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Esipuhe 
 
Materiaali on suunnattu kotoutumiskoulutuksen suomen kielen opetukseen tasolta 

A1.3 alkaen. Paperimateriaalin tukena ovat digitaaliset tehtävät avoimessa 

oppimisympäristössä. Opintokokonaisuuden suunnittelussa on huomioitu aikuisten 

perustaidot. Opiskelijan luku- ja kirjoitustaitoa vahvistetaan monipuolisilla 

harjoituksilla ja kielitietoa vahvistetaan luonnollisissa käyttöympäristöissä. 

Opiskeltava sanasto liittyy opiskelu- ja lähiympäristöön. Digitaalisissa taidoissa 

korostuvat tiedonhankinta ja opiskelutaitojen vahvistaminen. Numerotaidoissa 

pääpaino on suurissa luvuissa sekä kuvaajien ja tilastojen tulkinnassa. 

 
Tekijät 
Taru Toppola 

Juha Mäkirinta 

 
Perustaidot 
Erityisesti tiettyä perustaitoa kehittävät tehtävät on merkitty perustaidon symbolilla. 

 Lukutaito 

 

 Kirjoitustaito 

 

 Numerotaidot 

Digitaaliset taidot 

 

Soveltavat ongelmanratkaisutaidot 

   

         Kuvat: Pixabayn vapaat kokoelmat 
 
Materiaali on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Vanajaveden Opiston 
hankkeessa Osaan! – avaimia aikuisten perustaitoihin (2018–2020). Materiaalia saa tulostaa, 
kopioida ja jakaa opetustarkoituksiin.  Materiaalia ei saa muokata. Materiaalia ei saa jakaa 
kaupallisesti.  
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A1.3 KIELITIETO 

verbien kertaus: verbityypit, preesens ja imperfekti 

verbi + verbi (nesessiiviverbit) 

nominit: sanatyyppejä 

sijamuotojen kertaus: nominatiivi, partitiivi, genetiivi, sisä- ja ulkopaikallissijat 

sanaluokat: adjektiiveja, persoonapronominit, numeraalit, adverbeja 

lauseenjäsenet: subjekti ja predikaatti 

 

puhekielen tavallisimmat muodot 
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1. Minä opiskelijana 

 

Tehtävä 1.1 Lue teksti ja alleviivaa verbit. 

Tänään meidän koulumme alkaa kahdeksalta. Menen kouluun bussilla, joka lähtee 

puoli kahdeksalta talon edestä. Lähden aikaisin kotoa, koska en halua myöhästyä 

bussista. Olen aina ajoissa koulussa. Tykkään opiskella ja tehdä kotitehtäviä. 

Peruskoulun jälkeen haluan mennä lukioon. Olen ahkera opiskelija. 

 

Meidän ensimmäisellä tunnillamme on suomea. Ensin opettaja selittää 

kielioppiasioita ja sen jälkeen me luemme tekstin. Jos en ymmärrä jotakin sanaa, 

katson sen sanakirjasta. Jos en ymmärrä jotakin lausetta, kysyn opettajalta apua.  

 

Meillä on myös paljon puheharjoituksia studiossa. Istumme studiossa kuulokkeet 

päässä ja keskustelemme kaverin kanssa. Kysymme ja vastaamme. Me kirjoitamme 

paljon. Meidän ryhmämme on tosi aktiivinen ja kaikki haluavat oppia suomea. 

Suomen kieli on aika vaikeaa ja minä teen vielä aika paljon virheitä, mutta se ei 

haittaa, koska opettaja kyllä korjaa kaikki virheet.  

 

Tänään ensimmäinen tauko on kymmeneltä. Tauolla menemme kahvilaan ja 

juttelemme kavereiden kanssa. Tauolta palaamme varttia yli kymmenen ja sen 

jälkeen tunti jatkuu. Normaalisti meidän koulumme loppuu kahdelta ja me 

lähdemme silloin kotiin. Kotona teen paljon kotitehtäviä. Yleensä avaan internetin 

ja teen tehtäviä www.osaansuomea.fi- sivuilla. Koneen suljen viimeistään kello 

kahdeksan illalla.  

 

Peruskoulussa me opiskelemme suomen kielen lisäksi englantia, matematiikkaa, 

historiaa ja yhteiskuntaoppia, maantietoa, liikuntaa, terveystietoa, biologiaa, 

kemiaa ja fysiikkaa. Joskus meillä on myös musiikin, kotitalouden ja käsityön tunteja. 

Minä tykkään opiskella ja minulla on hyvä motivaatio.  
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Tehtävä 1.2 Kuuntele teksti puhekielellä. Kirjoita puhekielen muodot.  
 
Tänään __________ __________ alkaa kahdeksalta. __________ kouluun 

bussilla, joka lähtee puoli __________ talon __________. __________ aikaisin kotoa, 

koska en __________ myöhästyä bussista. __________ aina ajoissa koulussa. Tykkään 

opiskella ja __________ kotitehtäviä. Peruskoulun jälkeen __________ mennä lukioon. 

__________ ahkera opiskelija. 

 

__________ __________ __________ on suomea. Ensin opettaja selittää kielioppiasioita 

ja sen jälkeen me __________ teksti. Jos en ymmärrä jotakin sanaa, __________ sen 

sanakirjasta. Jos en ymmärrä jotakin lausetta, kysyn opettajalta apua.  

 

Meillä on myös paljon puheharjoituksia studiossa. __________ __________ studiossa 

kuulokkeet päässä ja __________ kaverin kanssa. __________ __________ ja __________. 

Me __________ paljon. __________ __________ on tosi aktiivinen ja kaikki __________ 

oppia suomea. Suomen kieli on aika __________ ja __________ teen vielä aika paljon 

virheitä, __________ se ei haittaa, koska opettaja kyllä korjaa kaikki virheet.  

 

Tänään __________ tauko on kymmeneltä. Tauolla__________ __________ kahvilaan ja 

__________ kavereiden kanssa. Tauolta __________ __________ varttia yli kymmenen ja 

sen jälkeen tunti jatkuu. Normaalisti __________ __________ loppuu __________ ja me 

__________ silloin kotiin. Kotona teen paljon kotitehtäviä. Yleensä avaan internetin ja 

teen tehtäviä www.osaansuomea.fi-sivuilla. Koneen suljen viimeistään kello 

__________ illalla.  

 

Peruskoulussa me __________ suomen kielen lisäksi __________, __________, __________ 

ja yhteiskuntaoppia, maantietoa, __________, terveystietoa, __________, kemiaa ja 

__________. Joskus meillä on myös __________, __________ ja __________ tunteja. 

__________ tykkään opiskella ja __________ on hyvä motivaatio.  
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Ystäväkirja 
 
Tehtävä 1.3 Anna kirjasi parille. Pari haastattelee sinua ja kirjoittaa tietosi. 

 
Etunimeni: _________________________________________________ 

Lempinimeni: _________________________________________________ 

Harrastukseni: _________________________________________________ 

Lemmikkini ja sen nimi: __________________________________________ 

Lempiruokani: ________________________________________________________________ 

Inhokkiruokani: ________________________________________________________________ 

Lempivärini: ________________________________________________________________ 

Tykkään: ________________________________________________________________ 

En pidä: ________________________________________________________________ 

Lempiohjelmani TV:ssä: _________________________________________________ 

Paras lukemani kirja:  _________________________________________________ 

Unelma-ammattini:  _________________________________________________ 

Osaan tosi hyvin: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

En osaa, mutta haluaisin oppia: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Valitse toinen: 

kissa vai koira? 

salmiakki vai lakritsi? 

piirtäminen vai soittaminen? 

tumma vai vaalea? 

haju vai maku? 

juhannus vai joulu? 

opiskelu vai työnteko? 

suolainen vai makea? 

kulta vai hopea? 

auringonnousu vai auringonlasku? 
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Genetiivi ja omistusliite 

 

M i n u n  n i m e n i     M i n u n  l e m p i k i r j a s s a n i  

S i n u n  n i m e s i     S i n u n  l e m p i k i r j a s s a s i  

H ä n e n  n i m e n s ä    H ä n e n  l e m p i k i r j a s s a a n  

M e i d ä n  l e m p i r u o k a m m e  M e i d ä n  u n e l m a - a m m a t i s s a n n e  

T e i d ä n  l e m p i r u o k a n n e   T e i d ä n  u n e l m a - a m m a t i s s a n n e  

H e i d ä n  l e m p i r u o k a n s a   H e i d ä n  u n e l m a - a m m a t i s s a a n  

 

Muistiinpanot: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Tehtävä 1.4 Kirjoita kysymyksiä ystäväkirjasta. Käytä kaikkia persoonia. Esimerkiksi: 

Mikä on teidän inhokkiruokanne? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Tehtävä 1.5 Merkitse, kuinka usein sinä teet näitä asioita. 

 

Kuinka usein? aina usein joskus harvoin en koskaan 

Nukun hyvin.      

Syön terveellisesti.      

Juon paljon.      

Liikun ja urheilen.      

Menen bussilla.      

Kävelen.      

Juoksen.      

Ajan autolla.      

Katson televisiota.      

Olen Facebookissa.      

Otan valokuvia.      

Luen kirjaa.      

Puhun puhelimessa.      

 
Tehtävä 1.6 Kysy ja vertaa parin kanssa, kuinka usein te teette asioita. Kumpi tekee 
näitä asioita useammin, kumpi harvemmin? 
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2. Ajankäyttö 
 
Kaikilla ihmisillä on yhtä paljon aikaa vuorokaudessa. Me kuitenkin 

käytämme aikaamme hyvin eri tavoin. Me käymme töissä, 

opiskelemme, teemme kotitöitä ja harrastamme. Meidän pitää 

myös nukkua. Jokaisella ihmisellä pitää olla työajan lisäksi myös 

vapaa-aikaa. Vapaa-aikana voimme tehdä, mitä haluamme. 

Vapaa-ajalla rentoudumme ja hoidamme kehoa ja mieltä ja 

vietämme aikaa perheen ja ystävien kanssa.  

 

Mihin meidän aikamme sitten kuluu? 

Vuorokaudessa on 24 tuntia. Meidän pitää 

työskennellä kahdeksan tuntia päivässä. Lasten 

pitää käydä koulua esimerkiksi yläkoulussa keskimäärin seitsemän 

tuntia päivässä. Meidän täytyy nukkua kahdeksan tuntia yössä. 

Meidän on pakko myös tehdä ruokaa ja muita kotitöitä. Muu aika 

jakautuu lastenhoidon ja harrastusten kesken.  

 

Viikossa on seitsemän vuorokautta. Arkipäiviä on viisi 

maanantaista perjantaihin. Arkipäivinä teemme töitä ja käymme 

koulua. Normaali työaika on kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 

40 tuntia viikossa. Viikonloppu on vapaa-aikaa. Lauantaina ja 

sunnuntaina meidän ei tarvitse tehdä töitä, vaan me lepäämme, teemme kotitöitä 

ja harrastamme. Vuorotyössä ihmiset voivat tehdä työtä myös viikonloppuna. 

Vapaa-ajan määrän pitää olla kuitenkin riittävä. Lasten täytyy liikkua kolme tuntia 

päivässä, aikuisten pari tuntia. Kuinka usein sinä liikut? 

 

Vuodessa on 365 päivää ja 52 viikkoa. Töistä saat vähintään 30 päivää lomaa 

vuodessa, jos olet ollut töissä tarpeeksi kauan. Sinun pitää pitää osa lomasta kesällä 

ja osa talvella tai keväällä. Kesälomalla ja talvilomalla lepäämme ja rentoudumme, 

Tärkeät 

substantiivit 

 
vuorokausi 
 
 
työaika 
 
vapaa-aika 
 
keho 
 
mieli 
 
 
 
koulupäivä 
 
yläkoulu 
 
 
kotityöt 
 
lastenhoito 
 
harrastus 
 
 
 
 
vuorotyö 
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jotta jaksamme taas tehdä töitä ahkerasti. Koululaisilla on lukuvuodessa noin 190 

työpäivää. Loput päivät ovat viikonloppuja, lomapäiviä ja pyhäpäiviä eli 

juhlapäiviä. Normaalisti pyhäpäivinä meidän ei tarvitse opiskella tai tehdä töitä. 

 

Tehtävä 2.1 Alleviivaa tekstissä pakkoa ilmaisevat verbit. 

 

Aikasanat 
 

Tehtävä 2.2 Kirjoita oikeat termit. 

 

Ajan substantiivit 

Sekunti on tosi lyhyt aika. 

Yksi minuutti on  60   ________________________. 

Yksi tunti on  60   ________________________. 

Yksi vuorokausi on  24   ________________________. 

Yksi vuorokausi on     päivä ja yö yhteensä.  

Yksi viikko on  7   ________________________. 

Yksi kuukausi on noin 4   ________________________. 

Yksi vuosi on  12   ________________________. 

Yksi vuosi on aika pitkä aika! 

 

Ajan adverbit 

Milloin?     ____________________________________________ 

Mistä mihin?     ____________________________________________ 

Kuinka usein?    ____________________________________________ 

Kuinka kauan?    ____________________________________________ 

Kuinka monta tuntia päivässä?  ____________________________________________ 

Kuinka monta kertaa viikossa?  ____________________________________________ 
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Tehtävä 2.3 Kirjoita. Mihin aikasi kuluu? Mikä on hyödyllistä ajankäyttöä? Mihin 

tuhlaat aikaasi? Mikä ei ole arvokasta ajankäyttöä? 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Tehtävä 2.4 Tee lauseita omasta elämästäsi. 

1. On tärkeää, että   _______________________________________________ 

2. On ikävää, että   _______________________________________________ 

3. On älyttömän hienoa, että  _______________________________________________ 

4. On tosi surullista, että   _______________________________________________ 

5. On tylsää, että  _______________________________________________ 

6. On mahtavaa, että   _______________________________________________ 

7. On todella kurjaa, että   _______________________________________________ 

8. On raivostuttavaa, että   _______________________________________________ 

9. On pelottavaa, että   _______________________________________________ 

10.  On rentouttavaa ajatella, että ______________________________________________ 
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Tehtävä 2.5 Katso Erkin vuorokautta. Päättele, miten monta tuntia Erkki käyttää 

erilaisiin toimintoihin. 

 

Erkin vuorokausi (100 % = 24 tuntia) 

8 tuntia  __________________________________________________________ 

6 tuntia  __________________________________________________________ 

3 tuntia  __________________________________________________________ 

2 tuntia  __________________________________________________________ 

2 tuntia  __________________________________________________________ 

1 tunti   __________________________________________________________ 

1 tunti   __________________________________________________________ 

1 tunti   __________________________________________________________ 

 

Tehtävä 2.6 Tee taulukointiohjelmalla (esim. Excel) oma vuorokautesi. Mihin 

aikasi kuluu?  
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Nesessiiviverbit 
Nesessiiviverbejä ovat pitää, täytyy, on pakko ja ei tarvitse. 

 

Tehtävä 2.7 Kirjoita, mitä eri päivinä pitää tai ei tarvitse tehdä. Juttele parin kanssa 

ja tee kysymyksiä. 

 

Maanantaina pitää mennä töihin.  

Tiistaina on pakko käydä kaupassa.  

Keskiviikkona täytyy  ___________________________________________________________. 

Torstaina ei tarvitse  ___________________________________________________________. 

Perjantaina  ___________________________________________________________. 

Lauantaina ___________________________________________________________. 

Sunnuntaina ___________________________________________________________. 

 

Mitä pitää tehdä maanantaina? 

Mitä täytyy tehdä arkipäivänä? 

Mitä pitää tehdä sunnuntaina? 

Mitä pitää tehdä kaksi kertaa viikossa? 

Mitä pitää tehdä joka päivä? 

Mitä ei tarvitse tehdä joka päivä? 

Mitä ei tarvitse tehdä viikonloppuna? 

Mitä ei tarvitse tehdä illalla? 

Mitä ei tarvitse tehdä koskaan, jos ei 

halua? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Tehtävä 2.8 Alleviivaa, kenen täytyy. 

 

Minun pitää mennä töihin maanantaina. 

Sinun on pakko käydä kaupassa tiistaina. 

Hänen täytyy viedä lapset harrastuksiin keskiviikkona. 

Meidän ei tarvitse tehdä ruokaa torstaina. 

Teidän pitää rentoutua perjantaina. 

Heidän täytyy siivota viikonloppuna.  
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3. Mitä tapahtui ennen? 
 

 
Tehtävä 3.1 Lue teksti ja alleviivaa kaikki adverbit. 

Aamulla Pekka nukkui sikeästi. Makuuhuoneessa herätyskello soi aamulla kello 

kahdeksan. Pekka nousi sängystä hitaasti ja venytteli vähän. Pekka nukkui tosi hyvin 

pimeässä makuuhuoneessa. Pekka puki nopeasti vaatteet päälle ja meni 

pesuhuoneeseen.  

 

Pesuhuoneessa hän pesi kasvot ja harjasi hyvin hampaat. Hän halusi pestä myös 

hiukset, mutta hänellä oli kiire. Hän ei käynyt aamulla suihkussa. 

 

Keittiössä Pekka keitti vettä. Vesi lämpeni hitaasti ja Pekka otti jääkaapista maidon 

ja voin. Hän söi aamulla leipää ja joi kahvia rauhallisesti. Eilen koulu alkoi kello 

kymmenen. Pekka lähti pysäkille varttia vaille yhdeksän. 

 

Yhdeksältä Pekka seisoi pirteänä pysäkillä ja odotti bussia. Hän ei ajanut autolla, 

koska hänellä ei ole ajokorttia. Bussi oli täynnä opiskelijoita ja Pekan täytyi seistä koko 

matkan ajan. Loppumatkan hän käveli nopeasti bussipysäkiltä kouluun.  

 

Aamupäivällä Pekka ja muut opiskelijat opiskelivat matematiikkaa luokassa. Pekka 

halusi opiskella ahkerasti ja saada hyvän numeron matematiikasta. Eilen tehtävät 

olivat vaikeita eikä Pekka ymmärtänyt kaikkea. Hän kysyi opettajalta apua ja 

opettaja auttoi kärsivällisesti. 

 

Koulu loppui kolmelta ja Pekka matkusti nälkäisenä bussilla kotiin. Pekka kävi 

kaupassa ja toi ruuat kotiin. Pekka asuu omakotitalossa. Eilen hän ei nähnyt 

kavereita, vaan hän oli kotona yksin. 

 
Keittiössä Pekka laittoi terveellistä ruokaa ja söi terveellisesti. Pekka on nuori mies ja 

hän tarvitsee paljon energiaa. 
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Koulun jälkeen hänellä oli paljon kotitehtäviä. Hän luki, kirjoitti ja laski ahkerasti 

ainakin kaksi tuntia omassa huoneessaan. 

 

Pekka pitää eläimistä. Pekalla on koira nimeltä Jaska. Jaska on energinen koira ja 

se tarvitsi paljon liikuntaa myös eilen. Myös Pekka tykkäsi liikkua eilen. Eilen ilta pimeni 

ja kylmeni nopeasti. 

 

Tehtävä 3.2 Kerää alleviivatut adverbit laatikkoon. Kirjoita selitys sanalle. 

 

 

  

sikeästi = syvää unta 
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Tehtävä 3.3 Lajittele tekstin verbit verbityypeittäin ja kirjoita imperfektin sääntö.

 

Verbityyppi 1:  

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________ 

Imperfekti: 

______________________________________

______________________________________ 

Verbityyppi 2: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Imperfekti: 

______________________________________

______________________________________ 

Verbityyppi 3: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Imperfekti: 

______________________________________

______________________________________ 

 

Verbityyppi 4: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________  

Imperfekti: 

______________________________________

______________________________________ 

 

Verbityyppi 5: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Imperfekti: 

______________________________________

______________________________________ 

 

Verbityyppi 6: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Imperfekti: 

______________________________________

______________________________________ 
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Tehtävä 3.4 Kirjoita tähän moduulin 1 lopussa kirjoittamasi 

jatkosuunnitelma. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Tehtävä 3.5 Kirjoita opettajalle sähköposti, jossa kerrot, mitä teit moduulissa 1. 

Kerro myös, mitä sinun pitää vielä harjoitella moduulissa 2. Kerro myös 

lyhyesti ammattihistoriastasi ja siitä, millaista työharjoittelupaikkaa etsit. 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  



 
 

 

 
17 

Tehtävä 3.5 Tee oma moduulin 2 suunnitelmasi. Kirjaa suunnitelmaan 

esimerkiksi työharjoittelu, testit, lähtötaso ja tavoitetaso ja muut tavoitteet. 

 
Kalenteri vuosi _________________  
 
Kuukausi: 
 

  
Kuukausi: 
  

 
Suunnitelma: 
 
 

Kuukausi: 

 
Kuukausi: 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

viikko maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai 

        

        

        

        

        

viikko maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai 

        

        

        

        

        

viikko maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai 

        

        

        

        

        

viikko maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai 

        

        

        

        

        



 
 

 

 
18 

4. Asuinalueeni ja kotikuntani 

Suomen suurin kunta on Helsinki. Helsingissä asuu yli 652 000 ihmistä. 

Helsingin naapurikunta lännessä on Espoo, idässä Sipoo ja pohjoisessa 

Vantaa. Helsinki sijaitsee Itämeren rannalla ja Uudenmaan 

maakunnassa. Suomessa on 19 maakuntaa, joista Uudenmaan 

väkiluku on suurin. Uudellamaalla asuu lähes 1,7 miljoonaa ihmistä. 

 
Suomessa on yhteensä 311 kuntaa. Suurin osa kunnan rahoista 

menee sosiaali- ja terveystoimeen. Kunta huolehtii esimerkiksi terveyskeskuksesta, 

vanhainkodista ja hammashoitolasta. Isot sairaalat ovat myös kuntien omistuksessa. 

Kunnan pitää huolehtia myös päivähoidosta ja perusopetuksesta. Monessa 

kunnassa on peruskoulun ja päiväkotien lisäksi myös ammattikoulu ja lukio, jotka 

ovat kuntien rahoittamia.  

 
Kunta huolehtii myös katujen, valaistuksen, palolaitoksen, energia-, vesi- ja 

jätehuollon organisoimisesta omalla alueellaan. Kunnan rakentamia paikkoja ovat 

mm. kirjastot, nuorisotilat, jäähallit, uimahallit ja muut urheilupaikat sekä puistot ja 

pyörätiet. Kunta saa kerätä veroja omilta asukkailtaan. Oman rahoituksen lisäksi 

valtio antaa kunnalle rahaa palveluiden tuottamiseen.  

 

Tehtävä 4.1 Katso taulukkoa sivulla: https://peda.net/id/f84d7fe8ff2 

Minkäkokoisia Suomen kunnat keskimäärin ovat? Minkäkokoisia kuntia 

Suomessa on eniten? Minkäkokoisia kuntia on vähiten? 
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Tehtävä 4.2 Etsi tietoa kotikunnastasi internetistä esimerkiksi Googlella. 

Hyviä hakusanoja ovat esimerkiksi kaupungin nimi + tietoa, tilastotietoa, 

tilastot, info, turisti-info. Voit etsiä tietoa myös kotikuntasi 

internetsivuilta hakutoiminnolla.  

 

Kunnan nimi:  ______________________________________ 

Maakunta:  ______________________________________ 

Pinta-ala:  ______________________________________ 

Asukasluku:  ______________________________________ 

Kaupunginjohtaja:  ______________________________________ 

Suurin puolue valtuustossa: _______________________________ 

Veroäyrin hinta:  ______________________________________ 

Naapurikunnat:  ______________________________________ 

 ______________________________________  

Tehtävä 4.3 Kysy ystävältä hänen kotikunnastaan. Tee kysymykset. 

1. Mikä sinun kotikuntasi nimi on? 

2. Missä maakunnassa __________________________________________________? 

3. Kuinka _______________________________________________________________? 

4. Kuinka _______________________________________________________________? 

5. ______________________________________________________________________? 

6. ______________________________________________________________________? 

7. ______________________________________________________________________? 

8. ______________________________________________________________________? 

Piirrä kunnan vaakuna 
neliön sisään.  
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Tehtävä 4.4 Vastaa kysymyksiin. 

1. Mikä sinun katuosoitteesi on?  

 Minun katuosoitteeni on__________________________ 

 __________________________________________________ 

2. Mikä sinun postinumerosi on?  

_____________________________________________________________________________ 

3. Missä kaupunginosassa sinä asut? 

_____________________________________________________________________________ 

4. Millä linja-autolla sinne pääsee?  

 _____________________________________________________________________________ 

5. Mitä julkisia palveluja alueella on? 

_____________________________________________________________________________ 

6. Mitä yksityisiä palveluja alueella on? 

_____________________________________________________________________________ 

7. Mitä työpaikkoja alueella on? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Tehtävä 4.5 Lähiympäristöni.   

A. Ota puhelimen kameralla kotisi läheltä valokuvia, joissa on asuinalueesi: 

 viihtyisät paikat ja suositut paikat  

 epäviihtyisät paikat ja turvattomat paikat 

 opiskelupaikat ja työpaikat. 

B. Kirjoita vihkoosi viisi hyvää eli positiivista asia asuinalueestasi. Perustele.  

C. Kirjoita vihkoosi viisi negatiivista eli huonoa asiaa alueestasi. Perustele.  

D. Esittele oma asuinalueesi ryhmässä muilla alueilla asuville.  
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5. Tavallinen suomalainen mies ja nainen 

 

Tehtävä 5.1 Kuuntele, lue ja alleviivaa kaikki luvut. 

Juhani Virtanen on neljäkymmentäyksi vuotias tavallinen suomalainen mies. Hän 

meni naimisiin kahdeksan vuotta sitten Maria Virtasen kanssa.  Seitsemän vuotta 

sitten heille syntyi ensimmäinen lapsi ja kaksi vuotta myöhemmin toinen lapsi. Viime 

vuonna he hankkivat perheeseen koiran. Perhe asuu omakotitalossa, jonka pinta-

ala on satakaksikymmentä neliötä. Heillä on asuntovelkaa yli satakolmekymmentä 

tuhatta euroa. Juhani ja Maria ajavat kymmenen vuotta vanhalla harmaalla 

Toyotalla. 

 Juhani on sataseitsemänkymmentäseitsemän senttiä pitkä ja hän on hieman 

ylipainoinen. Hän painaa tällä hetkellä kahdeksankymmentäseitsemän kiloa.  

Kesälomalla painoa tuli hieman lisää, koska Juhani tykkää grillimakkarasta ja 

oluesta. Juhani juo maitoa litran päivässä ja syö lihaa puolitoista kiloa viikossa. Juhani 

tykkää myös kahvista ja leivästä. Leipää hän syö neljä palaa päivässä ja kahvia hän 

juo viisi kuppia päivässä. 

 Juhani on suorittanut korkeakoulututkinnon ja hän on opiskellut yhteensä 

kuusitoista vuotta. Ensimmäiset yhdeksän vuotta hän opiskeli peruskoulussa. Tämän 

jälkeen hän meni lukioon, joka kesti kolme vuotta. Ammattikorkeakouluopinnot 

Juhani aloitti armeijan jälkeen kaksikymmentäkaksivuotiaana. Armeijassa Juhani oli 

yksitoista kuukautta ja ammattikorkeakoulussa neljä vuotta. Koulun jälkeen 

kaksikymmentäkuusivuotiaana Juhani sai työpaikan. Juhani on töissä koti-

kaupungissaan. Hänen palkkansa on kolmetuhatta kuusisataakuusi euroa kuussa. 
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 Juhani harrastaa lukemista, valokuvausta ja hän liikkuu kolme kertaa viikossa. 

Hän pelaa sählyä kerran viikossa ja käy punttisalilla kaksi kertaa viikossa. Juhanilla ja 

Marialla on myös kesämökki. He ostivat mökin, kun Juhani täytti kolmekymmentä 

vuotta. Mökillä perhe viettää yleensä koko neljän viikon pituisen kesälomansa. 

 
Tehtävä 5.2 Vastaa numerolla ja yksiköllä. 

1. Kuinka vanha Juhani on?  41 vuotta__________________________________ 

2. Minkä ikäisenä hän meni naimisiin?  ___________________________________ 

3. Kuinka vanhoja Juhanin lapset ovat?  ___________________________________ 

4. Kuinka suuri heidän kotinsa on?  ___________________________________ 

5. Kuinka paljon heillä on asuntovelkaa? ___________________________________ 

6. Mitä vuosimallia heidän autonsa on?  ___________________________________ 

7. Kuinka pitkä Juhani on?  ___________________________________ 

8. Kuinka paljon Juhani painaa?  ___________________________________ 

9. Kuinka monta vuotta Juhani on opiskellut?  ________________________________ 

10. Kuinka kauan hän oli armeijassa? ___________________________________ 

11. Kuinka paljon Juhani saa palkkaa kuukaudessa?  __________________________ 

12. Kuinka pitkä kesäloma Juhanilla ja Marialla on? __________________________ 

 
Tehtävä 5.3 Aikajana. Merkitse aikajanalle seuraavat asiat Juhanin elämässä: 

Hän saa töitä. A Hän menee armeijaan. D 

Hän menee naimisiin. B Hän menee ensimmäiselle luokalle. E 

He ostavat mökin. C Ensimmäinen lapsi syntyy. F 
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Tehtävä 5.4 Tavallinen suomalainen nainen. Kuuntele ja vastaa.

Kysymys Vastaus 

1. Kuinka vanha hän on? 42 vuotta 

2. Kuinka pitkä hän on?  

3. Kuinka paljon hän painaa?  

4. Kuinka monta lasta hänellä on?  

5. Kuinka vanhana hän sai ensimmäisen 

lapsen? 

 

6. Kuinka vanhana hän meni naimisiin?  

7. Kuinka paljon hän saa palkkaa?  

8. Kuinka monta tuntia viikossa hän 

tekee töitä?  

 

9. Kuinka usein hän käy kuntosalilla?  

10. Kuinka kauan hän käyttää aikaa 

ruuanlaittoon päivässä? 

 

 

Tehtävä 5.5 Digi- ja väestötietovirasto 

Tutustu nimipalveluun: https://verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu/ 

Kuinka monta sinun nimistäsi ihmistä on Suomessa nyt?  ___________________ 

Kerää laatikkoon tavallisia suomalaisia nimiä. Tavaa nimet parillesi. 

   



 
 

 

 
24 

 
Tehtävä 5.6 Lue ja kuuntele teksti. Alleviivaa sanatyypin -nen sanat. 

Ritva Korhonen on tavallinen suomalainen nainen.  Etunimi Ritva on hyvin yleinen 

naisen nimi ja Korhonen on hyvin tavallinen (1.) suomalainen sukunimi. 1960-luvulla 

oli tavallista antaa tytölle etunimi Tuula, Anne, Leena tai Päivi.  2010-luvulla yleinen 

tytön nimi on Emma, Aino tai Aada. Nykyään Ritva on harvinainen pienen tytön nimi. 

 Matti Virtanen on tavallinen suomalainen mies. Sukunimi Virtanen on hyvin 

tavallinen (2.) suomalainen sukunimi. 1960-luvulla oli tavallista antaa pojalle etunimi 

Matti, Timo, Juha tai Kari. 2010-luvulla yleinen pojan nimi on Onni, Elias tai Leo. 

Nykyään ei ole harvinaista antaa lapselle kolmea etunimeä. 

 
Tehtävä 5.7 Vastaa kysymyksiin. 

1. Mikä on tavallinen sukunimi Suomessa?  ___________________________________ 

2. Millainen nimi Ritva on nykyään?  ___________________________________ 

3. Onko Elias tytön vai pojan nimi?  ___________________________________ 

4. Onko Onni etunimi vai sukunimi?  ___________________________________ 

5. Kuinka monta etunimeä suomalaisella voi olla? ____________________________ 

Tehtävä 5.8 Keskustele parin kanssa. 

 Mitkä ovat tavallisia sukunimiä sinun kotimaassasi? 

 Mitkä ovat tavallisia tyttöjen nimiä kotimaassasi? 

 Mitkä ovat tavallisia poikien nimiä kotimaassasi? 

 Mitä nämä nimet tarkoittavat? 

 Mitä tavalliset suomalaiset nimet tarkoittavat? 
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Tehtävä 5.9 Tutki taulukkoa. Aakkosta nimet vihkoosi. Kysy parilta, kuinka 

monta Korhosta Suomessa on. (Lähde: https://verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu/) 

Tavallisimmat sukunimet Suomessa 

Sukunimi Miehet Naiset Yhteensä 
Korhonen 11627 11155 _______________ 
Virtanen 11600 10554 _______________ 
Mäkinen 10282 10111 _______________ 
Nieminen 10326 9902 _______________ 
Mäkelä 9749 9497 _______________ 
Hämäläinen 9435 9096 _______________ 
Laine 9188 9125 _______________ 
Heikkinen 8876 8751 _______________ 
Koskinen 8767 8518 _______________ 
Järvinen 8279 8051 _______________ 
 
Tehtävä 5.10 Sanatyyppi -nen. Täytä taulukko.  
 
mikä? kuka? oma kieli mitä? ketä? minkä? kenen? mitkä? ketkä? 

Korhonen Korhonen    

tavallinen  tavallista   

yleinen   yleisen  

harvinainen    harvinaiset 

erikoinen     

yhteinen     

suomalainen     

nainen     

yksityinen     

julkinen     
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Tehtävä 5.11 Keskivertosuomalainen. Katso video 

keskivertosuomalaisesta, tee tehtävä ja kirjoita tiivistelmä.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tehtävä 5.12 Mielipide. Oletko samaa vai eri mieltä? Merkitse. 

Väite samaa mieltä eri mieltä 

Suomalaiset lukevat paljon.   

Monet miehet polttavat tupakkaa.   

Naiset eivät tee töitä kodin 

ulkopuolella. 

  

Perheessä on monta lasta.   

Suomalaiset juovat paljon alkoholia.   

Suomalaiset ovat pitkiä ja hoikkia.   

Suomalaiset ovat tummia.   

Suomalaiset ovat uskonnollisia.   

Suomalaiset käyvät ravintolassa usein.   

Monella suomalaisella on koira.   
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Väite samaa mieltä eri mieltä 

Suomalaiset tanssivat ja laulavat paljon.   

Suomalaiset puhuvat hyvin englantia.   

Suomalaiset opiskelevat paljon.   

 

Tehtävä 5.13 Mielipide. Kirjoita teksti. Millaisia suomalaiset mielestäsi ovat? 

 Perustele. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Tehtävä 5.14 Tutki Suomen ikäpyramidia ja vastaa kysymyksiin. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Minkä ikäisiä miehiä on Suomessa eniten?  ________________________________ 

2. Minkä ikäisiä naisia Suomessa on eniten?  ________________________________ 

3. Kuinka paljon on alle 4-vuotiaita tyttöjä?  ________________________________ 

4. Kuinka paljon on 80–84-vuotiaita naisia?  ________________________________ 

5. Kuinka paljon on 80–84-vuotiaita miehiä?  ________________________________ 

6. Kumpia on enemmän (>), 20–24-vuotiaita miehiä vai naisia? Ympyröi. 

7. Kumpia on vähemmän (<), 5–9-vuotiaita vai 70-74-vuotiaita? Ympyröi.  

Suomen ikäpyramidi 
vuonna 2020 (ennuste). 
Lähde: Tilastokeskus 
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Tehtävä 5.15 Oman luokan ikäpyramidi. Kysy ryhmän iät ja piirrä ikäpyramidi. 

 

Miesten iät:  

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Naisten iät: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________
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Tehtävä 5.16 Ryhmätyö: Millainen on keskiverto-opiskelija? (otos) Kysy 

kolmelta ystävältä kysymykset. Laske keskiarvo. 

 
miehet/ naiset Vastaukset Vastausten 

keskiarvo 

1. Kuinka pitkä sinä olet? 

(cm) 

    

2. Kuinka vanha sinä olet?     

3. Kuinka monta sisarusta 

sinulla on? 

    

4. Kuinka pitkä sinun 

koulumatkasi on? (km) 

    

5. Kuinka suuri sinun 

asuntosi on? (m2) 

    

6. Syötkö sinä lihaa?     

7. Juotko sinä kahvia?     

8. Onko sinulla joku ruoka-

allergia? 

    

9. Kuinka monta vuotta 

sinä olet opiskellut? 

    

10. Kuinka montaa kieltä 

sinä ymmärrät hyvin? 

    

11. Kuinka monta kertaa 

viikossa harrastat 

liikuntaa? 
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6. Perheet Suomessa 

Perheessä on vähintään kaksi ihmistä. Monet suomalaiset myös elävät yksin. 

Ympyröi kuvista perheet.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tehtävä 6.1 Kuuntele ja lue teksti. 

Perheet ovat Suomessa pieniä. Yleensä niihin kuuluu vain isä, äiti, yksi tai kaksi lasta 

ja lemmikit. Suomessa naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia ja molemmat käyvät 

töissä, tekevät ruokaa ja hoitavat lapsia. 

 

Suomessa on 1 475 335 perhettä. Yleisin perhetyyppi on aviopari, jossa ei ole lapsia. 

Kaikista perheistä lapsiperheiden osuus on vain 39 %. Nykyään naiset opiskelevat 

pitkään ja haluavat tehdä työtä kodin ulkopuolella ja lapsia syntyy vähän. 

Ensimmäistä kertaa suomalainen nainen tulee äidiksi 29,1-vuotiaana. Isäksi tullaan 

keskimäärin 31,2-vuotiaana.  

 

Lapsia syntyi Suomessa vuonna 2016 keskimäärin 145 päivässä.  Vuonna 2016 

Hämeenlinnassa syntyi 614 lasta eli alle kaksi lasta päivässä. Lapsia suomalaisessa 

perheessä on keskimäärin 1,84. Perhe, jossa on vähintään neljä lasta, on harvinainen 

(5 %) lapsiperhetyyppi.  
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Tehtävä 6.2 Vastaa kysymyksiin. 

1. Kuinka monta perhettä Suomessa on?  ______________________________ 

2.  Kuinka monessa perheessä on lapsia (%)?  ______________________________ 

3. Kuinka monessa perheessä ei ole lapsia (%)? ______________________________ 

4. Kuinka monta lasta Suomessa syntyy päivässä? ______________________________ 

5. Kuinka monta lasta Suomessa syntyy vuodessa? ______________________________ 

Lapsiperheet 
 
Aviopari ja lapsia  

Suomessa suurin osa lapsista elää perheissä, joissa isä ja äiti ovat avioliitossa 

eli naimisissa keskenään (59 %). Molemmat vanhemmat ovat huoltajia. Avioliitossa 

puolisot ovat tasa-arvoisia. Heillä on velvollisuus huolehtia toistensa elatuksesta. 

 

Avopari ja lapsia 

Suomessa asuu myös paljon pareja, jotka eivät ole solmineet avioliittoa. He elävät 

yhdessä ja ovat avoliitossa. Avopari, jossa on lapsia, on melko yleinen perhetyyppi 

(20 %).  

 

Yksinhuoltajaperheet 

Suomessa avioero on melko yleinen. Tämä tarkoittaa sitä, että toinen vanhempi 

muuttaa pois ja lapsi asuu vain toisen vanhemman luona. Yleensä lapset jäävät 

äidin luokse, sillä yksinhuoltajista suurin osa on äitejä. Perhetyyppi, jossa on äiti ja 

lapsi, on 18 % kaikista lapsiperheistä. Isä ja lapsi – perheitä on kaikista lapsiperheistä 

ainoastaan 3 %.  
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Molemmat vanhemmat ovat samaa sukupuolta 

Suomessa samaa sukupuolta olevat voivat rekisteröidä parisuhteen ja 

hankkia lapsia. Perheitä, joissa on kaksi naista ja lapsia, vuonna 2015 oli 596. 

Harvinaisin perhetyyppi oli sellainen, jossa miesparilla oli lapsi tai lapsia. Näitä pareja 

oli kahdeksan. Yhteensä samaa sukupuolta olevia pareja on vähemmän kuin 1 

prosentti kaikista perheistä.  

 

Tehtävä 6.3 Lapsiperhetyypit, kirjoita %-osuus perhetyypin perään. 

1. Aviopari, jolla on lapsia.  ____ % 

2. Avopari, jolla on lapsia.  ____ % 

3. Yksinhuoltajaperhe, jossa äiti on huoltaja.  ____ % 

4. Yksinhuoltajaperhe, jossa isä on huoltaja.  ____ % 

5. Perhe, jossa molemmat vanhemmat ovat samaa sukupuolta.   alle ___ % 

Tehtävä 6.4 Piirrä ympyräkaavioon A perheet ja ympyräkaavioon B 

lapsiperheet Suomessa.  A        

             B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Onko Suomessa erilaisia perheitä kuin kotimaassasi?  
 Mistä erot johtuvat? 
 Mitä tarkoittaa sana huoltaja?   
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Tehtävä 6.5 Sanatyyppi -e. Täytä taulukko. Muista B-tyypin k-p-t! 

mikä? kuka? oma kieli mitä? ketä? minkä? kenen? mitkä? ketkä? 

perhe     

tietokone  tietokonetta   

huone   huoneen  

vene    veneet 

terve     

ilme     

lääke   lääkkeen  

osoite    osoitteet 

liikenne     

kylpyamme     

 
Tehtävä 6.6 Sanatyyppi -i. Täytä taulukko. 

mikä? kuka? oma kieli mitä? ketä? minkä? kenen? mitkä? ketkä? 

Suomi  Suomea   

Myllymäki   Myllymäen  

järvi    järvet 

joki     

lehti     
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7. Kansalaisena Suomessa 

Maailmassa on noin 200 itsenäistä valtiota. Valtiolla 

 on rajat ja se käyttää omalla alueella valtaa.   

 

Tehtävä 7.1A Etsi internetistä tiedot 

ja kirjoita Suomen valtion tunnusmerkit: 

 

Valtio:  ________________________ 

Lippu:  ________________________ 

Vaakuna:  ________________________ 

Valuutta:  ________________________________________________________________ 

Valtiomuoto:  ________________________________________________________________ 

Päämies:  ________________________________________________________________ 

Pääkaupunki:  ________________________________________________________________ 

Itsenäisyyspäivä: _______________________________________________________________ 

Maan lyhenne:  ________________________________________________________________ 

Rajanaapuri idässä (itä):  __________________________________________________ 

Rajanaapuri lännessä (länsi):  __________________________________________________ 

Rajanaapuri pohjoisessa (pohjoinen): ___________________________________________ 

Rajanaapuri etelässä (etelä):  __________________________________________________ 

B. Kirjoita naapurivaltiot karttaan. Kirjoita ilmansuunnat 

kompassiin. 
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Ahvenanmaalla puhutaan ruotsin kieltä 

Tehtävä 7.2 Lue teksti ja alleviivaa nominit, joiden perusmuoto loppuu kirjaimeen -i.  

Ahvenanmaa on pieni saari ja Suomen pienin maakunta. Tämä saari sijaitsee Ruotsin 

ja Suomen välissä. Saarelle pääsee laivalla Turusta ja Helsingistä. Saarta on mukava 

kiertää polkupyörällä tai autolla. Saaren ympärillä on Ahvenanmeri, joka kuuluu 

Itämereen. Ahvenanmaalla on tuhansia pieniä saaria. Ahvenanmaa on melko 

tasainen. Saaren korkein kohta on 129 metriä. Paikka ei todellakaan ole vuori. Meren 

takia siellä ei talvella yleensä ole paljon lunta. Jos lumi tulee, se sulaa nopeasti pois. 

 Ahvenanmaalla asuu vain 30 000 ihmistä ja ainoastaan 60 saarella asutaan. 

Monella saarella ainoa ääni on linnunlaulu ja siellä matkailijalle tulee helposti uni. 

Ahvenanmaan virallinen kieli on ruotsi. Vain 5 % ihmisistä puhuu suomen kieltä. 

Saaren ruotsinkielinen nimi on Åland ja saaren pääkaupunki on Maarianhamina. 

Maarianhamina on melko nuori kaupunki, sillä se on perustettu vasta vuonna 1861. 

Tämän nuoren kaupungin asukasluku on 11 746 asukasta. Tällä pienellä saarella 

kuulee kesällä montaa kieltä, sillä siellä vierailee yli miljoona matkailijaa joka vuosi. 

Moni matkailija on kiinnostunut museolaiva Pommernista. 

 Suurin urheilu-uutinen vuonna 2016 oli se, että IFK Mariehamn voitti Suomen 

mestaruuden jalkapallossa. Silloin monet fanit valvoivat koko yön ja heistä lähti niin 

paljon ääntä, ettei saarella kukaan saanut unta. 

 
Tehtävä 7.3 Sanatyyppi -i. Täytä taulukko. 

mikä? kuka? oma kieli mitä? ketä? minkä? kenen? mitkä? ketkä? 

kieli  kieltä   

nuori   nuoren  

saari    saaret 

puoli     

ääni     

uni     

Itämeri     
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Tehtävä 7.4 Digi- ja väestötietoviraston etusivun ylälaidassa 

(https://dvv.fi/henkiloasiakkaat) on reaaliaikaisesti muuttuva 

laskuri, joka kertoo, kuinka monta asukasta Suomessa on. Seuratkaa 

kurssin ajan, miten laskuri muuttuu ja laskekaa muutosprosentti. Tehkää tietokoneilla 

tilasto ja tilastosta kaavio. Arvioikaa vuoden muutos.  

Suomessa on _____._____.20_____  ______________________________ asukasta. 

Suomessa on _____._____.20_____  ______________________________ asukasta. 

Suomessa on _____._____.20_____  ______________________________ asukasta. 

Suomessa on _____._____.20_____  ______________________________ asukasta. 

Suomessa on _____._____.20_____  ______________________________ asukasta. 

 
Maahanmuutto 
EU:n ulkopuolelta maahan muutti noin 30 000 ihmistä. Näistä yli puolet eli 54 % muutti 

Suomeen perheen tai rakkauden takia. Joka viides eli noin 18 % muutti Suomeen 

työn takia. Noin joka kymmenes eli noin 10 % muutti Suomeen opiskelun takia. Noin 

10 % muuttajista oli pakolaisia tai turvapaikanhakijoita. Noin 8 % ilmoitti jonkun muun 

syyn, esimerkiksi paluumuuton. 

 

Tehtävä 7.5 Katso kuvia. Kirjoita, miksi he muuttivat Suomeen. 

    

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________  
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Euroopan Unioni 
 
Suomi on Euroopan Unionin (EU) jäsen. Euroopassa 28 maata kuuluu EU:hun. Kun 

Brexit toteutuu ja Iso-Britannia eroaa unionista, jäsenmaita on 27.  Suomi liittyi 

Euroopan Unioniin vuonna 1995. Monessa Europan Unionin maassa valuutta on 

euro. EU:n sisällä ihmiset, tavarat, palvelut ja pääoma saavat liikkua vapaasti. 

Suomeen muutti vuonna 2016 noin 39 300 ihmistä. Näistä 23 % eli noin 10 000 oli EU-

maiden kansalaisia. Euroopan Unionin sisällä ihmiset voivat vapaasti muuttaa ja 

hakea esimerkiksi töitä toisesta maasta. 

 

Tehtävä 7.6 Väritä karttaan EU-maat. Kirjoita valtioiden nimet karttaan. 
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Tehtävä 7.7 Lue QR-koodi ja tarkastele taulukkoa: Ulkomaiden 

kansalaiset Suomessa vuonna 2019 (Lähde: https://bit.ly/2H3PBT3)  

Piirrä pylväsdiagrammit suurimmista EU:n ulkopuolisista ryhmistä.  

 

 

 

Tehtävä 7.8 Vastaa taulukon perusteella. Tee lisää kysymyksiä tilastosta. 

1. Kuinka paljon virolaisia on Suomessa?  ______________________________________ 

2. Miksi virolaisia on paljon Suomessa? ______________________________________ 

3. Kumpia on enemmän, afganistanilaisia vai ruotsalaisia? ____________________ 

4. Kumpia on vähemmän, thaimaalaisia vai puolalaisia? ____________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________________  
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Suomen kansalaisuuden hakeminen 
Maahanmuuttovirasto voi myöntää ulkomaalaiselle Suomen 

kansalaisuuden. Kansalaisuuden hakeminen kestää 7-10 kuukautta. 

Sähköisen hakemuksen voit tehdä www.migri.fi -sivuilla ja se maksaa 350 €. 

Paperinen hakemus maksaa 440 €.  

 
Voit hakea kansalaisuutta, kun olet asunut Suomessa viisi vuotta. Asumisaikaan 

hyväksytään vain luvallinen oleskelu Suomessa. Neljän vuoden asuminen voi riittää, 

jos puolisosi on Suomen kansalainen. Neljän vuoden asumisaika riittää myös 

henkilölle, joka on kansalaisuudeton ilman omaa tahtoa tai statukseltaan 

pakolainen. Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan kansalaiselle riittää, että hän on 

asunut Suomessa kaksi vuotta.  

 
Kansalaisuuden saamisen edellytyksenä on hakijan nuhteettomuus. Nuhteettomuus 

tarkoittaa sitä, että henkilö ei ole tehnyt rikoksia eikä häntä ole määrätty 

lähestymiskieltoon. Jo pienikin rikos voi aiheuttaa odotusajan, jonka aikana et voi 

hakea kansalaisuutta. 

 
Sinulla pitää olla vähintään tyydyttävä (B1.1) suullinen ja kirjallinen suomen tai ruotsin 

kielen taito. Voit todistaa kielitaidon: 

 Yleisellä kielitaitotodistuksella (YKI) tasolla 3 

 Peruskoulun päättötodistuksella 

 Opiskelemalla ammatin Suomessa. 

YKI-testissä sinun täytyy saada vähintään kahdesta osa-alueesta numero 3: 

 
puhuminen ja kirjoittaminen 

TAI  

 
puheen ymmärtäminen kirjoittaminen 

TAI  

 
tekstin ymmärtäminen puhuminen 
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Tehtävä 7.9 Kerro omin sanoin, miten kaverisi voi saada Suomen 

kansalaisuuden. Kirjoita. Sinun pitää… 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Tehtävä 7.10 Haluatko sinä Suomen kansalaisuuden? Miksi? Mitä oikeuksia 

ja velvollisuuksia sinulla on Suomen kansalaisena? Kirjoita ja perustele. 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 


