksia.  
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Opintokokonaisuuden tavoitteet 

Lyk1 Arkielämä ja yhteiskunnan palvelut 

 Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön ja perheen näkökulmasta.  

 Perehdytään yhteiskunnan peruspalveluihin ja muihin julkisiin palveluihin, 

kuten terveyspalveluihin, Kelaan, sosiaalitoimistoon, työvoima- ja 

elinkeinotoimistoon, päivähoitoon, lasten, nuorten ja aikuisten 

koulutuspalveluihin, poliisiin sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimeen. 

 Tutustutaan myös yksityisiin peruspalveluihin, pankkiin ja mobiilipalveluihin. 

 Tutkitaan laskuja ja harjoitellaan raha-asioiden hoitamista.  

 Tutustutaan kolmannen sektorin toimijoihin, kuten eri alojen yhdistyksiin ja 

seuroihin. 

 Kehitetään arkielämään ja yhteiskunnan palveluihin liittyvää sanastoa ja 

harjoitellaan lukemista, luetun ja kuullun ymmärtämistä ja kirjoittamista.  

 Harjoitellaan asioimaan peruspalveluissa myös digitaalisesti.  

 Kaikki kuvasanastot löytyvät myös yhdestä yhteisestä kurssikansiosta 

seuraavan linkin kautta: https://quizlet.com/lylajuss/folders/lyk1-arkielama-ja-

yhteiskunnan-palvelut-sanastot?x=1xqt&i=1wi07y 

 

 Kaikki asiatekstit löytyvät myös nauhoitteina seuraavan linkin kautta drive-

kansiosta. Nauhoitteet löytyvät sivunumeron perusteella.  

https://tinyurl.com/ydz8g238 

 

https://quizlet.com/lylajuss/folders/lyk1-arkielama-ja-yhteiskunnan-palvelut-sanastot?x=1xqt&i=1wi07y
https://quizlet.com/lylajuss/folders/lyk1-arkielama-ja-yhteiskunnan-palvelut-sanastot?x=1xqt&i=1wi07y
https://tinyurl.com/ydz8g238
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1.  Johdanto: Mitä tällä kurssilla opiskellaan? 

 

Opintokokonaisuus Johdanto 

Taitotaso A1.1 

Kesto 2 h 

Luku ja kirjoitustaito sana, kirjoita mallista, kuuntele ja 

kirjoita, lue yksinkertaisia lauseita, 

yhdistä kuva ja teksti 

Digitaaliset taidot Google-kääntäjän peruskäyttö 

Kielen rakenteet yksinkertaiset kysymys- ja 

vastauslauseet; yleisimmät 

kysymyssanat; asiointifraasit; yleisimmät 

tehtävänantofraasit 

Sanastosisältö kurssin pääteemojen / 

sisältökokonaisuuksien ymmärtäminen  

alkutason kartoitus yhteiskunnallisesta 

perussanastosta   

Suositellut vierailukohteet ja 

kutsuvieraat 
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Tällä kurssilla opiskellaan sanoja, taitoja ja lauseita, jotka ovat tärkeitä arkielämässä 

ja kun käytät yhteiskunnan palveluita.   

Aiheita ovat muun muassa  

 raha, pankki ja kauppa 

 terveyspalvelut ja asiointi lääkärissä ja terveyskeskuksessa 

 sosiaalihuolto; kela, te-palvelut, sosiaalitoimi…. 

 vakuutukset 

 poliisi 

 opiskelu, koulu ja koulutus 

 kirjasto 

 liikuntapalvelut ja nuorisotyö 

 järjestöt, yhdistykset ja vapaaehtoistyö. 

  

TERVETULOA KURSSILLE! 
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SANASTOTEHTÄVÄT 

Osaatko jo nämä sanat? Ne on hyvä osata ennen lukua 2.  

 

1. Katso kuvaa ja lue sana ääneen.  

 

2. Tee kirjoitustehtävä ja laskutehtävä kuvien alapuolella.  

 

Lisätehtävät: Käännä sanat omalle äidinkielellesi. Voit käyttää apuna Google-

kääntäjää.  

 

 

Luvun kuvasanastot Quizletissä: 

https://quizlet.com/_8n2cnl?x=1jqt&i=1wi07y 

                                        

 

https://quizlet.com/_8n2cnl?x=1jqt&i=1wi07y
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Tehtävä 1A. Kirjoita sama sana. 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

6. ____________________________ 

 

 

 

 

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, 

eli käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 1B. Kirjoita sama sana. 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

6. ____________________________ 

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. _________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 1C. Kirjoita sama sana. 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

6. ___________________________ 

 

 

 

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 1D. Kirjoita sama sana.  

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

6. ____________________________ 7. ____________________________ 

 

 

 

 

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 

7. __________________________ 
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Laskutehtävät 

                                                       

             

1. Laske: Kuinka monta sanaa on tehtävien 1A, 1B, 1C ja 1D kuvissa yhteensä?   

Vastaus: _____________________ 

 

2. Laske: Kuinka monta ihmistä on tehtävien 1A, 1B, 1C ja 1D kuvissa yhteensä? 

Vastaus: _____________________ 

 

3. Alleviivaa kaikki t-kirjaimella alkavat sanat tehtävissä 1A, 1B, 1C ja 1D.  

Laske: Kuinka moni sana alkaa t-kirjaimella?  

Vastaus: _____________________ 

 

4. Alleviivaa kaikki a-kirjaimeen loppuvat sanat tehtävissä 1A, 1B, 1C ja 1D.  

Laske: Kuinka moni sana loppuu a-kirjaimeen?    

Vastaus: ____________________ 
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2.  Terveyspalvelut ja niissä asiointi 

 

Opintokokonaisuus Terveyspalvelut ja niissä asiointi 

Taitotaso A1.1 

Kesto 3 h 

Luku ja kirjoitustaito helpon asiointitilannetekstin 

ymmärtäminen, keskeisimmät 

terveyspalvelusanat ja terveydentilan 

kuvailu 

Digitaaliset taidot terveyspalveluiden 

ajanvarausjärjestelmän testaus 

harjoittelusimulaation avulla 

Kielen rakenteet yksinkertaiset kysymys- ja 

vastauslauseet, yleisimmät 

kysymyssanat, asiointifraasit, yleisimmät 

tehtävänantofraasit, kellon aika, 

päivämäärä, ruumiinosat 

Sanastosisältö terveyspalvelu ja hätätilannesanasto 

Suositellut vierailukohteet ja vierailijat oppilashuollon edustajat, muita julkisen 

ja yksityisen puolen terveyspalveluiden 

työntekijöitä 
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Terveys on tärkeä asia. On tärkeää, että keho ja mieli ovat terveitä. Muuten et 

jaksa tehdä töitä tai opiskella. Suomessa on monia erilaisia terveyspalveluita. Osa 

terveyspalveluista on julkisia ja osa yksityisiä. Terveyspalveluita ovat esimerkiksi 

sairaala, terveyskeskus, hammaslääkäri ja fysioterapia.  

 

 

 

SANASTO- JA LASKUTEHTÄVÄT 

 

1. Katso kuvaa ja lue sana ääneen.  

 

2. Tee kirjoitustehtävä ja laskutehtävä kuvien alapuolella. 

Kaikkia laskutehtäviä ei tarvitse tehdä.   

 

 

Lisätehtävät: Käännä sanat omalle äidinkielellesi. Voit käyttää apuna 

Google-kääntäjää. Kappaleen kuvasanastot Quizletissä. 

https://quizlet.com/_8n2vkx?x=1jqt&i=1wi07y 

 

 

 

https://quizlet.com/_8n2vkx?x=1jqt&i=1wi07y
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Tehtävä 1A. Kirjoita sama sana.       Tehtävä 1B. Laske.  

1. ______________________________________         1. Kuinka monta ihmistä on tämän sivun kuvissa? ______ 

2. ______________________________________         2. Kuinka monta rakennusta on tämän sivun kuvissa? ____ 

3. ______________________________________         3. Kuinka monta autoa on tämän sivun kuvissa? ______  

4. ______________________________________         4. Kuinka moni sana alkaa s-kirjaimella? ______  

5. ______________________________________         5. Kuinka monta kirjainta on sanassa sairaala? ______  

6. ______________________________________         6. Kuinka monta kirjainta on sanassa neuvola? _______  

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 2A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 2B. Laske. 

1. ______________________________________             1. Kuinka monessa kuvassa on väriä oranssi? ____ 

2. ______________________________________             2. Kuinka monta + -merkkiä on kuvissa? _____   

3. ______________________________________             3. Kuinka monta kirjainta on sanassa laastari? ____ 

4. ______________________________________             4. Kuinka monessa kuvassa on ihminen? ______ 

5. ______________________________________             5. Kuinka monessa kuvassa ihminen hymyilee? ___ 

6. ______________________________________             6. Kuinka monessa kuvassa on lääkkeitä? ____  

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 3A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 3B. Laske. 

1. ______________________________________               1. Kuinka monessa kuvassa on kuumemittari? ____ 

2. ______________________________________               2. Kuinka monessa kuvassa on sairas ihminen? ___ 

3. ______________________________________               3. Kuinka monta kirjainta on sanassa aivastaa? __ 

4. ______________________________________               4. yskiä + kuume = ______ kirjainta 

5. ______________________________________              5. Kuinka moni sana alkaa k-kirjaimella? _____     

6. ______________________________________              6. Kuinka moni sana loppuu a-kirjaimeen? _____   

 

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 4A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 4B. Laske. 

1. ______________________________________          1. Kuinka monessa kuvassa on käsi? _____  

2. ______________________________________          2. Kuinka monessa kuvassa on ruokaa? _____  

3. ______________________________________          3. Kuinka monta kättä kuvissa on yhteensä? _____ 

4. ______________________________________          4. Kuinka monessa kuvassa on väriä keltainen? ___ 

5. ______________________________________          5. Kuinka monta sanaa loppuu i-kirjaimeen? _____  

6. ______________________________________          6. Kuinka monta r-kirjainta on sanoissa yhteensä? __  

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 5A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 5B. Laske. 

1. ______________________________________       1. Kuinka monessa kuvassa on eläin? _____  

2. ______________________________________        2. Kuinka moni kuva on mustavalkoinen? _____ 

3. ______________________________________        3. Kuinka monta i-kirjainta on sanoissa yhteensä? ___ 

4. ______________________________________        4. Kuinka monta o-kirjainta on sanoissa yhteensä? ___ 

5. ______________________________________        5. Kuinka monessa kuvassa on ihminen? _____ 

6. ______________________________________        6. Kuinka monessa kuvassa on väriä punainen? _____ 

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 6A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 6B. Laske. 

1. ______________________________________       1. Kuinka monta sokeripalaa on kuvissa yhteensä? ___ 

2. ______________________________________       2. Kuinka monta kättä kuvissa on yhteensä? _____ 

3. ______________________________________       3. Kuinka monessa kuvassa on pää? _____ 

4. ______________________________________       4. Kuinka monella on kuvissa ruskea tukka? _____ 

5. ______________________________________       5. Kuinka monta i-kirjainta on sanoissa yhteensä? ___ 

6. ______________________________________       6. Kuinka monta u-kirjainta on sanoissa yhteensä? ___  

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 7A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 7B. Laske. 

1. ______________________________________              1. Kuinka monta tähteä (☆) on kuvassa 5? _____ 

2. ______________________________________              2.  Kuinka monessa kuvassa on pää? _____ 

3. ______________________________________              3. Kuinka monta kirjainta on sanassa verenpaine? ____ 

4. ______________________________________              4. Kuinka monta e-kirjainta on sanoissa 1 ja 6? _____ 

5. ______________________________________              5. Kuinka monta h-kirjainta on sanoissa 4 ja 5? _____ 

6. ______________________________________              6. Kuinka monta o-kirjainta on kuvissa yhteensä? ____ 

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 8A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 8B. Laske. 

1. ______________________________________        1. Kuinka monta lamppua kuvissa on yhteensä? ___ 

2. ______________________________________        2. Kuinka monta o-kirjainta on sanassa rokote? ____  

3. ______________________________________        3. Kuinka monta k-kirjainta on sanoissa yhteensä? ___ 

4. ______________________________________        4.  Kuinka monessa kuvassa on väriä punainen? ___ 

5. ______________________________________        5. Kuinka monta r-kirjainta on sanoissa yhteensä? ___ 

6. ______________________________________         6. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 5? ____  

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 9A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 9B. Laske. 

1. ______________________________________             1. Kuinka monessa kuvassa on väriä vihreä? ____  

2. ______________________________________             2. Kuinka monessa kuvassa on väriä punainen? ____  

3. ______________________________________             3. Kuinka moni sana alkaa p-kirjaimella? ____  

4. ______________________________________             4. Kuinka moni sana alkaa m-kirjaimella? ____  

5. ______________________________________             5. Kuinka monta o-kirjainta on sanassa psykologi? ____  

6. ______________________________________             6. Kuinka monta kyyneltä on kuvassa 4? _____  

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 10A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 10B. Laske. 

1. ______________________________________       1. Kuinka monta ihmistä on kuvissa yhteensä? ____ 

2. ______________________________________       2. Kuinka monessa kuvassa on väriä sininen? ____  

3. ______________________________________       3. Kuinka monta autoa kuvissa on yhteensä? ____ 

4. ______________________________________       4. Kuinka monta kirjainta on sanassa ambulanssi? ____ 

5. ______________________________________       5. Kuinka monta a-kirjainta on sanassa resepti? ____    

6. ______________________________________       6. Kuinka monessa kuvassa on aurinko? ____   

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 11A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 11B. Laske. 

1. ______________________________________               1. Kuinka monessa kuvassa on väriä vihreä? ____    

2. ______________________________________               2. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 1? ____  

3. ______________________________________               3. Kuinka monessa kuvassa on ihminen? ____ 

4. ______________________________________               4. Kuinka monta +-merkkiä on kuvissa? _____   

5. ______________________________________               5. Kuinka monta kirjainta on sanassa kallis? ____ 

6. ______________________________________                        6. Kuinka monta a-kirjainta on sanassa    

                      sairaanhoitaja? ______  

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 12A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 12B. Laske. 

1. ______________________________________             1. Kuinka monta autoa on kuvissa yhteensä? ____ 

2. ______________________________________            2. Kuinka monessa kuvassa on kulkuväline? ____   

3. ______________________________________            3. Kuinka monessa kuvassa on sairaala?  

4. ______________________________________            4. kuinka monta ihmistä on kuvissa yhteensä? ____  

5. ______________________________________            5. Kuinka monessa kuvassa on juna? _____   

6. ______________________________________            6. Kuinka monta kirjainta on sanassa kelakortti? ___ 

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 13A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 13B. Laske. 

1. ______________________________________              1. Kuinka monta ihmistä on kuvissa yhteensä? ____  

2. ______________________________________              2. Kuinka monta junaa on kuvissa yhteensä? ____  

3. ______________________________________              3. Kuinka monessa kuvassa on väriä oranssi?  

4. ______________________________________              4. Kuinka monta kirjainta on sanassa rikos? _____   

5. ______________________________________              5. Kuinka moni sana alkaa p-kirjaimella? _____  

6. ______________________________________              6. Kuinka moni sana loppuu o-kirjaimeen? _____  

 

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 14A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 14B. Laske. 

1. ______________________________________            1. Kuinka monta ihmistä on kuvissa yhteensä? _______ 

2. ______________________________________            2. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 6? _______  

3. ______________________________________            3. Kuinka monta ä-kirjainta on kuvissa yhteensä? ____  

4. ______________________________________            4. Kuinka monta k-kirjainta on kuvissa yhteensä? ____ 

5. ______________________________________            5. Kuinka monta ihmistä puhuu kuvassa 6? _______ 

6. ______________________________________            6. Kuinka monta kirjainta on sanassa tulkki? ______  

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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2.1. Ajanvaraus 

  

Melkein aina terveyspalveluihin täytyy tehdä ajanvaraus. Ajanvarauksessa sovit 

ajasta, jolloin pääset esimerkiksi lääkäriin. Ajanvarauksen voi tehdä internetissä tai 

soittamalla puhelimella.  

 

Jo ajanvarauksessa on hyvä osata kertoa omasta terveydentilasta.  Jos asiasi on 

kiireellinen, voit mennä terveysaseman/terveyskeskuksen päivystykseen. 

Hammaslääkäriin pitää aina ensin varata aika.   

 

 

 

Luku- ja keskustelutehtävä: Saerin ajanvaraus hammaslääkäriin  
 

 

Nyt on tiistai 12. elokuuta kello 10.00. Saerilla on tosi kipeä hammas. Hampaassa on 

reikä. Saer soittaa hammaslääkärin ajanvaraukseen. Hammaslääkärin 

puhelinnumero on 050 4444 333. Hän haluaa varata ajan hammaslääkärille.  

 

Voit lukea Saerin keskustelun hammaslääkärin ajanvarauksesta yksin tai parin 

kanssa.   
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 Ajanvaraus 

– Mikkelin Hammaslääkärikeskuksen ajanvaraus, kuinka voin auttaa? 

Saer  

– Hei! Minun nimeni on Saer Al-Jumaili. Minun hampaani on tosi kipeä. 

Hampaassani on reikä. Haluan ajan hammaslääkärille.   

 

 Ajanvaraus 

–  Hei! Seuraava vapaa aika on torstaina 14. elokuuta kello 11–12. 

Sopiiko tämä aika sinulle?  

 Saer 

– Kyllä sopii.  

 Ajanvaraus 

– Mikä on sinun henkilötunnus? 

Saer 

– Minun henkilötunnus on 111280-051C.  

 

 Ajanvaraus 

–  Hyvä. Tervetuloa! Muista ottaa Kela-kortti mukaan. Muista myös 

perua aika, jos et pääse tulemaan. Voit perua ajan soittamalla meille 

uudestaan.   

Saer 

– Hyvä, kiitos! Muistan. Asia selvä.  
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 Ajanvaraus 

– Hei, hei! 

Saer 

– Hei, hei!  

     

 

 

Kirjoitustehtävä: Vastaa kysymykseen.  
 

1. Miksi Saer soitti hammaslääkärin ajanvaraukseen?  

 

Vastaus: _____________________________________________________ 

 

2. Milloin Saerilla on hammaslääkäriaika?  

 

Vastaus: _____________________________________________________ 

 

3. Mikä kortti Saerin pitää muistaa ottaa mukaan hammaslääkäriin? 

 

Vastaus: _____________________________________________________ 

 

4. Mitä Saerin pitää tehdä, jos hän ei pääse tulemaan sovittuna aikana?   

 

Vastaus: _____________________________________________________ 
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5. Onko Saerin hammaslääkäriaika arkipäivänä vai viikonloppuna? 

 

Vastaus: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luku- ja keskustelutehtävä: Saer terveyskeskuksen päivystyksessä 

 

On kaunis päivä. Saer poimii marjoja metsässä. Kyy puree Saeria käteen. Käsi 

turpoaa ja muuttuu tosi kipeäksi. Saer kävelee pois metsästä. Saer menee bussilla 

terveyskeskuksen päivystykseen. Saer ottaa jonotusnumeron. Saer odottaa omaa 

vuoroaan. Kun tulee Saerin vuoro, sairaanhoitaja kutsuu Saerin jonotusnumerolla. 

Saerin numero on 247.  
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Sairaanhoitaja:  

– Numero 247! 

 

*Saer kävelee sairaanhoitajan luo.* 

 

 

Saer:  

– Minulla on numero 247.  

 

 

Sairaanhoitaja:  

– Hyvä. Mikä sinun nimesi on?  

Saer:  

– Saer Al-Jumaili.  

Sairaanhoitaja:  

– Mikä sinulla on hätänä? 

Saer:  

– Minua puri kyy käteen.  

Sairaanhoitaja:  

– Sitten sinun täytyy mennä lääkärille. Onko sinulla Kela-kortti mukana? 
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Saer:  

– Kyllä on.  

Sairaanhoitaja:  

– Hyvä. Seuraa keltaista viivaa. Kävele, kunnes näet huoneen 108. Se 

on lääkäri Minna Tessierin huone. Istu tuolille ja odota siellä. Hän 

pyytää sinut sisään.    

 

*Saer seuraa keltaista viivaa. Hän näkee huoneen numero 108. Hän istuu tuolille ja 

odottaa.* 

 

Lääkäri:  

– Al-Jumaili, Saer. Olkaa hyvä! Tulkaa sisään.  

Saer:  

– Päivää! Minua puri kyy käteen. Käteni on tosi kipeä.  

Lääkäri 

– Vai niin! Katsotaan ja tutkitaan. Kyllä tämä on kyyn purema. Milloin 

kyy puri sinua? 

Saer: 

– Noin kaksi tuntia sitten.  
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Lääkäri:  

– Hyvä, että et odottanut kauemmin. Onko sinulla allergioita? Oletko 

allerginen jollekin lääkkeelle?  

Saer: 

– Ei, minulla ei ole allergioita. Voin ottaa kaikkia lääkkeitä.  

 

Lääkäri:  

– Hyvä. Käsi on aika turvonnut, mutta sinulla ei ole mitään hätää. 

Kirjoitan sinulle reseptin. Sillä saat apteekista vahvoja kipulääkkeitä.  

Saer: 

– Kiitos paljon.  

Lääkäri: 

– Tässä resepti. Lähetän sen sinulle ja apteekille sähköisesti. Saat 

lääkkeet apteekista näyttämällä Kela –korttia Näkemiin, ja pikaista 

paranemista! 

Saer:  

– Kiitos. Näkemiin! 
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Tehtävä: Etsi oikeat numerot tekstistä. 
 

1. Mikä on Saerin vuoronumero?   

________ 

2. Mikä on lääkärin huoneen numero?   

________ 

3. Kuinka monta tuntia sitten kyy oli purrut Saeria?  

____ tuntia 

sitten 

4. Kuinka monta kertaa Saer puhuu tekstissä yhteensä?   

____ kertaa 

5. Kuinka monta kertaa sairaanhoitaja puhuu tekstissä yhteensä?  

____ kertaa 

6. Kuinka monta kertaa lääkäri puhuu tekstissä yhteensä?   

____ kertaa 
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Luku- ja keskustelutehtävä: Saer apteekissa 
 

  

 

Saer menee apteekkiin ja ottaa vuoronumeron. Saerin numero on 42. Hän ottaa 

lapun laitteesta ja odottaa. 

 

 

Apteekkari:  

– Numero 42, olkaa hyvä! 

Saer:  

– Hei! Minulla on resepti. Tarvitsen kipulääkkeitä.  

 

 

 Apteekkari: 

– Hei! Asia selvä. Onko sinulla Kela-kortti mukana? Vai onko sinulla 

paperinen resepti? 
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* Saer antaa apteekkarille Kela-kortin. * 

 

Saer: 

– Kyllä. Minulla on Kela-kortti. Tässä, olkaa hyvä.  

 Apteekkari: 

– Hyvä. Kiitos! Odota pieni hetki. 

 

* Apteekkari hakee lääkkeet ja lukee annosteluohjeet. * 

 Apteekkari: 

–  Ota 2–4 tablettia päivässä tarvittaessa. Annosta ei saa ylittää. Älä 

siis ota enemmän kuin neljä. Se on vaarallista terveydelle. Älä käytä 

näitä lääkkeitä, kun ajat autoa tai juot alkoholia.  

Saer:  

– Asia selvä. Kiitos! 

 Apteekkari: 

– Se tekee 18 euroa ja 90 senttiä.  Maksatko kortilla vai käteisellä?  

Saer: 

– Kortilla, kiitos!  

 

* Saer maksaa lääkkeet. Hän ottaa lääkkeet ja lähtee pois. * 
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Saer:  

– Kiitos! Hei, hei! 

 

 Apteekkari: 

– Hei, hei!  

 

 

 

Tehtävä: Täydennä lauseista puuttuvat tiedot.  
 

1. Saerin pitää ottaa ________ tablettia päivässä tarvittaessa.  

 

2. Myös apteekkiin on hyvä ottaa ________ -kortti mukaan.  

3. Saer maksaa lääkkeet ________________.  

 

4. Kun Saer ottaa lääkkeen, niin hän ei saa ajaa _________________ .  

 

5. Lääkkeet maksavat yhteensä _____ euroa ja ______ senttiä.  
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3. Kela, sosiaalihuolto ja te-palvelut 

 

Opintokokonaisuus Kela, sosiaalihuolto ja te-palvelut 

Taitotaso A1.1 

Kesto 2 h 

Luku ja kirjoitustaito Yksinkertaisten asiointitekstien 

lukeminen, perussanoston kirjoitus, 

numerot 

Digitaaliset taidot Quizlet, Google-kääntäjä 

Kielen rakenteet yksinkertaiset kysymys- ja 

vastauslauseet, yleisimmät 

kysymyssanat, asiointifraasit, yleisimmät 

tehtävänantofraasit 

Sanastosisältö sosiaaliturvasanasto ja 

työnhakusanasto 

Suositellut vierailukohteet ja vierailijat  
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SANASTO- JA LASKUTEHTÄVÄT  

i. Katso kuvaa ja lue sana ääneen.  

 

 

ii. Tee kirjoitustehtävä ja laskutehtävä kuvien 

alapuolella.  

 

 

 

Lisätehtävät: Käännä sanat omalle äidinkielellesi. Voit käyttää 

apuna Google-kääntäjää. Kappaleen kuvasanastot Quizletissä: 

https://quizlet.com/_8p5ve8?x=1jqt&i=1wi07y 

 

 

 

https://quizlet.com/_8p5ve8?x=1jqt&i=1wi07y
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Tehtävä 1A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 1B. Laske. 

1. ______________________________________           1. Kuinka monessa kuvassa on väriä punainen? ____ 

2. ______________________________________           2. Kuinka monta kolikkoa on kuvassa 3? _____   

3. ______________________________________           3. Kuinka monessa kuvassa on X-merkki? _____ 

4. ______________________________________           4. Kuinka monessa kuvassa on ihminen? ______ 

5. ______________________________________           5. Kuinka monta kirjainta on sanassa löytää? ____  

6. ______________________________________           6. Kuinka monta ä-kirjainta kuvissa yhteensä? ____  

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 2A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 2B. Laske. 

1. ______________________________________            1. Kuinka monta ihmistä on kuvissa yhteensä? _____  

2. ______________________________________            2. Kuinka monta taloa on kuvissa yhteensä? _____  

3. ______________________________________            3. Kuinka monta seteliä on kuvassa 2? _____  

4. ______________________________________            4. Kuinka monessa kuvassa on väriä sininen? _____ 

5. ______________________________________            5. Kuinka monta puuta on kuvassa 4? _____  

6. ______________________________________            6. Kuinka monta kirjainta on sanassa vanhus? _____ 

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 3A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 3B. Laske. 

1. ______________________________________     1. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 5? _____ 

2. ______________________________________     2. Kuinka monta kolikkoa on kuvassa 4? ______   

3. ______________________________________     3. Kuinka monta ä-kirjainta kuvissa yhteensä? _____ 

4. ______________________________________     4. Kuinka monta kirjainta on sanassa työkokemus? ____ 

5. ______________________________________     5. Kuinka monta ?-merkkiä on kuvassa 1? _____  

6. ______________________________________     6. Kuinka monessa kuvassa on paperi? _____  

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 4A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 4B. Laske. 

1. ______________________________________       1. Kuinka monessa kuvassa on väriä oranssi? ____ 

2. ______________________________________       2. Kuinka monta u-kirjainta on kuvissa yhteensä? _____   

3. ______________________________________       3. Kuinka monta kirjainta on sanassa kunta? _____ 

4. ______________________________________       4. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 4? ______ 

5. ______________________________________       5. Kuinka monessa kuvassa ihminen hymyilee? ____  

6. ______________________________________       6. Kuinka monessa kuvassa ihminen puhuu? ____  

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 5A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 5B. Laske. 

1. ______________________________________        1. Kuinka monessa kuvassa on väriä oranssi? _____   

2. ______________________________________        2. Kuinka monessa kuvassa on rahaa? _____  

3. ______________________________________        3. Kuinka moni sana loppuu i-kirjaimeen? _____  

4. ______________________________________        4. Kuinka monta kirjainta on sanassa kaupunki? _____ 

5. ______________________________________        5. Kuinka monta kirjainta on kuvissa yhteensä? ___ 

6. ______________________________________        6.  Kuinka monessa kuvassa on ihminen? _______  

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 6A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 6B. Laske. 

1. ______________________________________        1. Kuinka monessa kuvassa on väriä oranssi? ____ 

2. ______________________________________        2. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 2? _____   

3. ______________________________________        3. Kuinka monta kirjainta on sanassa kotikunta? _____ 

4. ______________________________________        4. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 6? _____   

5. ______________________________________        5. Kuinka monta ihmistä on kuvissa yhteensä? ______  

6. ______________________________________        6. Kuinka monta kirjainta on sanassa tarjota? _______  

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 7A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 7B. Laske. 

1. ______________________________________       1. Kuinka monta ?-merkkiä on kuvassa 6.? _____  

2. ______________________________________       2. Kuinka monessa kuvassa on rahaa? _____  

3. ______________________________________       3. Kuinka monessa kuvassa on kolikoita?  

4. ______________________________________       4. Kuinka monta kirjainta on sanassa lapsilisä? _____  

5. ______________________________________       5. Kuinka monella ihmisellä on oranssit vaatteet? _____  

6. ______________________________________       6. Kuinka monessa kuvassa on seteleitä? _____   

 

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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3.1. Terveyspalvelut 

  

 

Suomi on hyvinvointivaltio. Kaikilla Suomessa asuvilla on oikeus terveyspalveluihin. 

Kaikki saavat mennä lääkäriin ja saada hoitoa. Sairaanhoitoa järjestävät kunnat ja 

yritykset.  

 

Myös pienissä kunnissa on yleensä terveyskeskus. Isoa sairaalaa ei aina ole. Kunnan 

sairaanhoito on ilmaista, tai siitä tulee vain pieni lasku. Kunnan terveyspalvelut 

rahoitetaan verovaroilla.   

 

3.2. Kela 

 

  

 

Kela, eli Kansaneläkelaitos auttaa monissa eri ongelmissa. Kela maksaa rahallista 

tukea Suomessa vakituisesti asuville ihmisille. Tuet eivät tule automaattisesti. Niitä 

pitää hakea.  

 

 

Näitä tukia ovat esimerkiksi 

 opintotuki 

 asumistuki 
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 lapsilisä 

 työttömyystuki 

 eläke. 

Opintotuki on rahallinen tuki opiskelijalle, joka on yli 17-vuotias. Asumistuki auttaa 

maksamaan vuokran, jos sinulla on pienet tulot. Jos sinulla on alle 18-vuotiaita 

lapsia, niin saat lapsilisää jokaisesta lapsesta. Jos olet työtön, niin saat 

työttömyystukea. Jos olet yli 65-vuotias, voit saada eläkettä.  

 

Kela-kortti 

 

Kela-kortti on hyvä olla aina mukana. Kela-kortti antaa oikeuden 

sairaushoitokorvauksiin. Kela maksaa myös pienen osan yksityisten 

terveyspalveluiden laskuista. Muista ottaa Kela-kortti mukaan myös apteekkiin, jos 

sinulla on reseptilääkkeitä, eli lääkärin määräämiä lääkkeitä.    

 

Heli hakee asumistukea 

 

Heli tekee töitä. Helillä on yksi lapsi. Heli on yksinhuoltaja. Isä ei asu heidän kanssa. 

Helin palkka on noin 1600 euroa kuukaudessa. Helillä on vuokra-asunto. Helin 

asunnon vuokra oli viime vuonna 500 euroa kuukaudessa. Nyt Helin vuokra on 700 

euroa kuukaudessa, eli 200 euroa enemmän. Helin palkka ei aina riitä maksamaan 

ruokaa, vaatteita, vuokraa, lääkkeitä ja muita tärkeitä laskuja.  
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Heli hakee asumistukea. Asumistukea saa, jos tulot eivät usein riitä vuokran 

maksamiseen. Asumistukea voi hakea Kelalta internetissä, jos on 

verkkopankkitunnukset. Helillä on verkkopankkitunnukset, mutta hän ei osaa 

käyttää internetiä.  

 

Heli menee Kelan toimistoon. Sieltä hän saa apua. Heli ottaa vuokrasopimuksen 

mukaan Kelaan. Heli täyttää virkailijan kanssa asumistukihakemuksen Kelan 

toimistossa. Kela tekee päätöksen. Siinä voi mennä pari viikkoa. Sitten Heli saa 

asumistukea, eli rahaa, jolla hän voi maksaa osan vuokrasta.    

 

 

 

Tehtävä: Onko väite oikein (O), vai väärin (V)? Ympyröi vastauksesi.  
 

1. Kela maksaa sinun palkan. 

 

O        V 

2. Kaikki saavat asumistukea automaattisesti.  

 

O        V 

3. Alle 15-vuotias opiskelija saa opintotukea.  

 

O        V 

4. Yksityisistä terveyspalveluista ei saa Kela-korvausta.  

 

O        V 

5. Jos olet yli 65-vuotias, niin saat työttömyystukea. 

 

O        V 
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Tehtävä: Täydennä lauseisiin puuttuvat tiedot.  

 

1. Helin ____________ on noin __________ euroa kuukaudessa. 

 

2. Nyt Helin ___________ on ______ euroa, eli 200 euroa enemmän. 

 

3. Helillä on _____________________ , mutta hän ei osaa käyttää internetiä. 

 

4. Heli täyttää __________________ kanssa asumistukihakemuksen. 

 

5. Heli tekee ___________ . Helillä on yksi ____________ . Heli on ______________ . 

 

 

3.3. Kunnan sosiaalihuolto 

  

 

Jokaisella Suomessa vakituisesti asuvalla ihmisellä on kotikunta. Jos sinulla ei ole 

vielä oleskelulupaa, sinulla ei vielä ole virallista kotikuntaa eikä Kela-korttia. Silloin 

terveyspalvelut hoidetaan vastaanottokeskuksen kautta. Sosiaalihuollossa saat 

ilmaista apua moniin erilaisiin asioihin:  

- koti ja asuminen 

- lasten asiat 

- vammaispalvelut  

- huumeongelmat ja alkoholiongelmat, eli päihdeongelmat 

- toimeentulo  

- vanhusten palvelut 
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Sosiaalihuolto ja Kela vastaavat yhdessä Suomessa asuvien sosiaaliturvasta.  

 

 

 

 

Paulalla ei ole kotia 
 

  

 

Paula on 26-vuotias nainen. Paulalla ei ole omaa kotia. Joskus hän asuu 

kavereiden luona. Joskus hän asuu ulkona kadulla. Paulalla on paljon ongelmia, ja 

hän on tosi köyhä. Usein hänellä on vain 20 euroa rahaa viikoksi.  

 

Paulan kaveri sanoo Paulalle: ”Mene sosiaalitoimistoon. Sieltä saat apua.” Paula 

menee sosiaalitoimistoon. Sosiaalitoimistossa Paulaa auttaa sosiaalityöntekijä. 

Yhdessä Paula ja sosiaalityöntekijä ratkovat Paulan ongelmia.   

 

Nyt on kulunut vuosi siitä, kun Paula meni sosiaalitoimistoon. Paulalla on nyt vuokra-

asunto, osa-aikatyö ja perhe. Nyt hänellä on yli 100 euroa käyttörahaa viikoksi. 

Näin esimerkiksi sosiaalitoimisto voi auttaa ihmisiä, joilla on isoja ongelmia.  
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Tehtävä: Lue ja laske. 
 

1. Kuinka monta kertaa nimi Paula mainitaan nimellä 

tekstissä? 

 

____________ kertaa 

2. Kuinka vanha Paula on?  

__________ vuotta  

3. Kuinka paljon rahaa Paulalla oli viikoksi, kun hänellä ei 

ollut kotia? 

 

_____ euroa viikoksi 

4. Kuinka paljon rahaa Paulalla on viikoksi nyt?  

_____ euroa viikoksi 

 

 

3.4. TE-palvelut 

  

Jos jäät työttömäksi, mene ensimmäiseksi heti työ- ja elinkeinotoimistoon, eli TE-

toimistoon. TE-toimistossa ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi. Toimistosta saat 

tietoa, mitä työttömyystukea ja muita tukia voit saada.  

 

Työttömänä sinun pitää hakea aktiivisesti uutta työtä. Työ- ja elinkeinotoimisto 

auttaa sinua siinä. Jos kieltäydyt ottamasta vastaan tarjottua työtä, voit menettää 

oikeuden saamiisi tukiin. Myös työttömyyskorvauksista maksat veroa.   
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Luku- ja keskustelutehtävä: Nemanja TE-toimistossa 
 

Nemanjalla on koulu loppu. Hän ei ole saanut uutta opiskelupaikkaa. Hän ei ole 

töissä. Nemanja menee TE-toimistoon. Hän ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi.  

 

Nemanja ottaa vuoronumeron, ja odottaa.  

 

TE-toimiston virkailija: 

– Numero 234, olkaa hyvä!  

Nemanja:  

– Hei! Minulla ei ole opiskelupaikkaa eikä työpaikkaa. Haluan 

ilmoittautua työnhakijaksi.  

TE-toimiston virkailija: 

– Hei! Asia selvä. Täytä tämä hakemus.  

Nemanja: 

– Asia selvä. Kiitos! 

 

* Nemanja täyttää hakemuksen ja vie sen virkailijalle. *  
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TE-toimiston virkailija:  

– Asia selvä. Kaikki näyttäisi olevan kunnossa. Nyt sinun täytyy jatkaa 

työnhakua tai saada opiskelupaikka. Työttömyystukea ja muita tukia 

voit hakea Kelasta. Vie heille meiltä tullut todistus, jossa lukee, että olet 

työtön työnhakija.  

Nemanja:  

– Asia selvä. Kiitos paljon! 

 

* Nemanja menee TE-toimiston papereiden kanssa Kelaan. Nyt hän voi hakea 

työttömyystukea. Nyt Nemanja on työtön työnhakija. Nemanja jatkaa työnhakua 

aktiivisesti, ja samalla myös etsii opiskelupaikkoja. *    
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Tehtävä: Onko väite oikein (O), vai väärin (V)? Ympyröi vastauksesi.  
 

 

1. Nemanja on nyt opiskelija.  

 

O        V 

 

2. Nemanja menee ensin Kelaan.  

 

O        V 

 

3. Nemanja on nyt työtön työnhakija.  

 

O        V 

 

4. Nemanja saa eläkettä.  

 

O        V 

 

5. Nemanja hakee TE-toimistosta palkkaa.  

 

O        V 
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4. Lapsiperheet Suomessa  

  

Opintokokonaisuus Lapsiperheet Suomessa 

Taitotaso A1.1 

Kesto 2 h 

Luku ja kirjoitustaito yksinkertaiset tietotekstit, perussanaston 

kirjoittaminen, numerot, virheiden 

tunnistus 

Digitaaliset taidot Quizlet, Google-kääntäjä 

Kielen rakenteet yksinkertaiset kysymys- ja 

vastauslauseet, yleisimmät 

kysymyssanat, asiointifraasit  

Sanastosisältö perheenjäsenet, sosiaaliturvasanasto, 

kasvatussanasto, lukusanat: parillinen 

pariton 

Suositellut vierailukohteet ja vierailijat sosiaalitoimiston edustaja, 

perheneuvoja 
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SANASTO- JA LASKUTEHTÄVÄT  

i. Katso kuvaa ja lue sana ääneen.  

 

 

ii. Tee kirjoitustehtävä ja laskutehtävä kuvien 

alapuolella.  

 

 

Lisätehtävät: Käännä sanat omalle äidinkielellesi. Voit käyttää 

apuna Google kääntäjää. Kuvasanastot Quizletissä: 

https://quizlet.com/_8pgskg?x=1jqt&i=1wi07y 

 

 

 

https://quizlet.com/_8pgskg?x=1jqt&i=1wi07y
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Tehtävä 1A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 1B. Laske. 

1. ______________________________________        1. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 3? _____   

2. ______________________________________        2. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 5? _____  

3. ______________________________________        3. Kuinka monta kolmiota on kuvassa 1? _____ 

4. ______________________________________        4. Kuinka monta ympyrää on kuvassa 1? _____  

5. ______________________________________        5. Kuinka monta neliötä on kuvassa 2? _____  

6. ______________________________________        6. Kuinka monta kirjainta on sanassa sukulaiset? _____ 

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 2A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 2B. Laske. 

1. ______________________________________     1. Kuinka monta ihmistä on kuvissa 1 ja 3 yhteensä? ___ 

2. ______________________________________     2. Kuinka monessa kuvassa on väriä oranssi? _____ 

3. ______________________________________     3. Kuinka monta u-kirjainta on kuvissa yhteensä? _____    

4. ______________________________________     4. Kuinka monta kirjainta on sanassa sinkku? _____  

5. ______________________________________     5. Kuinka moni sana päättyy e-kirjaimeen? _____ 

6. ______________________________________     6. Kuinka moni sana alkaa p-kirjaimella? _____ 

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 3A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 3B. Laske. 

1. ______________________________________             1. Kuinka monta lelua on kuvassa 6? _____  

2. ______________________________________             2. Kuinka monessa kuvassa on rahaa?  

3. ______________________________________             3. Kuinka monessa kuvassa on äiti? _____   

4. ______________________________________             4. Kuinka monessa kuvassa on lapsi? _____   

5. ______________________________________             5. Kuinka moni sana alkaa ä-kirjaimella? _____  

6. ______________________________________             6. Kuinka moni sana loppuu n-kirjaimeen? ______  

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 4A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 4B. Laske. 

1. ______________________________________             1. Kuinka monessa kuvassa on numeroita? _____  

2. ______________________________________             2. Kuinka moni sana alkaa v-kirjaimella? _____  

3. ______________________________________             3. Kuinka monta vuosilukua on kuvassa 3.? ______  

4. ______________________________________             4. Kuinka monessa kuvassa on ihminen? ______ 

5. ______________________________________             5. Kuinka monta sanaa loppuu t-kirjaimeen? _____ 

6. ______________________________________             6. Kuinka moni sana alkaa h-kirjaimella? ______  

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 5A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 5B. Laske. 

1. ______________________________________       1. Kuinka monta palloa on kuvassa 2 yhteensä? _____  

2. ______________________________________       2. Kuinka monta palloa on kuvassa 3 yhteensä? _____  

3. ______________________________________       3. Kuinka monta kirjainta on sanassa lupa? _____ 

4. ______________________________________       4. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 1? _____  

5. ______________________________________       5. Kuinka moni sana alkaa p-kirjaimella? _____ 

6. ______________________________________        6. Kuinka moni sana loppuu s-kirjaimeen? ______   

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 6A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 6B. Laske. 

1. ______________________________________             1. Kuinka monta seteliä on kuvassa 6? _____ 

2. ______________________________________             2. Kuinka monta euroa on kuvassa 6? _____ 

3. ______________________________________             3. Kuinka monta kolikkoa on kuvassa 5? _____  

4. ______________________________________             4.  Kuinka monta euroa on kuvassa 5? _____ 

5. ______________________________________             5. Kuinka monta senttiä on kuvassa 5? _____ 

6. ______________________________________             6. Kuinka monta kirjainta on sanassa setelit? _____ 

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 7A. Kirjoita sama sana   Tehtävä 7B. Laske 

1. ______________________________________        1. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 6? _____ 

2. ______________________________________        2. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 2? _____  

3. ______________________________________        3. Kuinka moni sana loppuu u-kirjaimeen? _____ 

4. ______________________________________        4. Kuinka monta kirjainta on sanassa kuritus? _____  

5. ______________________________________        5. Kuinka monessa kuvassa on väriä punainen? _____  

6. ______________________________________        6. Kuinka monta ?-merkkiä on kuvissa yhteensä? _____  

 Lisätehtävä   

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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4.1. Erilaisia perheitä  

 

 

Suomalaisille on tärkeää, että kaikki Suomessa asuvat lapset saavat hyvän alun 

elämälle. Sen takia lapsiperheitä autetaan paljon. Yleensä Suomessa perheeseen 

kuuluvat äiti, isä ja lapset. Tällainen perhe on ydinperhe. Monissa maissa perhe 

tarkoittaa myös isovanhempia ja muita sukulaisia, jos he asuvat samassa 

asunnossa. Perheitä on myös Suomessa kuitenkin monia erilaisia.  

 

- ydinperhe: äiti, isä ja heidän yhteiset lapset  

- yksinhuoltajaperhe: perheessä on vain yksi vanhemmista ja lapset  

- suurperhe: (Suomessa) perhe, jossa on vanhemmat ja enemmän kuin 

kolme lasta 

- uusperhe: perheessä vanhemmilla on lapsia aiemmista liitoista tai 

parisuhteista sekä ehkä myös yhteisiä lapsia 

- sateenkaariperhe: miespari tai naispari ja heidän lapset  

Nykyään Suomessa on tavallista elää yksin. Yksineläjiä kutsutaan sinkuiksi. Sinkku on 

henkilö, joka ei ole parisuhteessa, ja jolla ei ole perhettä.  
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Tehtävä: Yhdistä sana ja määritelmä. Kirjoita oikea kirjan oikean sanan 

kohdalle. 
 

 

1. __F___  sinkku 

 

A) äiti ja kaksi lasta 

 

2. _____  yksinhuoltajaperhe 

 

B) vanhemmat ja kuusi lasta 

 

3. _____  uusperhe 

 

C) vanhemmat jotka ovat samaa 

sukupuolta ja heidän lapset  

 

4. _____  ydinperhe 

 

D) vanhemmat ja kaksi yhteistä lasta 

 

5. _____  sateenkaariperhe 

 

E) vanhemmat ja heidän lapset myös 

aiemmista avioliitoista  

 

6. _____  isovanhemmat 

 

F) henkilö, joka ei ole parisuhteessa, ja 

jolla ei ole perhettä 

 

7. _____ suurperhe 

 

G) isoisä ja isoäiti  

 

 

 

 



 

77 

4.2. Raskaus ja lapsen syntymä 

 

 

 

 

Suomessa, kun nainen on raskaana, hän menee äitiysneuvolaan. Neuvolassa 

annetaan neuvoja raskausaikaa, synnytystä ja lastenhoitoa varten lapsen isälle ja 

äidille. Neuvolassa katsotaan, että äiti ja lapsi ovat terveitä. Neuvolassa käydään 

myös lapsen syntymän jälkeen. Kaikki neuvolan palvelut ovat ilmaisia. 

 

Neuvolassa äiti saa myös tietoa äitiysavustuksesta. Äitiysavustusta haetaan 

Kelasta. Äitiysavustus voi olla äitiyspakkaus tai raha. Äitiyspakkauksessa on vauvalle 

vaatteita, leluja ja hoitotarvikkeita.    
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Tehtävä: Onko väite oikein (O), vai väärin? Ympyröi vastauksesi.  
 

 

 

1. Isä ei saa tulla neuvolaan. 

 

O      V 

 

2. Äiti menee äitiysneuvolaan, kun lapsi on syntynyt. 

 

O      V 

 

3. Äiti menee äitiysneuvolaan, kun hän on raskaana. 

 

O      V 

 

4. Isän on hyvä tulla mukaan äitiysneuvolaan. 

 

O      V 

 

5. Äitiyspakkauksessa on ruokaa vauvalle.   

 

O      V 
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4.3. Henkilötunnus 

  

Kaikilla Suomessa vakituisesti asuvilla on henkilötunnus. Monella ihmisellä voi olla 

täysin sama nimi, mutta ei täysin sama henkilötunnus. Nimen voi vaihtaa. 

Henkilötunnusta ei voi vaihtaa.  Henkilötunnuksessa on yhteensä 11 merkkiä.  
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Missä esimerkiksi tarvitset usein henkilötunnusta:  

- lupa-asiat 

- pankki 

- lääkäri ja hammaslääkäri 

- opiskelu 

- työsopimus 

 

Henkilötunnus löytyy esimerkiksi passista, henkilökortista, Kela-kortista ja 

suomalaisesta ajokortista.  

300885-123A 
 syntymäpäivä 

 syntymäkuukausi 

 syntymävuosi 

 vuosisata 

 yksilönumero 

 tarkistusmerkki 

 

- Tämä henkilö on syntynyt 30. elokuuta vuonna 1985.  

- 1900-luvulla syntyneellä henkilöllä on merkki – 

vuosisatamerkkinä.  

- 2000-luvulla syntyneellä on merkki A vuosisatamerkkinä. 

o 200705A123A  Syntynyt 20. heinäkuuta 2005 

- Miehillä yksilönumero on pariton, naisilla parillinen.  

o parillinen luku: 2, 4, 6, 8, 10,12 … 

o pariton luku: 1, 3, 5, 7, 9, 11 …   

- Tarkistusmerkki voi olla kirjain tai numero.  
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Numerotaitotehtävä: henkilötunnus  
 

201174-053B 

Tässä on nimettömän henkilön henkilötunnus. Etsi siitä kysymyksissä olevat tiedot. 

Ympyröi oikea vastaus.  

 

1. Minä vuonna hän on syntynyt?  

a) 1974 

b) 1984 

c) 2011 

 

2. Onko hän syntynyt 1900- vai 2000-luvulla? 

a) 1900-luvulla 

b) 2000-luvulla 

 

3. Missä kuussa hän on syntynyt?  

a) tammikuussa 

b) helmikuussa 

c) marraskuu 

 

4. Onko hän mies vai nainen? 

a) mies 

b) nainen  
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4.4. Lapsen kasvatus ja lasten oikeudet 

 

 

Suomessa molemmat vanhemmat ovat vastuussa lasten kasvatuksesta. Lasten 

ruumiillinen kuritus on kielletty laissa. Lasta ei siis esimerkiksi saa lyödä tai piiskata. 

Lapsi saa olla eri mieltä vanhempien kanssa. On kuitenkin tärkeää, että lapsella on 

selkeät säännöt. 

 

Monet nuoret muuttavat pois kotoa, kun heistä tulee täysi-ikäisiä. Jotkut muuttavat 

jopa aikaisemmin. On hyvä muistaa, että 18-vuotias ihminen on Suomessa täysi-

ikäinen. Hän saa päättää omasta elämästään täysin itse. Myös alle 18-vuotiailla on 

oikeus päättää omista asioistaan jonkin verran. Lasten kasvatukseen ja ongelmiin 

lapsen kanssa saa apua myös oman kotikunnan sosiaalipalvelusta. 
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Tehtävä: Oikein (O) vai väärin (V)? Ympyröi vastauksesi.  
 

1. Molemmat vanhemmat ovat vastuussa lapsen 

kasvatuksesta. 

O  V 

2. Suomen lain mukaan lapsen ruumiillinen kuritus ei ole rikos. 

 

O  V 

3. Lapsen kasvatukseen voi hakea apua sosiaalipalveluista. 

 

O  V 

4. 18-vuotias ihminen on Suomessa täysi-ikäinen eli aikuinen. 

 

O  V 

5. Lapsi saa Suomessa tehdä aina mitä haluaa. 

 

O  V 
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4.5. Päivähoito 

  

Melkein aina yksi vanhemmista hoitaa lasta kotona, kunnes lapsi on noin 9 

kuukautta vanha. Vanhemmilla on myös oikeus saada vapaata työstä siihen asti, 

kun lapsi täyttää kolme vuotta. Näiden vapaapäivien nimi on perhevapaat.  

Lapsen voi viedä päivähoitoon päiväkotiin. Päivähoidosta pitää maksaa. Siellä on 

töissä opettajia ja lastenhoitajia. 

 

Lapsen on hyvä mennä joskus päivähoitoon. Siellä saa uusia kavereita ja oppii 

suomen kieltä. Ei siis kannata kasvattaa lasta vain kotona.  
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Numerotaito- ja keskustelutehtävä: Lapset 
 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin taulukkoon numeroilla. Jos sinulla ei ole alle 18-

vuotiaita lapsia, haastattele ystävääsi.  

 

 

1. Kuinka vanhoja sinun lapset ovat? 

 

____ vuotta, _____ vuotta, _____ vuotta, 

____ vuotta, _____ vuotta, _____ vuotta 

____ vuotta, _____ vuotta, ja _____ 

vuotta.  

 

2. Kuinka monta lasta sinulla on 

yhteensä? 

Kuinka monta tyttöä? Kuinka monta 

poikaa?  

 

______ lasta yhteensä 

 

______ tyttöä 

 

______ poikaa 

 

 

3. Kuinka moni heistä käy nyt 

päivähoidossa?  

 

______  

 

4. Kuinka moni heistä käy nyt 

peruskoulussa?  

 

______ 

 

5. Kuinka moni heistä on yli 15-vuotias?   

 

______  
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5. Pankki ja vakuutukset 

 

Opintokokonaisuus Pankki ja vakuutukset 

Taitotaso A1.1 

Kesto 2 h  

Luku ja kirjoitustaito yksinkertaisten pankkiasiakirjojen 

ymmärtäminen, allekirjoitus, 

verkkopankin perustoimintosanaston 

ymmärtäminen 

Digitaaliset taidot verkkopankkiasiointi, Quizlet, Google-

kääntäjä 

Kielen rakenteet yksinkertaiset kysymys- ja 

vastauslauseet, yleisimmät 

kysymyssanat, asiointifraasit, lukusanat, 

tietokonesanat, internetsanat 

Sanastosisältö lukusanat 

Suositellut vierailukohteet ja vierailijat pankin tai vakuutusyhtiön työntekijät 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

SANASTO- JA LASKUTEHTÄVÄT 

i. Katso kuvaa ja lue sana ääneen.  

 

 

ii. Tee kirjoitustehtävä ja laskutehtävä kuvien 

alapuolella.  

 

 

Lisätehtävät: Käännä sanat omalle äidinkielellesi. Voit käyttää 

apuna Google-kääntäjää. Kuvasanasto Quizletissä: 

https://quizlet.com/_8qonju?x=1jqt&i=1wi07y  

 

 

 

 

https://quizlet.com/_8qonju?x=1jqt&i=1wi07y
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Tehtävä 1A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 1B. Laske. 

1. ______________________________________         1. Kuinka monessa kuvassa on tietokone? _____ 

2. ______________________________________         2. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 2? _____  

3. ______________________________________         3. Kuinka monta kirjainta on sanassa salasana? _____  

4. ______________________________________         4. Kuinka monta kirjainta on sanassa lasku? ____ 

5. ______________________________________         5. Kuinka monta *-merkkiä on kuvassa 6? ____ 

6. ______________________________________         6. Kuinka monta €-merkkiä on kuvissa yhteensä? ____  

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 2A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 2B. Laske. 

1. ______________________________________         1. Kuinka monta ihmistä on kuvissa yhteensä? _____ 

2. ______________________________________         2. Kuinka monta * - merkkiä on kuvassa 2? _____ 

3. ______________________________________         3. Kuinka monta kirjainta on sanassa ostokset? _____  

4. ______________________________________         4. Kuinka monessa kuvassa on väriä keltainen? _____ 

5. ______________________________________         5. Kuinka monta €-merkkiä on kuvissa yhteensä? ____ 

6. ______________________________________         6. Kuinka moni sana alkaa m-kirjaimella? _____  

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 3A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 3B. Laske. 

1. ______________________________________       1. Kuinka monta neliötä on kuvissa 1 ja 2? _____ 

2. ______________________________________       2. Kuinka monta kirjainta on sanassa liikenne? _____ 

3. ______________________________________       3. Kuinka moni sana loppuu o-kirjaimeen? _____  

4. ______________________________________       4. Kuinka monta appelsiinia on kuvassa 3? _____  

5. ______________________________________       5. Kuinka monta kirjainta on sanassa molemmat? ____ 

6. ______________________________________       6. Kuinka monta ä-kirjainta kuvissa yhteensä? _____  

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 4A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 4B. Laske. 

1. _____________________________________                   1. Kuinka monessa kuvassa on €-merkki? ______ 

2. ______________________________________         2. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 1? _____  

3. ______________________________________         3. Kuinka monessa kuvassa on väriä punainen? _____ 

4. ______________________________________         4. Kuinka monessa kuvassa on väriä vihreä? _____ 

5. ______________________________________         5. Kuinka monta kirjainta on sanassa hinta? _____ 

6. ______________________________________         6. Kuinka moni sana alkaa s-kirjaimella? _____ 

7. ______________________________________         7. Kuinka moni sana loppuu t-kirjaimeen? _____                  

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 

7. __________________________ 
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Tehtävä 5A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 5B. Laske. 

1. ______________________________________        1. Kuinka moni sana loppuu s-kirjaimeen? ____  

2. ______________________________________        2. Kuinka moni sana alkaa v-kirjaimella? ____ 

3. ______________________________________        3. Kuinka monta a-kirjainta on kuvissa yhteensä? ____ 

4. ______________________________________        4. Kuinka monessa kuvassa on väriä punainen? _____   

5. ______________________________________        5. Kuinka monta n-kirjainta on kuvassa 4? _____    

6. ______________________________________        6. Kuinka monta u-kirjainta on kuvassa 5? _____    

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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5.1. Pankki ja verkkopankki 

 

 

Jos sinulla on tuloja, niin sinä tarvitset pankkitilin. Tuloja ovat esimerkiksi työstä saatu palkka 

ja Kelan etuudet. Kaikki palkat ja etuudet maksetaan pankkitileille. Jos sinulla on pankkitili, 

niin saat myös pankkikortin.  

 

Verkkopankissa voit maksaa laskuja ja hoitaa muita raha-asioita internetissä. 

Verkkopankkia varten tarvitset verkkopankkitunnukset. Verkkopankkitunnukset saa siitä 

pankista, jossa sinulla on pankkitili.  

 

Voit hoitaa raha-asioita myös mobiilipankilla. Mobiilipankki on puhelimeen ladattava 

sovellus. Melkein kaikilla pankeilla Suomessa on myös mobiilisovellus.  

 

  

 

 

Virtuaaliotto  
Täältä löydät virtuaalioton. Sillä voit harjoitella pankkiautomaatin käyttöä. 

https://otto.fi/otto/virtuaali-otto/ 

  

 

 

 

 

https://otto.fi/otto/virtuaali-otto/
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Tehtävä: Harjoittele verkkopankin käyttöä. 

Mene osoitteeseen s-pankki.fi ja kirjaudu sivun yläreunasta verkkopankkiin 

testitunnuksilla.   

  

 käyttäjätunnus: 12345678 

 salasana: mitä tahansa numeroita 

 tunnusluku: neljä mitä tahansa numeroa  

 

Maksa toukokuun vuokra. Vuokra on 600 euroa kuukaudessa. Vuokran 

maksupäivä on 15.5.  

Tässä vuokranantajan tilitiedot:  

 Nimi: Seppo Salminen 

 Tilinumero:  

o IBAN: FI03 5166 0220 0122 89 

o BIC: OKOYFIHH 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/lauri.yla-jussila/Downloads/s-pankki.fi
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Tehtävä: Lue teksti ja vastaa kysymyksiin.  

 

Nae sai uuden pankkikortin 

 

Nyt on maaliskuu 2020. Naella on uusi pankkikortti. Hän 

sai sen Osuuspankista. Se on Mastercard Debit -kortti. 

Kortin numero on 5050 3030 4455 80. Kortin numero on 

kirjoitettu kortin etupuolelle. Se on voimassa 

maaliskuuhun 2023 asti. Kortin CVC-numero on 921. CVC 

numero löytyy kortin takapuolelta.  

 

Naen Kortilla voi maksaa lähimaksuna, kun ostokset ovat 

alle 50 euroa. Muuten pitää maksaa sirulla. Silloin pitää laittaa kortti 

maksupäätteeseen, ja painella PIN-koodi. Naen kortin PIN-koodi on 5661.  

 

 

Vastaa kysymyksiin. 

 

1. Laske. Kuinka monta vuotta kortti on vielä voimassa?  ______ vuotta 

 

2. Mieti. Onko kortin CVC-numero parillinen, vai pariton? ___________________ 

 

3. Laske. Nae ostaa kirjan. Se maksaa 30 euroa. Voiko Nae maksaa kirjan 

lähimaksulla? Kyllä, vai ei? __________   
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4. Etsi. Mikä on Naen kortin PIN-koodi? ____________  

 

5. Laske. Nae ostaa paidan ja housut. Paita maksaa 30 euroa ja housut 35 euroa. 

Voiko Nae maksaa molemmat lähimaksulla? Kyllä, vai ei? __________   

   

 

5.2. Vakuutukset 

  

Vakuutukset on tarkoitettu korvaamaan onnettomuuden tai vahingon seurauksia. 

Vakuutuksia voi ostaa vakuutusyhtiöiltä. Vakuutuksia on pakollisia ja vapaaehtoisia. 

Vakuutuksia voi ostaa moneen eri tarkoitukseen.  

   

 Esimerkiksi liikennevakuutus on pakollinen, jos sinulla on ajoneuvo eli auto, 

moottoripyörä tai mopo.  

 Kotivakuutus on aika usein pakollinen vuokra-asunnoissa.  

 Matkavakuutus on hyvä olla silloin, kun matkustaa ulkomaille, mutta se ei ole 

pakollinen. Se on vapaaehtoinen.  

  

Lue sopimukset aina tarkasti! Varmista, että olet ymmärtänyt sopimuksen. Sopimuksen 

ehdoissa kerrotaan, mitä vakuutus korvaa ja kuinka paljon sekä mitä se ei korvaa. 

Vakuutusten hinnat vaihtelevat. Mieti mitä vakuutuksia tarvitset. Vertaile eri 

vakuutusyhtiöiden ehtoja ja hintoja. Myyjiä on monia erilaisia.  
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Tehtävä: Yhdistä kuva ja vakuutus kirjaimella.   

 

 

1. kotivakuutus ______ 

a)                    

 

2. liikennevakuutus ______ 

b)                

 

3. matkavakuutus ______  

c)                     

 

4. terveysvakuutus _____ 

d)                       

 

5. eläinvakuutus _____  

e)                   
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6. Kaupassa asiointi ja oman talouden 

suunnittelu  

 

Opintokokonaisuus Kaupassa asiointi ja oman talouden 

suunnittelu 

Taitotaso A1.1 

Kesto 3 h 

Luku ja kirjoitustaito kauppa- ja taloussanaston kirjoitus- ja 

lukutaidon perusteet, ostoslista, 

budjetti, numerot 

Digitaaliset taidot maksamaminen itsepalvelupisteellä, 

verkkokauppaan tutustuminen, Quizlet, 

Google-kääntäjä 

Kielen rakenteet yksinkertaiset kysymys- ja 

vastauslauseet, yleisimmät 

kysymyssanat, asiointifraasit, lukusanat, 

vertailu: enemmän / vähemmän / yhtä 

paljon, yleisimpiä asiointiverbejä 

Sanastosisältö lukusanat, kauppasanasto, 

taloussanasto, rahasanasto 

Suositellut vierailukohteet kauppa -  varsinkin suurempi 

supermarket 
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SANASTO- JA LASKUTEHTÄVÄT  

 

i. Katso kuvaa ja lue sana ääneen.  

 

 

ii. Tee kirjoitustehtävä ja laskutehtävä kuvien 

alapuolella.  

 

 

Lisätehtävät: Käännä sanat omalle äidinkielellesi. Voit käyttää 

apuna Google kääntäjää. Kuvasanasto Quizletissä: 

https://quizlet.com/_8qyxou?x=1jqt&i=1wi07y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizlet.com/_8qyxou?x=1jqt&i=1wi07y
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Tehtävä 1A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 1B. Laske. 

1. ______________________________________         1. Kuinka monessa kuvassa on väriä punainen? _____  

2. ______________________________________         2. Kuinka monta hedelmää on kuvassa 3? _____ 

3. ______________________________________         3.  Kuinka monta a-kirjainta on sanassa vaaka? _____ 

4. ______________________________________         4. Kuinka monta o-kirjainta on sanassa paino? _____ 

5. ______________________________________         5. Kuinka monta kirjainta on sanassa paino? _____  

6. ______________________________________         6. Kuinka monta kirjainta on sanassa kilo? _____ 

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 2A. Kirjoita sama sana   Tehtävä 2B. Laske 

1. ______________________________________        1. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 5? _______  

2. ______________________________________        2. Kuinka monessa kuvassa on €-merkki? ______ 

3. ______________________________________        3. Kuinka monta kirjainta on sanassa hylly?  

4. ______________________________________        4. Kuinka monta o-kirjainta on kuvissa yhteensä? ____ 

5. ______________________________________        5. Kuinka monta a-kirjainta on kuvissa yhteensä? ____ 

6. ______________________________________        6. Kuinka monta kassaa on kuvissa yhteensä? ____ 

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 3A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 3B. Laske. 

1. ______________________________________         1. Kuinka monta seteliä on kuvissa yhteensä? _____ 

2. ______________________________________         2. Kuinka monta kolikkoa on kuvissa yhteensä? _____  

3. ______________________________________         3. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 3? _____  

4. ______________________________________         4. Kuinka monta kirjainta on sanassa budjetti? _____  

5. ______________________________________         5. Kuinka monta kirjainta on sanassa palkka? _____  

6. ______________________________________         6. Kuinka moni sana alkaa b-kirjaimella? _____  

 

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 4A. Kirjoita sama sana   Tehtävä 4B. Laske 

1. ______________________________________        1. Tammi-toukokuun vuokra yhteensä = ______ euroa 

2. ______________________________________        2. Tammi- toukokuun vaatteet yhteensä = _____ euroa  

3. ______________________________________        3. Kuinka monta kirjainta on sanassa summa? _____ 

4. ______________________________________        4. Kuinka moni sana alkaa s-kirjaimella? ______ 

5. ______________________________________        5. Kuinka moni sana loppuu a-kirjaimeen? _____ 

6. ______________________________________        6. Kuinka monta kirjainta on sanassa miettiä? _____ 

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 5A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 5B. Laske. 

1. ______________________________________         1. Kuinka monta kelloa on kuvissa yhteensä? ______ 

2. ______________________________________         2. Kuinka monta seteliä on kuvassa 2? ______  

3. ______________________________________         3. Kuinka monta ihmistä on kuvissa yhteensä? ______ 

4. ______________________________________         4. Kuinka monessa kuvassa on väriä punainen? _____ 

5. ______________________________________         5. Kuinka monta kirjainta on sanassa loppua? _____  

6. ______________________________________         6. Kuinka monta kirjainta on sanassa päättyä? _____  

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 6A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 6B. Laske. 

1. ______________________________________          1. Kuinka monta ihmistä on kuvissa yhteensä? _____ 

2. ______________________________________          2. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 2? _____  

3. ______________________________________          3.  Kuinka monta ihmistä on kuvassa 3? _____  

4. ______________________________________          4. Kuinka monta kirjainta on sanassa unohtaa? _____ 

5. ______________________________________          5. Kuinka moni sana alkaa m-kirjaimella? _____ 

6. ______________________________________          6. Kuinka moni sana loppuu n-kirjaimeen? _____ 

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 7A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 7B. Laske. 

1. ______________________________________       1. Kuinka monessa kuvassa on €-merkki? ____ 

2. ______________________________________       2. Kuinka monessa kuvassa on väriä punainen ____ 

3. ______________________________________       3. Kuinka monta kirjainta on sanassa perintä? ____ 

4. ______________________________________       4. Kuinka monta ä-kirjainta on sanoissa yhteensä? ___ 

5. ______________________________________       5. Kuinka moni sana loppuu a-kirjaimeen? ____ 

6. ______________________________________       6. Kuinka monta kirjainta on sanassa velka? ____  

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 8A. Kirjoita sama sana   Tehtävä 8B. Laske 

1. ______________________________________       1. Kuinka monessa kuvassa on tietokone? ____  

2. ______________________________________       2. Kuinka monessa kuvassa on väriä punainen? _____  

3. ______________________________________       3. Kuinka moni sana alkaa l-kirjaimella? ______ 

4. ______________________________________       4. Kuinka moni sana loppuu i-kirjaimeen? _____ 

5. ______________________________________       5. Kuinka monta s-kirjainta on sanoissa yhteensä? ____ 

6. ______________________________________       6. Kuinka monta kirjainta on sanassa osamaksu? _____  

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 9A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 9B. Laske. 

1. ______________________________________        1. Kuinka monta esinettä on kuvassa 6? ____ 

2. ______________________________________        2. Kuinka moni sana loppuu a-kirjaimeen? ____ 

3. ______________________________________        3. Kuinka moni sana alkaa k-kirjaimella? ____  

4. ______________________________________        4. Kuinka monta o-kirjainta on sanoissa yhteensä? ___ 

5. ______________________________________        5. Kuinka monta kirjainta on sanassa korko? ____ 

6. ______________________________________        6. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 2? ____ 

 

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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6.1. Ulla käy kaupassa 

 

  

 

Lauantaiaamuna Ulla menee kauppaan. Ullan lähikauppa on pieni kauppa. 

Kaupassa on aika vähän ihmisiä aamulla. Siellä on vain seitsemän ihmistä ostoksilla 

ja yksi myyjä.  

 

Ulla on ruokaostoksilla. Hän ottaa ostoskorin. Ulla miettii, mitä hedelmiä hän 

haluaa. Ulla valitsee appelsiinit, ja punnitsee ne vaa’alla. Appelsiinit painavat 

yhteensä kaksi kiloa.  Ne maksavat yhteensä 3 euroa.   

 

Ulla menee leipähyllyn luokse ja ottaa kaksi leipää. Ne maksavat yhteensä 4 

euroa. Ulla ottaa vielä kaksi maitoa ja juustopaketin. Yksi purkki maitoa maksaa 2 

euroa. Juustopaketti maksaa 3 euroa ja 50 senttiä.  

 

Ulla kävelee kassalle. Kaupassa ei nyt ole jonoa. Ulla laittaa ostokset hihnalle. 

Myyjä lukee tuotteiden tiedot koneeseen, ja kertoo kuinka paljon ostokset 

maksavat yhteensä.  
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Myyjä 

– 12 euroa 50 senttiä, kiitos! Maksatteko kortilla vai käteisellä? 

Ulla 

– Kortilla kiitos. 

 

*Ulla maksaa ostokset pankkikortin lähimaksulla. * 

 

Myyjä  

– Kiitos! Hei, hei! 

Ulla 

– Kiitos! Näkemiin! 
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Tehtävä: Valitse onko väite oikein (O), vai väärin (V). Ympyröi 

vastauksesi.  

 

 

1. Ulla menee kauppaan illalla. 

O V 

 

2. Kaupassa on paljon ihmisiä. 

O V 

 

3. Ulla ostaa appelsiineja. 

O V 

 

4. Ulla maksaa pankkikortilla. 

O V 

 

5. Kaupassa on pitkä jono.  

O V 
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Kuittitehtävä: Tutki kauppakuittia ja vastaa kysymyksiin.  
 

 

 

1. Kuinka paljon banaanit maksavat?  

______ € 

 

2. Kuinka paljon jauheliha maksaa?  

______ € 

 

3. Kuinka monta purkkia maitoa ostettiin?  

 

 

______ purkkia 

4. Kuinka paljon tuotteet maksavat yhteensä?   
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 ______ €  

5. Kuinka paljon käteistä rahaa annettiin myyjälle?  

 

 

______ €  

6. Kuinka paljon käteistä rahaa asiakas sai takaisin?  

 

 

______ €  

 

 

 

6.2. Tulot ja menot 

 

  

 

Talous on sitä, miten rahaa hankitaan ja miten sitä käytetään. Tulot ovat sitä, kun 

rahaa ”tulee” sinulle. Menot ovat sitä, kun rahaa ”menee” pois.   

Tuloja ovat esimerkiksi palkka, tuet ja pääomatulot. Palkka on raha, jonka saat 

töistä. Tukia ovat esimerkiksi  

 opintotuki  

 työttömyystuki 

 lapsilisä 

 

Pääomatuloja ovat esimerkiksi 

 vuokratulot 

 omaisuuden myynti 

 sijoitustulot 
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Menoja on paljon erilaisia. Isoja menoja ovat esimerkiksi asumismenot, 

ruokamenot, vesilasku, sähkölasku, oma auto ja bensa, matkustus, ruokamenot ja 

vaatemenot.  

 

6.3. Budjetti ja arjentalouden hallinta 

 

 
 

6.3.1 Budjetti 
 

Budjetti on tulo- ja menoarvio. Siinä mietitään etukäteen, kuinka paljon menoja ja 

tuloja on esimerkiksi yhden kuukauden tai viikon aikana.   

 

Tulot ovat useimmilla säännöllisiä. Saat siis suunnilleen saman verran rahaa joka 

kuukausi. Menoja on säännöllisiä ja vaihtelevia.  

 

Esimerkiksi säännöllinen meno on vuokra. Se on joka kuukausi sama. Esimerkiksi 

vaatemenot ovat vaihteleva meno. Et osta joka kuukausi yhtä paljon vaatteita.  

 

6.3.2 Arjen taloudenhallinta  
 

Suunnittele rahankäyttösi. Et voi aina ostaa kaikkea, mitä haluat. Monilla on 

ongelmia saada rahat riittämään tavallisiin menoihin. Budjetin tekeminen auttaa. 

Kannattaa myös varautua yllättäviin menoihin säästämällä. On hyvä olla jonkin 

verran rahaa säästössä.  
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Esimerkki kuukausibudjetista 

Tulot:    Menot:  

Palkka        +1600 euroa Säännölliset menot 

lapsilisä        +200 euroa vuokra -550 euroa 

 vesi ja sähkö -50 euroa 

 vakuutukset -30 euroa 

 puhelin ja internet -30 euroa 

 Säännölliset menot yhteensä: -660 

euroa 

  

 Vaihtelevat menot 

 vaatteet -100 euroa 

 ruoka -300 euroa 

 matkustus -100 euroa 

 vapaa-aika -150 euroa  

 Vaihtelevat menot yhteensä: -550 

euroa 

Kaikki tulot yhteensä: 1800 euroa   Kaikki menot yhteensä: 1210 

Säästöt / yllättäviin menoihin yhteensä: +590 

euroa    
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6.4. Laskujen maksaminen 

  
 

Mitä pitää muistaa, kun maksaa esimerkiksi laskua internetissä tai pankissa: 

 Tarkista, että summa on oikein.  

 Muista maksaa ajoissa. Eräpäivä on viimeinen päivä, kun voit maksaa laskun 

ilman lisämaksuja. Laskun voi maksaa jo aikaisemmin.  

o Jos laskua ei maksa ajoissa, joutuu laskuttajalle maksamaan 

viivästyskorkoa eli ylimääräisen summan rahaa. Laskujen 

unohtaminen tulee kalliiksi. 

o Jos et pysty maksamaan, niin soita ensin maksun lähettäjälle. Ehkä 

voitte sopia uuden eräpäivän 

Joskus palvelu voidaan lopettaa, jos et maksa laskujasi.  

o Esimerkiksi puhelinliittymä voidaan sulkea, jos et maksa puhelinlaskuasi.  

o Ennen kuin palvelu lopetetaan, tai sopimus katkaistaan, sinulle tulee 

maksukehotuksia. Maksukehotus on kirje, jossa kehotetaan 

maksamaan lasku heti. Maksukehotuksesta tulee aina lisämaksu.  

o Jos et maksa laskua monen maksukehotuksen jälkeen, niin laskun 

maksu voi mennä ulosottoon. Silloin maksusta päätetään 

käräjäoikeudessa. Ulosottotuomion saanut henkilö joutuu maksamaan 

velan tuloistaan tai omaisuudestaan.  

 

Jos saat toistuvasti maksukehotuksia tai sinulla on mennyt laskuja ulosottoon, sinulle 

tulee myös maksuhäiriömerkintä. Maksuhäiriömerkintä kirjoitetaan 
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”luottotietorekisteriin”. Jos sinulla on maksuhäiriömerkintä, sinun on tosi vaikea 

saada 

o vuokra-asuntoa 

o lainaa 

o työpaikkaa, jossa käsittelet rahaa (esim. myyjä) 

o ostaa osamaksulla 

o pankkikortti tai luottokortti. 

Jos sinulla on maksuhäiriömerkintä, niin myös Suomen kansalaisuuden saaminen 

voi olla vaikeaa. Rahaongelmiin voi saada apua velkaneuvojalta, 

talousneuvojalta sekä myös sosiaalitoimistosta. Kunnallisten velka- ja 

talousneuvojien palvelut ovat ilmaisia.  

  

6.5. Maksaminen maksukortilla 

 

 

Tavallisimmat maksukortit ovat debit-kortti ja creditkortti: 

 Debit tarkoittaa sitä, että maksu menee tililtäsi heti tai viimeistään parin 

päivän sisällä. 

 Credit tarkoittaa sitä, että maksu ei mene tililtäsi heti, vaan saat siitä kotiisi 

laskun.  

 

Debit kortilla on helppo seurata menoja. Credit kortilla voit ostaa asioita, vaikka 

tilillä ei olisi rahaa.  
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Katso video maksukortilla maksamisesta  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jxjdmz_RAFY 

 

 

  

 

6.6. Lainat 
 

 

 

Jos haluat ostaa esimerkiksi asunnon tai auton, niin tarvitset ehkä lainaa. Lainaa voi 

hakea pankista, tai luottoa tarjoavilta yrityksiltä.  

 

Jos otat lainan, niin laske tarkasti, että oikeasti pystyt maksamaan sen ja lainan 

korot takaisin sovitussa ajassa. Korko on lainan hinta. Katso myös, ettei lainan korko 

ole suuri, tai lainan ottaminen tulee todella kalliiksi.  

 

On erittäin tärkeää maksaa laina takaisin oikeaan aikaan. Muuten takaisin 

maksettavan rahan määrä kasvaa nopeasti tosi isoksi.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jxjdmz_RAFY
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6.7. Verkkokauppa 

 
 

Yleensä internetistä ostaminen, eli verkkokauppa on turvallista. Sieltä myös löydät 

paljon erilaista tavaraa. Yleensä maksat tavarat samalla kun tilaat ne. Sitten ne 

lähetetään sinulle postitse.  

 

On kuitenkin mahdollista, että maksat tavaran, mutta kauppa ei lähetä sitä sinulle, 

tai että luottokorttitietosi joutuvat vääriin käsiin. Yritä aina varmistaa, että 

verkkokauppa on luotettava ja rehellinen.  

 

 

 

 

 

 

Tehtävä: Mieti, arvioi ja laske 
 

Osa 1.  

a) Mitä tuloja sinulla on ja kuinka paljon? (Palkat ja tuet kuukaudessa yhteensä)  

Vastaus:__________________________________________________________________ 
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b) Arvioi kuinka paljon rahaa käytät yleensä viikossa vaihteleviin menoihin? (Ei 

vuokra, ei puhelinlasku yms.) 

Vastaus:__________________ euroa 

 

c) Kerää talteen yhden viikon ajan kaikki ostoskuittisi. 

  

Laske: Kuinka paljon käytit rahaa tänä viikkona?   

  Vastaus: ____________ euroa  

 

Osa 2.  

A) Laske: Kuinka suuri erotus oli arvion ja todellisten vaihtelevien 

menojen välillä?  

Vastaus: ___________ euroa  

 

B) Ympyröi: Onko erotus sinusta suuri, vai pieni?  

a) suuri  

b) pieni 

 

 Jos ero on pieni, niin arvio oli tarkka ja hyvä. Osaat arvioida viikon menosi 

hyvin.  

 Jos ero oli suuri (menoja oli paljon vähemmän tai enemmän), mieti oliko 

viikko tavallinen?  Mitä et ostanut mitä tavallisesti ostat, tai mitä ostit mitä et 

tavallisesti ostanut?    
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Tehtävä: Kirjoita oma tai oman perheen kuukausibudjetti alla 

olevaan taulukkoon.  
 

Tulot: +    Menot: - 

 

Palkka / tuet        +________ euroa 

 

Säännölliset menot 

 

lapsilisä        +_________euroa 

 

vuokra -_____ euroa 

 

Muut tulot: ____________ euroa 

 

vesi ja sähkö -______ euroa 

  

vakuutukset -______ euroa 

  

puhelin ja internet -_____ euroa 

  

Säännölliset menot yhteensä: -_____ euroa 

  

 Vaihtelevat menot 

  

vaatteet -______ euroa 

  

ruoka -______ euroa 

  

matkustus -______ euroa 

  

vapaa-aika -______ euroa  

  

Vaihtelevat menot yhteensä: -______ euroa 

 

Kaikki tulot yhteensä: ________ euroa   

 

Kaikki menot yhteensä: _____ euroa 

Säästöt / yllättäviin menoihin yhteensä: 

_______________ euroa    
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7. Suomen laki, oikeusjärjestelmä ja 

poliisin toiminta 

 

Opintokokonaisuus Suomen laki, oikeusjärjestelmä ja 

poliisin toiminta 

Taitotaso A1.1 

Kesto 2 h 

Luku ja kirjoitustaito yksinkertaisen lupatekstin 

ymmärtäminen, hakemusten täyttöön 

liittyvän perussanaston ja kirjoitustaidon 

alustava hallinta 

Digitaaliset taidot hakemuksen täyttäminen 

tietokoneella, Quizlet, Google-

kääntäjä 

Kielen rakenteet yksinkertaiset kysymys- ja 

vastauslauseet, yleisimmät 

kysymyssanat, asiointifraasit, lukusanat, 

vertailu: enemmän / vähemmän / yhtä 

paljon, yleisimpiä asiointiverbejä 

Sanastosisältö laki- ja oikeusjärjestelmän perussanasto 

Suositellut vierailukohteet Käräjäoikeus, poliisin vierailu, 

kaupungintalo, kunnanvaltuuston 

jäsen, kansanedustaja, eduskunta 
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SANASTO- JA LASKUTEHTÄVÄT  

 

i. Katso kuvaa ja lue sana ääneen.  

 

 

ii. Tee kirjoitustehtävä ja laskutehtävä kuvien 

alapuolella.  

 

 

Lisätehtävät: Käännä sanat omalle äidinkielellesi. Voit käyttää 

apuna Google kääntäjää. Kuvasanasto Quizletissä: 

https://quizlet.com/_8r9qep?x=1jqt&i=1wi07y 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizlet.com/_8r9qep?x=1jqt&i=1wi07y
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Tehtävä 1A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 1B. Laske. 

1. ______________________________________        1. Kuinka monta kirjainta on sanassa laki? _____  

2. ______________________________________        2. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 6.? _____ 

3. ______________________________________        3.  Kuinka monessa kuvassa on väriä punainen? _____  

4. ______________________________________        4. Kuinka monessa kuvassa on §-merkki? _____ 

5. ______________________________________        5. Kuinka monta §-merkkiä on kuvassa 5.? _____ 

6. ______________________________________        6. Kuinka moni sana loppuu i-kirjaimeen? _____ 

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 2A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 2B. Laske. 

1. ______________________________________      1. Kuinka monta a–kirjainta on sanoissa yhteensä? ___ 

2. ______________________________________      2. Kuinka moni sana loppuu a-kirjaimeen? _____ 

3. ______________________________________      3.  Kuinka monta ä-kirjainta on sanoissa yhteensä? ___ 

4. ______________________________________      4. Kuinka monessa kuvassa on väriä harmaa? _____ 

5. ______________________________________      5. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 1.? _____ 

6. ______________________________________      6. Kuinka monta kirjainta on sanassa suojella? _____ 

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 3A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 3B. Laske. 

1. ______________________________________              1. Kuinka monta kirjainta on sanassa verot? ____ 

2. ______________________________________               2. Kuinka monessa kuvassa on väriä vihreä? ____ 

3. ______________________________________               3. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 3? ____ 

4. ______________________________________               4. Kuinka monessa kuvassa on väriä sininen? ____ 

5. ______________________________________               5. Kuinka monta seteliä on kuvassa 6? ____ 

6. ______________________________________               6. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 5? ____ 

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 4A. Kirjoita sama sana   Tehtävä 4B. Laske 

1. ______________________________________        1. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 4? ____ 

2. ______________________________________        2. Kuinka monessa kuvassa on väriä sininen? ____  

3. ______________________________________        3.  Kuinka monessa kuvassa on väriä keltainen? ____  

4. ______________________________________        4. Kuinka monta poliisiautoa on kuvissa yhteensä? ___ 

5. ______________________________________        5. Kuinka monta kirjainta on sanassa rikos? ____ 

6. ______________________________________        6. Kuinka monessa kuvassa on väriä ruskea? ____ 

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 5A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 5B. Laske. 

1. ______________________________________           1. Kuinka monta kirjaa on kuvassa 5? _____ 

2. ______________________________________           2. Kuinka monta tuolia on kuvassa 2? _____  

3. ______________________________________           3.  Kuinka monta kirjaa on kuvassa 6? _____  

4. ______________________________________           4. Kuinka monta kirjainta on sanassa sekaisin? _____  

5. ______________________________________           5. Kuinka monessa kuvassa on väriä oranssi? _____  

6. ______________________________________           6. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 2? _____ 

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 6A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 6B. Laske. 

1. ______________________________________       1. Kuinka monta kirjainta on sanassa kansalainen? ___ 

2. ______________________________________       2. Kuinka monessa kuvassa on väriä sininen? ____  

3. ______________________________________       3.  Kuinka monta ihmistä on kuvissa yhteensä? ____ 

4. ______________________________________       4. Kuinka monessa kuvassa on väriä punainen? ____ 

5. ______________________________________       5. Kuinka monessa kuvassa on väriä oranssi? ____ 

6. ______________________________________       6. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 3? ____ 

 

 

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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7.1. Suomen lait 

 

 

Suomessa kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Laki on kaikille sama. 

Kaikkien täytyy noudattaa samaa lakia.  

 

Suomen tärkein lakikokoelma on perustuslaki. Perustuslaki määrää mitä muut lait 

voivat olla. Se on vähän niin kuin muiden lakien isä ja äiti.  

 

Suomessa ihmisoikeudet ovat osa perustuslakia. Suomen perustuslain 

perusoikeudet on melkein samat kuin ihmisoikeudet. Perusoikeuksia ovat esimerkiksi 

oikeus elämään, sananvapaus ja yhdenvertaisuus.  

 

Tärkeitä perustuslain lisäksi ovat esimerkiksi 

- Yhdenvertaisuuslaki: kieltää kaiken syrjinnän 

- Tasa-arvolaki: kieltää syrjinnän erityisesti sukupuolen perusteella  

- Lastensuojelulaki: Jokaisella Suomessa asuvalla lapsella on oikeus 

huolenpitoon ja turvalliseen kasvuympäristöön. 
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Kaikilla suomalaisilla on oikeuksia ja velvollisuuksia. 

 

- Oikeus saada jotain: esimerkiksi "oikeus ilmaiseen perusopetukseen."  

- Oikeus tehdä jotain: esimerkiksi sananvapaus. 

- Oikeus olla jotain: esimerkiksi uskonnonvapaus.   

- Velvollisuus on jotain mitä sinun on pakko tehdä. Velvollisuus on 

esimerkiksi velvollisuus maksaa veroja", tai oppivelvollisuus. 

 

 

Tehtävä: Onko väite oikein (O), vai väärin (V)? Ympyröi vastauksesi.  
 

1. Laki on Suomessa kaikille sama.  

 

O      V 

2. Suomessa ei ole perustuslakia.  

 

O      V 

3. Oikeus on jotain, mitä sinun on pakko tehdä.  

 

O      V 

4. Velvollisuus on jotain, mitä sinun on pakko tehdä.  

 

O      V 

5. Sinun ei ole pakko maksaa veroja Suomessa, jos et halua.  

 

O      V 
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7.2. Poliisi 

 

 

Tehtävä: Keskustelkaa 
 Keskustelkaa opettajan johdolla näistä kysymyksistä pienryhmissä.  

o Oletko asioinut poliisin kanssa Suomessa? 

o Millaista se oli?  

o Voiko poliisiin Suomessa luottaa? Miksi kyllä? Miksi ei? 

  

Tästä linkistä löydät videon asioinnista poliisin luona.  

https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/asioilla_poliisin_luona/10413174 

 

 

 

7.2.1. Poliisin tehtäviä Suomessa  

 

- Poliisin tehtävä on valvoa järjestystä. 

- Poliisi valvoo, että lakia noudatetaan. 

- Poliisi ennaltaehkäisee rikoksia ja pidättää rikollisia.  

- Poliisi myös valvoo liikennesääntöjen noudattamista.  

- Poliisi hoitaa myös lupa-asioita. Esimerkiksi passin saa poliisilaitokselta.  

 

https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/asioilla_poliisin_luona/10413174
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Suurin osa suomalaisista luottaa poliisiin. Poliisin toimintaa valvotaan tarkasti. Jos 

poliisi tekee jotain väärin, myös hän saa siitä aina rangaistuksen.  

 

Poliisiin saa hätätapauksissa yhteyden yleisen hätänumeron 112 kautta.  

Poliisiksi opiskellaan poliisiammattikorkeakoulussa. Poliiseiksi halutaan myös 

maahanmuuttajia, jotka ovat saaneet Suomen kansalaisuuden.  

 

 

Poliisi myös valvoo, onko joku Suomessa ilman lupaa 

 

Kun poliisi kysyy ulkomaalaisen henkilötietoja, hän yleensä haluaa varmistaa, että 

oleskelulupa-asiat ovat kunnossa. Kenelläkään ei ole velvollisuutta pitää 

mukanaan henkilöllisyystodistusta, mutta se joskus helpottaa asioita. Yleensä asia 

yritetään selvittää paikan päällä. Tarvittaessa henkilö voidaan ottaa kiinni 

henkilöllisyyden tai oleskeluluvan selvittämiseksi.  

 

 

Tehtävä: Onko väite oikein (O) vai väärin (V)? Ympyröi vastauksesi.  
 

 

1. Poliisin ei tarvitse noudattaa lakia.  

 

O      V 

 

2. Sinulla on pakko olla henkilöllisyystodistus aina mukana.  

 

O      V 

 

3. Passin voi saada poliisilaitokselta.   

 

O      V 

 

4. Poliisi tarkoittaa samaa kuin rikollinen.  

 

O      V 

 

5. Poliisi valvoo liikennettä.  

 

O      V 
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8. Suomalainen koulutusjärjestelmä  

 

Opintokokonaisuus Suomalainen koulutusjärjestelmä 

Taitotaso A1.1 

Kesto 2 h 

Luku ja kirjoitustaito yksinkertaisen tietotekstin lukeminen, 

perussanaston kirjoittaminen, 

yksinkertaiset kysymyslauseet. 

Digitaaliset taidot Quizlet, Google-kääntäjä 

Kielen rakenteet yksinkertaiset kysymys- ja 

vastauslauseet, yleisimmät 

kysymyssanat, asiointifraasit, lukusanat, 

vertailu: enemmän / vähemmän / yhtä 

paljon, yleisimpiä asiointiverbejä 

Sanastosisältö keskeisin koulutussanasto 

Suositellut vierailukohteet jokin toinen oppilaitos 
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SANASTO- JA LASKUTEHTÄVÄT  

 

i. Katso kuvaa ja lue sana ääneen.  

 

ii. Tee kirjoitustehtävä ja laskutehtävä kuvien 

alapuolella.  

 

Lisätehtävät: Käännä sanat omalle äidinkielellesi. Voit käyttää 

apuna Google-kääntäjää. Kuvasanastot Quizletissä: 

https://quizlet.com/_8xou8t?x=1jqt&i=1wi07y 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizlet.com/_8xou8t?x=1jqt&i=1wi07y
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Tehtävä 1A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 1B. Laske. 

1. ______________________________________       1. Kuinka monta ihmistä on kuvissa yhteensä? ____  

2. ______________________________________       2. Kuinka monta punaista palloa on kuvassa 1? ____  

3. ______________________________________       3.  Kuinka monta valkoista palloa on kuvassa 1? ____  

4. ______________________________________       4. Kuinka monta koulua on kuvissa yhteensä? ____  

5. ______________________________________       5. Kuinka monta kirjainta on sanassa peruskoulu? ____ 

6. ______________________________________       6. Kuinka moni sana loppuu u-kirjaimeen? ____ 

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 2A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 2B. Laske. 

1. ______________________________________         1. Kuinka monta ihmistä on kuvissa yhteensä? ____ 

2. ______________________________________         2. Kuinka moni sana loppuu o-kirjaimeen? ____ 

3. ______________________________________         3.  Kuinka monta ihmistä on kuvassa 6? ____ 

4. ______________________________________         4. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 2? ____ 

5. ______________________________________         5. Kuinka monessa kuvassa on väriä punainen? ____  

6. ______________________________________         6. Kuinka monessa kuvassa on väriä vihreä? ____ 

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 3A. Kirjoita sama sana   Tehtävä 3B. Laske 

1. ______________________________________          1. Kuinka monta sanastokuvaa tällä sivulla on? _____  

2. ______________________________________          2. Kuinka monta ihmistä on kuvissa yhteensä? _____  

3. ______________________________________          3. Kuinka monta kirjainta on sanassa opinnot? _____    

4. ______________________________________          4. Kuinka monta kirjainta on sanassa ravintola? _____  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 
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8.1. Suomalainen koulutusjärjestelmä  

 

 

Suomen koulutusjärjestelmä jaetaan kolmeen koulutusasteeseen 

 

1. perusopetus (peruskoulut) 

 

2. toisen asteen koulutus (lukio ja ammatillinen koulutus) 

 

3. korkea-aste (ammattikorkeakoulut ja yliopistot) 

 

Lisäksi on erilaisia opistoja, joissa voi opiskella esimerkiksi lyhyillä kursseilla.  

 

 

Koulut ja oppilaitokset yleisessä suoritusjärjestyksessä 

 

1. Vuoden kestävä esiopetus, eli esikoulu on lapsille pakollinen ennen kuin he 

aloittavat peruskoulun. Se aloitetaan samana vuonna, kun lapsi täyttää kuusi 

vuotta.  

 

2. Tällä hetkellä (vuonna 2020) oppivelvollisuus koskee Suomessa kaikkia Suomessa 

asuvia 7–17-vuotiaita lapsia ja nuoria. Tavallisin tapa suorittaa oppivelvollisuus on 

peruskoulu. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun 
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peruskoulu on loppu. Opiskella voi myös kotiopetuksessa. Nettiperuskoulussa voit 

opiskella, jos olet aikuinen.   

 

3. Peruskoulun jälkeen voi hakea toisen asteen koulutukseen. Toisen asteen 

koulutusta ovat ammattiopistot ja lukiot. Ammattiopistot ja lukiot kestävät 

molemmat yleensä noin kolme vuotta. Niiden jälkeen voi hakea korkean-asteen 

opintoihin.  

 

4. Korkean-asteen koulutuksella tarkoitetaan ammattikorkeakouluja ja yliopistoja. 

Niissä koulutus kestää noin 4–5 vuotta.    Ammattikorkeakoulusta voit valmistua 

esimerkiksi insinööriksi. Yliopistosta voit valmistua esimerkiksi opettajaksi tai lääkäriksi.  

 

Koulutusta arvostetaan Suomessa todella paljon. Voi olla todella vaikeaa saada 

hyvää työpaikkaa, jos ei ole koulutusta. On monia ammatteja, joita ei saa tehdä, 

jos sinulla ei ole tuon ammatin koulutusta.   

  

 

 

 

Tästä pääset tutustumaan videoon "Asioilla koulussa".  

https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/asioilla_koulussa/10413185 

 

 

 

 

 

 

https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/asioilla_koulussa/10413185
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Tehtävä: Lue teksti ja vastaa kysymyksiin: Alin ja Aishan koulupolut  
 

Kuusivuotiaina Ali ja Aisha menevät esikouluun. Se kestää noin yhden vuoden. 

Seitsemän vuotiaina Ali ja Aisha aloittavat peruskoulun. Ensin he menevät 

alakouluun. Alakoulu kestää kuusi vuotta. Sitten he menevät yläkouluun. Yläkoulu 

kestää kolme vuotta. Kun peruskoulu päättyy, Ali ja Aisha ovat noin 15–16-

vuotiaita.  

 

Peruskoulun jälkeen Aisha menee lukioon. Lukiossa Aisha opiskelee noin kolme 

vuotta. Ali tietää jo, minkä ammatin hän haluaa. Ali haluaa kokiksi. Hän menee 

ammattiopistoon. Ammattiopistossa Ali opiskelee noin 2–3 vuotta.  

 

Nyt Ali on töissä ravintolassa. Hän on kokki. Hän tekee ruokaa. Lukion jälkeen Aisha 

pääsi yliopistoon. Hän opiskelee yliopistossa lääkäriksi.  

 

Kysymykset 

 

1. Kuinka vanha Aisha oli, kun hän aloitti peruskoulun? Vastaus: ____ vuotta  

 

2. Minne Ali meni opiskelemaan peruskoulun jälkeen? Vastaus: __________________ 

 

3. Minne Aisha meni opiskelemaan peruskoulun jälkeen? Vastaus: ________________ 

 

4. Missä Ali on töissä nyt? Vastaus: ___________________________________________ 

 

5. Missä Aisha opiskelee nyt? Vastaus: _________________________________________  
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9. Kunnan kirjastopalvelut, 

nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut 

 

Opintokokonaisuus Kunnan kirjastopalvelut, nuorisotoimi ja 

liikuntapalvelut 

Taitotaso A1.1 

Kesto 1 h 

Luku ja kirjoitustaito yksinkertaiset tietotekstit, perussanaston 

kirjoittaminen, yksinkertaiset lauseet - 

kirjoittaminen, kysymyslauseet – 

kirjoittaminen 

Digitaaliset taidot Quizlet, Google-kääntäjä 

Kielen rakenteet yksinkertaiset kysymys- ja 

vastauslauseet, yleisimmät 

kysymyssanat, asiointifraasit, lukusanat, 

vertailu: enemmän / vähemmän / yhtä 

paljon, yleisimpiä asiointiverbejä 

Sanastosisältö kirjastoasiointisanasto, nuorisopalvelut, 

harrasteita 

Suositellut vierailukohteet ja  ohjattu kirjastokäynti tai 

ulkoilualueeseen tutustuminen 
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SANASTO- JA LASKUTEHTÄVÄT  

 

 

i. Katso kuvaa ja lue sana ääneen.  

 

 

ii. Tee kirjoitustehtävä ja laskutehtävä kuvien 

alapuolella.  

 

 

Lisätehtävät: Käännä sanat omalle äidinkielellesi. Voit käyttää 

apuna Google-kääntäjää. Kuvasanasto Quizletissä: 

https://quizlet.com/_8xqqr3?x=1jqt&i=1wi07y 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://quizlet.com/_8xqqr3?x=1jqt&i=1wi07y
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Tehtävä 1A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 1B. Laske. 

1. ______________________________________            1. Kuinka monta ihmistä on kuvissa yhteensä? ___ 

2. ______________________________________            2. Kuinka monessa kuvassa on väriä oranssi? ___ 

3. ______________________________________            3.  Kuinka monta kirjainta on sanassa koulu? ___ 

4. ______________________________________            4. Kuinka moni sana alkaa k-kirjaimella? ___ 

5. ______________________________________            5. Kuinka monessa kuvassa on väriä punainen? ___ 

6. ______________________________________            6. Kuinka moni sana loppuu o-kirjaimeen? ___ 

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 2A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 2B. Laske. 

1. ______________________________________        1. Kuinka monta ovea on kuvissa yhteensä? ___ 

2. ______________________________________        2. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 1? ___ 

3. ______________________________________        3.  Kuinka monta kirjainta on sanassa meluisa? ___  

4. ______________________________________        4. Kuinka moni sana loppuu i-kirjaimeen? ___ 

5. ______________________________________        5. Kuinka monta ihmistä on kuvissa yhteensä? ___  

6. ______________________________________        6. Kuinka monta u-kirjainta on sanoissa yhteensä? ___ 

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 3A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 3B. Laske. 

1. ______________________________________           1. Kuinka monessa kuvassa on väriä sininen? ___ 

2. ______________________________________           2. Kuinka monessa kuvassa on väriä punainen? ___   

3. ______________________________________           3.  Kuinka monta kirjainta on sanassa luistelu? ___ 

4. ______________________________________           4. Kuinka monta ihmistä on kuvassa 3? ___ 

5. ______________________________________           5. Kuinka monta ihmistä on kuvissa yhteensä? ___  

6. ______________________________________           6. Kuinka monta kirjainta on sanassa skeittaus? ____ 

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 4A. Kirjoita sama sana.  Tehtävä 4B. Laske. 

1. ______________________________________         1. Kuinka monta kirjainta on sanassa yhteistyö? _____ 

2. ______________________________________         2. Kuinka monta ihmistä on kuvissa yhteensä? ____ 

3. ______________________________________          3.  Kuinka monta laatikkoa on kuvassa 3.? ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 
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9.1. Mitä palveluita kuntien on tarjottava?  

 

Kunnilla on velvollisuus tarjota tiettyjä palveluita. Niitä on siis pakko olla kaikissa 

kunnissa. Palvelut voivat olla vähän eri tavoin järjestettyjä eri kunnissa. Näitä 

palveluita sanotaan peruspalveluiksi. Terveyspalveluiden ja koulutuksen lisäksi näitä 

ovat esimerkiksi kirjastopalvelut, nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut.  

 

9.2. Kirjastopalvelut 

 

 

Kirjasto on paikka, josta voit lainata kirjoja. Sinun ei tarvitse maksaa mitään. 

Kirjastokortti ja kirjan lainaaminen ovat ilmaisia. Jos haluat kirjastokortin, pyydä sitä 

kirjaston henkilökunnalta. He antavat sinulle hakemuksen. Täytä hakemus. Sitten 

sinä saat kirjastokortin. Kun lainaat kirjan, saat kuitin. Siinä lukee, milloin kirja pitää 

palauttaa. Jos palautat kirjan myöhässä, sinun pitää maksaa myöhästymismaksu.  

 

Suomalaisista kirjastoista löytyy kirjoja aika monella eri kielellä. Suomeksi, ruotsiksi, 

englanniksi, ja vaikka esimerkiksi arabiaksi ja espanjaksi. Kirjoja on myös 

selkokielellä.  

 

Kirjastossa voi myös käyttää internetiä ilmaiseksi. Jos esimerkiksi kotona on 

meluisaa, voi mennä kirjastoon opiskelemaan. Kirjastot ovat usein auki jopa kello 

20.00 asti.  
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Tästä linkistä pääset tutustumaan selkokirjaston sivuihin! 

https://selko.fi/kirjasto-palvelee-kaikkia/ 

 

 

Kirjaston esittely maahanmuuttajille selkosuomeksi!  

https://www.kirjastokaista.fi/kirjaston-esittely-maahanmuuttajille-selkosuomi/ 

 

  

https://selko.fi/kirjasto-palvelee-kaikkia/
https://www.kirjastokaista.fi/kirjaston-esittely-maahanmuuttajille-selkosuomi/
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Tehtävä: Täytä kirjastokorttihakemus. 
Täytä kirjastokorttihakemus siinä pyydetyillä tiedoilla. Ei ole pakko laittaa oikeita 

tietoja.  

 

Lainaaja / asiakas 

Sukunimi:  

 

_________________________________ 

Etunimet: 

 

_________________________________ 

Henkilötunnus / UMAREK-numero:  

 

I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I     

Osoite: 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

Postinumero: 

 

_________________________________ 

 

Postitoimipaikka 

 

_______________________________ 

 

 

 

Puhelin: 

 

_________________________________ 

Sähköpostiosoite 

 

_________________________________ 

Haluan, että kirjasto lähettää 

ilmoitukset  

- postitse  

- sähköpostitse  

Haluan kirjaston postit 

- suomeksi 

- ruotsiksi  

- englanniksi  

Sukupuoli 

- mies  

- nainen  

- muu 

- en halua kertoa  

 

Tunnusluku / PIN-koodi (neljä 

numeroa)  

      

     I      I      I       I  
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9.3. Nuorisopalvelut 

 
 

Kunnat auttavat siinä, että myös nuorilla on tekemistä. Kaupungeissa on erilaisia 

nuorisotiloja, joissa järjestetään tapahtumia nuorille. Nuorisovaltuustot kertovat 

kunnanvaltuustoille, mitä nuoret haluavat.  

 

Nuorisopalveluihin kuuluu myös paljon muita palveluja. Esimerkiksi 

nuorisotyöntekijät auttavat nuoria monissa heidän ongelmissaan. On tärkeää, että 

nuorilla on jotain järkevää tekemistä myös iltaisin.  

 

9.4. Liikuntapalvelut 

  
Kunnat myös järjestävät liikuntapalveluja. Esimerkiksi monet uimahallit, skeittirampit, 

jalkapallokentät ja luistelukentät ovat kuntien omistamia. Kunnat rakentavat ja 

ylläpitävät liikuntapaikkoja.  
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Liikuntatoimi tekee paljon yhteistyötä opetus-, nuoriso-, kulttuuri-, sekä sosiaali- ja 

terveystoimen kanssa. Yhteistyö on tärkeää. Ihminen joka harrastaa liikuntaa pysyy 

yleensä terveenä. Terve ihminen jaksaa opiskella ja tehdä töitä.  

 

 

 

Tehtävä: ”Nuorten kaupunki”.  
Piirrä laatikkoon millaisia harrastusmahdollisuuksia ja muuta tekemistä sinun 

mielestäsi pitäisi nuorille olla tarjolla. 
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10. Yhdistykset, järjestöt ja seurat sekä 

niiden vapaaehtoistyö  

 

Opintokokonaisuus Yhdistykset, järjestöt, seurat ja 

vapaaehtoistyö 

Taitotaso A1.1 

Kesto 1,5 h  

Luku ja kirjoitustaito yksinkertaiset tietotekstit, perussanaston 

kirjoittaminen, yksinkertaisten lauseiden 

kirjoittaminen, kysymyslauseet  

Digitaaliset taidot Quizlet, Google-kääntäjä 

Kielen rakenteet yksinkertaiset kysymys- ja 

vastauslauseet, yleisimmät 

kysymyssanat, asiointifraasit, lukusanat, 

vertailu: enemmän / vähemmän / yhtä 

paljon, yleisimpiä asiointiverbejä 

Sanastosisältö kolmannen sektorin perussanasto 

Suositellut vierailukohteet vierailijat Esimerkiksi paikallisten 

hyväntekeväisyys- ja harrasteseurojen 

edustajien vierailut tai vierailu heidän 

tiloissaan.  

Lukuisa määrä erilaisia sopivia 

vaihtoehtoja esimerkiksi osallistumalla 

järjestöjen sopiviin projekteihin, tai 

luomalla heidän kanssa uusia.  
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SANASTO- JA LASKUTEHTÄVÄT  

 

i. Katso kuvaa ja lue sana ääneen.  

 

ii. Tee kirjoitustehtävä kuvien alapuolella.  

 

 

Lisätehtävät: Käännä sanat omalle äidinkielellesi. Voit käyttää 

apuna Google-kääntäjää. Kuvasanastot Quizletissä: 

https://quizlet.com/_8xrhus?x=1jqt&i=1wi07y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizlet.com/_8xrhus?x=1jqt&i=1wi07y
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Tehtävä 1A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 1B. Laske. 

1. ______________________________________          1. Kuinka monta ihmistä on kuvissa yhteensä? ___ 

2. ______________________________________          2. Kuinka monessa kuvassa on väriä keltainen? ___ 

3. ______________________________________          3.  Kuinka monta kirjainta on sanassa työntekijä? ___ 

4. ______________________________________          4. Kuinka moni sana alkaa t-kirjaimella? ___ 

5. ______________________________________          5. Kuinka monessa kuvassa on väriä punainen? ___ 

6. ______________________________________          6. Kuinka moni sana loppuu a-kirjaimeen?  ___ 

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 2A. Kirjoita sama sana. Tehtävä 2B. Laske. 

1. ______________________________________             1. Kuinka monta ihmistä on kuvissa yhteensä? ___ 

2. ______________________________________             2. Kuinka monessa kuvassa on väriä punainen? ___ 

3. ______________________________________             3.  Kuinka monta kirjainta on sanassa päätös? ___ 

4. ______________________________________             4. Kuinka moni sana alkaa v-kirjaimella? ___ 

5. ______________________________________             5. Kuinka monessa kuvassa on väriä sininen? ___ 

6. ______________________________________             6. Kuinka moni sana loppuu a-kirjaimeen? 

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 
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Tehtävä 3A. Kirjoita sama sana.   Tehtävä 3B. Laske. 

1. ______________________________________       1. Kuinka monta a-kirjainta on sanoissa yhteensä? ___ 

2. ______________________________________       2. Kuinka monta kirjainta on sanassa hoitaja? ___ 

3. ______________________________________       3.  Kuinka monta ä-kirjainta on sanoissa yhteensä? ___  

4. ______________________________________       4. Kuinka monta kirjainta on sanassa nuotit? ___ 

 

 

 

 

 

 

 Lisätehtävä  

Tänne voit kirjoittaa saman 

sanan omalla äidinkielelläsi, eli 

käännöksen.   

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 
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Suomessa on paljon erilaisia ryhmiä ihmisille, jotka haluavat tehdä jotain asiaa 

yhdessä. Näitä ryhmiä ovat yhdistykset, seurat ja järjestöt.  

 

Esimerkkejä: 

 Eläinsuojeluliitto 

 Mannerheimin lastensuojeluliitto 

 Suomen Punainen risti 

 Martat 

 poliittiset puolueet 

 uskonnolliset ryhmät 

 työntekijöiden järjestöt 

 työnantajien järjestöt 

 Otavan kyläseura 

Osa yhdistyksistä haluaa vaikuttaa päätöksentekoon. Yhdistysten kautta voi 

vaikuttaa asioihin yhdessä samanmielisten ihmisten kanssa. Yhdessä on helpompi 

saada muutoksia aikaan kuin yksin. 

  

Monissa yhdistyksissä, mutta ei kaikissa, tehdään vapaaehtoistyötä. 

Vapaaehtoistyö on sitä, kun teet työtä, mutta et halua siitä palkkaa. Teet työtä 

yhdistyksessä tai järjestössä, koska haluat auttaa. Vapaaehtoistyö voi olla monelle 

myös hyödyllinen harrastus.   

 

 

 

 

 

 



 

159 

 

 

Tehtävä: Kuuntele ja lue 

Esimerkkitarina: Timo laulaa vanhuksien kanssa 
 

Timo tekee vapaaehtoistyötä hoitokodissa. Hän käy siellä kerran viikossa. Joka 

kerta hän tuo mukanaan kitaran ja nuotteja. Kun Timo tulee hoitokodissa, hoitajat 

tuovat vanhukset Timon luo. Timo säestää kitaralla ja laulaa vanhusten kanssa 

vanhoja lauluja.  

 

Monet vanhat ihmiset näkevät tosi huonosti. He eivät voi enää lukea mitään. 

Monet vanhat ihmiset eivät muista enää edes lastensa nimiä. Kuitenkin vanhukset 

muistavat niiden laulujen sanat ja melodian, joita he lauloivat itse lapsina ja 

nuorina. Sitten Timo ja vanhukset laulavat yhdessä. Timon vierailut ovat todella 

suosittuja. Niiden jälkeen monet vanhukset ovat iloisia. Kun vanhukset ovat iloisia, 

niin myös Timo on iloinen. Siksi Timo tekee vapaaehtoistyötä hoitokodissa.   
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Tehtävä: Onko väite oikein (O) vai väärin (V)? Ympyröi oikea 

vaihtoehto.   
 

 

1. Timo tekee vanhuksille ruokaa.  

 

O      V 

 

2. Timo osaa soittaa kitaraa.  

 

O      V 

 

3. Vanhukset tulevat Timon kotiin.  

 

O      V 

 

4. Timo tulee vanhusten luo.  

 

O      V 

 

5. Timo saa käynneistään vanhusten luona palkkaa.  

 

O      V 
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