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Esipuhe 
 

Tämä yhteiskuntaopin materiaali on suunnattu erityisesti kotoutumiskoulutuksen 

loppuvaiheen opintoihin. Kotoutumiskoulutuksessa lähtökohtana on oman työ- ja 

koulutuspolun löytäminen ja työllistyminen. Tässä materiaalissa tutustutaan erityisesti 

rahan kiertokulkuun ja pyritään lisäämään opiskelijan ymmärrystä hyvinvointivaltion 

rakenteesta. Yhteiskunnan ja sen toimijoiden tunteminen auttaa sekä 

kotoutumisessa että oman elämän suunnittelussa uudessa ympäristössä.  

 

Alueen yrityselämän ja yritystoiminnan ymmärtämisen tarkoituksena on opiskelijan 

työllistyminen. Materiaalissa kannustetaan ja annetaan eväitä projektimaiseen 

työskentelyyn. Perustaitojen kehittymisessä erityisesti tiedonhaku melko vaativistakin 

lähteistä korostuu. Yleisen kielitutkinnon keskitasoon valmistuville tämä materiaali 

tarjoaa mahdollisuuden kerrata yhteiskuntaopin keskeiset käsitteet sekä antaa 

eväitä mielipiteen muodostamiseen sekä kirjallisesti että suullisesti. Suomen kielen 

rakenteista erityisesti monikkomuotoja ja vertailua harjoitellaan materiaalissa paljon. 

 
Materiaalin sisältö vastaa perusopetuksen sisältöä. Yhteiskuntaopin sisältöjä 

perusopetuksen tarpeisiin löytyy myös muista tämän sarjan vihoista ja ne on 

suunnattu kielitaitotasoille A1.3 – A2.1. Tutustu muihin materiaaleihin sivuillamme 

www.osaansuomessa.fi.  

 
Tekijät 
Juha Mäkirinta 

Taru Toppola 
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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). Kuvat 
Pixabayn vapaista kokoelmista. Materiaalia saa tulostaa, kopioida ja jakaa 
opetustarkoituksiin.  Materiaalia ei saa muokata. Materiaalia 
ei saa jakaa kaupallisesti. 
 
 
 

Opintokokonaisuus Osaan toimia yhteiskunnassa ja työelämässä 

Taitotaso A2.2 

Kesto 70 tuntia 

Luku- ja 

kirjoitustaito 

mielipiteen ilmaisu, tietoteksti, mainos, markkinointikeinot, 

referointi 

Numerotaidot taulukonlukutaito, prosenttilaskut, rahan kiertokulku 

Digitaaliset taidot tiedonhaku, oman digitaalisen materiaalin tuottaminen 

Kielen rakenteet monikkomuodot, nesessiivi, vertailu 

Sanastosisältö yhteiskunnan perusanasto 
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1. Yhteiskunnan rakenne ja toiminta 
 

Yhteiskunta on ihmisten yhteisö. Ihminen on yksilö eli yksi 

erityinen ihminen, erilainen kuin kaikki muut. Mutta vaikka 

ihminen on yksilö, me kuulumme kaikki suomalaiseen yhteiskuntaan ja meillä on 

yhteisiä asioita. Yhteiskunnassa keskustellaan ja päätetään yhteisistä asioista. 

Yhteiskunnassa kaikilla ihmisillä on samat pelisäännöt, samat oikeudet ja 

velvollisuudet. Tärkeä velvollisuus on esimerkiksi verojen maksu. Ilman verorahoja 

yhteiskunta ei toimi.  

 

Yhteiskunta on verkosto, joka voidaan jakaa neljään sektoriin. Julkinen sektori 

tarkoittaa valtion ja kunnan toimintaa. Suomessa on yli 300 kuntaa, jotka järjestävät 

esimerkiksi peruskoulun ja lastenhoidon kunnan asukkaille. Julkinen sektori saa rahaa 

verottamalla työntekijöitä, yrityksiä, tavaroita ja palveluja.  

 

Yksityinen sektori tuottaa taloudellisia palveluja. Yksityisen sektorin toimijoita ovat 

esimerkiksi kaikki kaupat ja pankit. Yksityisen sektorin tavoite on maksimoida rahan 

tuotto. Kolmas sektori tarkoittaa järjestöjä, jotka eivät yritä saada taloudellista 

voittoa toiminnastaan. Lähipiiri tarkoittaa perhettä, sukua ja ystäviä.  

 

Tehtävä 1.1 Alleviivaa y-kirjaimella alkavat sanat. Täytä taulukko. 

tärkeät sanat mitkä? minkä? missä? 

yksi    

yhteinen    

yhteisö    

yhteiskunta    
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Tehtävä 1.2 Katso video ja yhdistä asiat.  

Suomen päämies on •  • saat sanoa mielipiteesi. 

Sananvapaus tarkoittaa, että •  • presidentti Sauli Niinistö. 

Uskonnonvapaus tarkoittaa, että •  • uskonto on sinun oma asiasi. 

Suomen kansalliskielet ovat •  • suomen ja ruotsin kieli. 

Päivähoidon hinta vuodessa on •  • 8 500 euroa. 

Lapsen peruskouluvuoden hinta on •  • 9 479 euroa. 

Hammaslääkärikäynnin hinta on •  • 139 euroa. 

Vanhuksen hoitopaikan hinta 

vuorokaudessa on 

•  • 113 euroa. 

 

Tehtävä 1.3 Kirjoita sanat oikeisiin laatikoihin. 

 

 

 

 

 
julkinen sektori 

 
yksityinen sektori 

 
lähipiiri 

 
kolmas sektori 

  

perhe suku järjestö kauppa pankki 

valtio pankki kunta ystävä Rovio 

 



 

 

6 

Tehtävä 1.4 Yhdistä. 

Julkinen sektori •  • Suomi 

Yksityinen sektori •  • Kaupungin peruskoulu 

Kolmas sektori •  • Mikkeli, Helsinki, Lahti 

Lähipiiri •  • Äiti ja isä 

Kunta •  • Prisma, Nordea, DNA 

Kaupunki •  • Keskussairaala 

Valtio •  • Suomen Pakolaisapu ry 

 

Tehtävä 1.5 Yhdistä. 

Julkinen sektori •  • Kirjasto 

Yksityinen sektori •  • Päiväkoti 

Kolmas sektori •  • Saa verottaa ihmisiä. 

Lähipiiri •  • Saa verottaa ihmisiä, palveluja ja 

tavaroita. 

Kunta •  • Haluaa taloudellista voittoa. 

Kaupunki •  • Järjestää vapaaehtoistoimintaa. 

Valtio •  • Lapsi oppii yhteiskunnan säännöt. 

 

Tehtävä 1.6 Katso päivän Ylen selkouutiset 

(https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/) ja kirjoita päivämäärä ja kolme 

sinua kiinnostavaa uutisotsikkoa.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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Tehtävä 1.7 Kertaus ja sanasto. Kirjoita sanat omalla kielellä. 
 
substantiivit 

yhteiskunta ______________ 

valtio  ______________ 

kaupunki ______________ 

kunta  ______________ 

yksityinen ______________ 

julkinen ______________ 

verotus ______________ 

toimija ______________ 

palvelu ______________ 

oikeus ______________ 

velvollisuus ______________ 

toiminta ______________ 

laki  ______________ 

verbit 

sanoa ______________ 

uskoa  ______________ 

kuulua ______________ 

maksaa ______________ 

verottaa ______________ 

järjestää ______________ 

tuottaa ______________ 

maksimoida ______________ 

jakaa  ______________ 

tarkoittaa ______________ 

hoitaa ______________ 

päättää ______________ 

muuttaa ______________ 

adjektiivit 

maksullinen ______________ 

maksuton ______________ 

ilmainen ______________ 

halpa  ______________ 

edullinen ______________ 

kallis  ______________ 

vapaa ______________ 

toimiva ______________ 

toimimaton ______________ 

 

 

 

Tehtävä 1.8 Kirjoita lause, jossa sana esiintyy. 

1. yhteiskunta ______________________________________________________________ 

2. pelisääntö ______________________________________________________________ 

3. verotus  ______________________________________________________________ 

4. uskonto  ______________________________________________________________ 

5. vanhus  ______________________________________________________________ 

6. peruskoulu ______________________________________________________________ 

7. kunta  ______________________________________________________________ 

8. valtio  ______________________________________________________________  
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2. Suomen väestö

Tehtävä 2.1 Kuuntele ja täytä tiedot. 
 
 esimerkkimaana Ruotsi 

väkiluku  
(Population) 

 

kaupunkiväestöä (%)  
(Urban population) 

 

elinajanodote  
(Life expectancy at birth) 

 

miehet  

naiset  

hedelmällisyysluku  
(Total fertility rate) 

 

lapsikuolleisuus  
(Infant mortality rate) 

 

mediaani-ikä  
(Median age) 

 

0-14 vuotiaita (%)  
(Age structure) 

 

15-64 vuotiaita (%)  

Yli 65 vuotiaita (%)  

 
 
tärkeät sanat  komparatiivi superlatiivi oma kieli 

paljon enemmän eniten  

vähän vähemmän vähiten  

kauan kauemmin kauiten  

lyhyt lyhyempi lyhyin  
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Tehtävä 2.2 Ryhmätyö. Etsikää yhdessä Suomen tiedot: 
https://osaansuomessa.fi/vaestotaulukot/ 

 
Valitse tämän jälkeen yksi maa ja etsi tiedot. Keskustelkaa ja vertailkaa 
ryhmissä omia maitanne.  

Suomi ____________ Väkiluku (Population) 

  • Kuinka paljon ihmisiä maassa asuu? 

• Kummassa maassa asuu enemmän 

ihmisiä? 

• Kummassa maassa asuu vähemmän 

ihmisiä? 

Kaupunkiväestöä (%) (Urban population) 

  • Kuinka paljon ihmisiä asuu kaupungeissa? 

• Kuinka paljon ihmisiä asuu maaseudulla? 

• Kummassa maassa asuu suhteessa 

enemmän ihmisiä kaupungeissa? 

Elinajanodote miehet ja naiset (Life expectancy at birth) 

  • Kuinka kauan miehet elävät keskimäärin? 

• Kummassa maassa naiset elävät 

kauemmin? 

• Kummassa maassa miehet elävät 

lyhyemmän aikaa? 

Hedelmällisyysluku (Total fertility rate) 

  • Kuinka monta lasta naiset keskimäärin 

synnyttävät? 

• Kummassa maassa naiset synnyttävät 

vähemmän lapsia? 
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Suomi ____________ Lapsikuolleisuus (1000 syntynyttä kohtaan) 
(Infant mortality rate) 

  

 

 

 

 • Kuinka moni lapsi kuolee ennen ensimmäistä 

syntymäpäivää? 

• Kummassa maassa kuolee suhteessa 

enemmän pieniä lapsia? 

Mediaani-ikä (Median age) 

  • Kummassa maassa mediaani-ikä on 

matalampi? 

• Kummassa maassa asuu suhteessa 

enemmän nuoria ihmisiä? 

• Kummassa maassa asuu suhteessa 

enemmän vanhoja ihmisiä? 

0-14 vuotiaita (%) (Age structure) 

  • Kuinka paljon lapsia on koko väestöstä? 

• Kummassa maassa on suhteessa enemmän 

lapsia koko väestöstä? 

15-64 vuotiaita (%) 

  • Kuinka paljon maassa on työikäisiä miehiä ja 

naisia? 

• Kummassa maassa työikäisiä on suhteessa 

vähemmän? 

yli 65-vuotiaita (%) 

  • Kuinka paljon maassa on vanhoja ihmisiä 

koko väestöstä (%)? 

• Kummassa maassa on suhteessa enemmän 

vanhuksia koko väestöstä? 
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3. Valta ja valtion tehtävä 

 
Tehtävä 3.1 Lue teksti ja täytä kuvaan, mitä valtaa demokratiassa 

käytetään. 

 

Mitä tarkoittaa sana valta? Mitä valtaa sinulla on? Mistä asioista sinä saat päättää? 

Demokratiassa valta on jaettu kolmeen osaan. Demokratiassa tv, lehdistö ja muu 

media seuraavat, mitä päättäjät tekevät. 

 

Suomessa eduskunta tekee lait eli eduskunnalla on lainsäädäntövalta. Pääministeri 

johtaa hallitusta ja hallituksella on paljon valtaa Suomessa.  Hallitus ehdottaa lait 

eduskunnalle. Kun eduskunta päättää lain eli tekee päätöksen, hallitus toteuttaa 

sen eli toimeenpanee lain yhdessä presidentin kanssa. Hallituksella on 

toimeenpanovalta. Kolmas vallan muoto on tuomiovalta. Suomessa käräjäoikeus 

antaa tuomion eli tuomitsee rikosasioissa. Tuomiovalta on oikeuslaitoksella. 

 

Valtion tärkein tehtävä on huolehtia turvallisuudesta. Armeija eli 

Puolustusvoimat suojelee yhteiskuntaa ulkoisia vihollisia vastaan. Poliisi 

huolehtii sisäisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta. Oikeus rankaisee rikollisia ja 

ratkaisee riitoja. 

 

 

 

 

    

 
 
  

Eduskunta 

 

Pääministerin johtama 

valtioneuvosto ja presidentti 

 

Oikeuslaitos 
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Demokratia ja diktatuuri 
 
Suomessa on demokratia. Se tarkoittaa sitä, että kansa päättää. Kansalaiset 

valitsevat henkilöt, jotka päättävät Suomen asioista.  Demokratiassa valta on jaettu 

kolmeen osaan: eduskunta eli parlamentti tekee lait. Hallitus valmistelee lait ja 

toteuttaa eduskunnan päätökset. Tuomioistuimet eli oikeuslaitos määrää 

rangaistukset lakien rikkojille. 

  
Demokratiassa kansa valitsee presidentin, jonka tärkein tehtävä on hoitaa 

ulkopolitiikkaa. Diktatuurivaltiossa yksi henkilö tai puolue päättää kaikista asioista 

eikä vapaita vaaleja ole. Diktatuuri tarkoittaa yksinvaltaa. Historiasta tuttuja 

diktaattoreita ovat esimerkiksi Adolf Hitler, Josef Stalin ja Saddam Hussein. 

 
Suomessa on monta puoluetta, joilla jokaisella on oma ajatus siitä, miten maan 

asioita pitää hoitaa. Puolueiden edustajat neuvottelevat ja äänestävät asioista. 

Enemmistön mielipide ratkaisee ja vähemmistön on hyväksyttävä ratkaisu. 

Diktatuurivaltiossa on vain yksi puolue. Poliittiset vastustajat laitetaan vankilaan. 

Heitä voidaan kiduttaa tai heidät voidaan tappaa. Oppositiota ei sallita. 

 
Diktatuurissa kansalaisia hallitaan pelolla. Vahva armeija ja poliisi ovat tyypillisiä  

diktatuurivaltiolle. Demokratiassa lehdistöllä ja medialla on suuri merkitys. Ne 

valvovat esimerkiksi pääministerin ja hallituksen politiikkaa ja vaikuttavat 

mielipiteillään maan asioiden hoitamiseen. Sananvapaus on yksi demokratian 

tärkeimpiä tunnuksia. Esimerkiksi diktatuurivaltiossa lehdet eivät saa kritisoida 

johtajien politiikkaa. Kansalaiset eivät myöskään saa järjestää mielenosoituksia. 

 
Demokratiassa kansalaisilla on lakiin kirjoitetut perusoikeudet. Ihmiset saavat valita  

vapaasti, missä he asuvat ja mitä työtä he tekevät. Heillä on uskonnonvapaus ja 

oikeus perustaa yhdistyksiä. Demokratiaan kuuluu ajatus siitä, että kaikki ihmiset ovat 

tasa-arvoisia ja valtio on ihmistä varten. Diktatuurissa ihmisen tehtävänä on totella 

ja taistella diktaattorin puolesta. 
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Tehtävä 3.2 Lue teksti ja tee käsitekartta. Käytä alleviivattuja verbejä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

diktatuuri 

demokratia 
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Presidentti 
 

Tehtävä 3.3 Etsi tiedot sivuilta www.presidentti.fi. 

Henkilötiedot 

 Kuka on Suomen presidentti? _____________________________________ 

 Kuinka vanha hän on?  _____________________________________ 

 Kuka on presidentin puoliso?  _____________________________________ 

Presidentin toimi 

 Kuinka paljon on presidentin palkkio vuodessa? _________________________ 

 Kuinka suuri on presidentin eläke?   _____________________________________ 

Presidentin valinta 

 Kenet voidaan valita presidentiksi?  _____________________________________ 

 Kuinka kauan yksi ihminen voi olla presidenttinä?  _________________________ 

Virka-asunnot 

 Missä presidentti asuu? _____________________________________ 

Ajankohtaista/ Kalenteri 

 Mitä presidentti tekee tänään?  _____________________________________ 

 Kenet presidentti tapasi viime viikolla? ____________________________________ 

 Mitä presidentti teki 6.12.?  _____________________________________ 

Historia 

 Milloin valittiin Suomen ensimmäinen presidentti?  _________________________ 

 Kuka oli presidenttinä toisen maailmansodan aikana? _____________________ 

 Kuka on ollut presidenttinä kauimmin?  _________________________ 

 Kuka on ollut presidenttinä lyhyimmän aikaa?  _________________________ 

 Kuka oli ensimmäinen naispresidentti?  _________________________ 

 Milloin viimeksi oli presidentinvaalit?   _________________________ 
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Suomen hallitus eli valtioneuvosto 
 
Tehtävä 3.4 Etsi tiedot sivuilta www.valtioneuvosto.fi. 

 

 Kuka on Suomen pääministeri?  _____________________________________ 

 Kuka on valtionvarainministeri? _____________________________________ 

 Kuka on ulkoministeri?  _____________________________________ 

 Kuinka monta ministeriä hallituksessa on?  ________________________________ 

 Kuinka monta naisministeriä hallituksessa on? ______________________________ 

 Mitkä puolueet ovat hallituksessa?  _____________________________________ 

 

Tehtävä 3.5 Ryhmätyö. Olette Suomen hallitus ja teette hallitusohjelman. 

Päättäkää viisi asiaa, jotka Suomessa täytyy muuttaa. 

1.___________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

 Päättäkää, mistä rahat näihin toimenpiteisiin otetaan. 

1.___________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 
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Eduskunta 
 
Tehtävä 3.6 Etsi tiedot sivuilta www.eduskunta.fi/kansanedustajat. 

 Kuinka monta kansanedustajaa eduskunnassa on?  ________________ 

 Kuinka usein kansanedustajat valitaan?  ________________ 

 Kuinka monta vaalipiiriä Suomessa on?  ________________ 

 Mistä vaalipiiristä valitaan eniten edustajia eduskuntaan?  ________________ 

 Mistä vaalipiiristä valitaan vähiten edustajia eduskuntaan?  ________________ 

Tehtävä 3.7 Etsi tiedot sivuilta www.eduskunta.fi/kansanedustajat. 

Eduskuntaryhmä kansanedustajia hallituksessa oppositiossa 

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä /sd 40 X  

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä /ps 39 
 

 

Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä 

/kok 

38   

Keskustan eduskuntaryhmä /kesk 31   

Vihreä eduskuntaryhmä /vihr 20   

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä /vas 16   

Ruotsalainen eduskuntaryhmä /r 10   

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä /kd 5   

Liike Nyt – eduskuntaryhmä /liik 111  X 

 

 Kuinka monta kansanedustajaa on yhteensä hallituspuolueilla?  _________ 

 Kuinka monta kansanedustajaa on yhteensä oppositiopuolueilla?   _________ 

 Miksi hallituspuolueilla on hyvä olla enemmän kansanedustajia kuin 

oppositiolla? ________________________________________________________  
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Tehtävä 3.8 Kertaustehtävä. Kirjoita demokratian tärkeitä sanoja oikeisiin kohtiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Omat muistiinpanot 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Eduskunta 

 

•   

•   

•   

•   

•   

•  

Pääministerin johtama 

valtioneuvosto ja presidentti (hallitus) 

 

•    

•   

•   

•   

•   

•  

Oikeuslaitos 

 

•   

•   

•   

•   

•   

•   
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4. Velvollisuudet ja oikeudet 

Velvollisuus – mitä meidän pitää tehdä? 
 

Suomessa asuvilla ihmisillä on velvollisuuksia ja oikeuksia. Kaikkien Suomessa asuvien 

pitää noudattaa maan lakeja. Näihin lakeihin sisältyy oppivelvollisuus, joka koskee 

alle 17-vuotiaita. Laissa on myös määrätty, että kansalaisten täytyy maksaa veroja 

sekä tuloista että omaisuudesta. Meillä on yleinen auttamisvelvollisuus ja meidän 

pitää auttaa esimerkiksi liikenneonnettomuudessa.  

 

Kaikilla suomalaisilla on myös maanpuolustusvelvollisuus. Meidän on pakko 

puolustaa Suomea.  Miesten täytyy mennä armeijaan tai suorittaa siviilipalvelus. 

Naiset voivat mennä armeijaan vapaaehtoisesti. Kansalaisella on myös velvollisuus 

todistaa oikeudessa. Vanhemmilla on velvollisuus huolehtia lapsistaan. Me saamme 

vapaasti liikkua luonnossa, mutta meillä on myös velvollisuus huolehtia siitä. 

 

Tehtävä 4.1 Yhdistä verbin imperatiivimuoto ja määre. 
Noudata    onnettomuudessa 

Opiskele ja opi    veroja 

Maksa    lakeja (laki) 

Auta    peruskoulussa 

Puolusta    lapsista 

Todista    luonnosta (luonto) 

Huolehdi    oikeudessa (oikeus) 

Huolehdi    Suomea 
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Perusoikeudet 
 
Tehtävä 4.2 Lue ihmisoikeudet omalla kielelläsi. Etsi kieli 

aakkoshakemistosta ja klikkaa auki PDF. 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx 

 

Tehtävä 4.3 Lue tekstit. Kirjoita tärkeimmät sanat omalla kielelläsi. 

 

Yhdenvertaisuus 

Laki on sama kaikille. Kaikki ovat lain edessä yhdenvertaisia. Ketään ei saa kohdella 

eri tavoin esimerkiksi sukupuolen, iän, uskonnon tai vammaisuuden vuoksi. 

laki  yhdenvertainen  

ikä  uskonto  

kohdella  vammaisuus  

 

Vapaus kokoontua ja sanoa mielipiteensä 

Suomessa jokainen saa vapaasti sanoa mielipiteensä ja ihmiset saavat kokoontua 

ilman lupaa. He voivat myös valita asuinpaikkansa ja liikkua maassa vapaasti. 

vapaa  mielipide  

lupa  valita  

kokoontua  asuinpaikka  

 

Henkilökohtainen vapaus ja koskemattomuus 

Suomessa ketään ei saa tuomita kuolemaan, ei kiduttaa eikä kohdella ihmisarvoa 

loukkaavasti. Ihmisen omaisuutta ei saa viedä eikä tuhota. 

tuomita  kiduttaa  

kohdella  ihmisarvo  

loukata  tuhota  
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Yksityiselämän kunnioittaminen 

Suomessa jokainen saa rauhassa elää omaa elämäänsä. Perustuslaki suojaa 

jokaisen yksityiselämää. Kenenkään kunniaa ei saa loukata eikä kenenkään 

kotirauhaa saa rikkoa. 

 
perustuslaki  suojata  

kunnia  loukata  

yksityiselämä  rikkoa  

 
Oikeus työhön, toimeentuloon ja koulutukseen 

Suomessa jokaisella on oikeus toimeentuloon ja huolenpitoon. Jokaisella on 

perustoimeentulo työttömyyden, äitiyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja 

vanhuuden aikana. Lapsista on huolehdittava. Jokaiselle on turvattava riittävät 

sosiaali- ja terveyspalvelut. Jokaisella on oikeus tehdä työtä ja saada koulutusta. 

 
koulutus  huolehtia  

toimeentulo  turvata  

vanhuus  terveyspalvelu  

riittävä  työkyvyttömyys  

 

Oikeus osallistua päätöksentekoon 

Suomessa asuvalla on oikeus terveelliseen ympäristöön. Ihmisellä on myös oltava 

mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon 

 

 
  

oikeus  terveellinen  

mahdollisuus  vaikuttaa  

koskea  osallistua  

päätöksenteko  ympäristö  
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Tehtävä 4.4 Ryhmätyö. Meidän mielestämme tärkeimmät oikeudet 

ovat:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Tehtävä 4.5 Tutustuminen sähköisiin viestintävälineisiin, sanomalehtiin ja 

sosiaaliseen mediaan. Etsikää parin kanssa internetistä kuvia ja juttuja 

ryhmän opiskelijoiden maista. Toteutuvatko perusoikeudet maissa? Mitkä oikeudet 

toteutuvat? Mitkä eivät? Keskustelkaa ryhmissä. 

 

Tehtävä 4.6 Kirjoita velvollisuuksistasi ja oikeuksistasi Suomessa. Mitä sinun 

pitää tehdä? Mitä saat tehdä? Mitä et saa tehdä? Mitä sinun ei tarvitse 

tehdä? 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
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Tehtävä 4.7 Kirjoita ikä. Pohdi ja perustele ryhmälle mielipiteesi. 

Kuinka vanhana lapsi on tarpeeksi vanha … 

 

 huolehtimaan yksin pari vuotta nuoremmasta siskosta tai veljestä?  ___________ 

 lähtemään kouluun itsenäisesti?  ___________ 

 käymään yksin kaupassa?  ___________ 

 huolehtimaan lemmikkieläimestä?  ___________ 

 juomaan alkoholia?  ___________ 

 polttamaan tupakkaa?  ___________ 

 siivoamaan oman huoneensa? ___________ 

 viemään likaiset vaatteet pyykkikoriin? ___________ 

 matkustamaan yksin Helsinkiin?  ___________ 

 alkamaan seurustella pojan tai tytön kanssa?  ___________ 

 päättämään kotiintuloajoista? (aika, jolloin tulee kotiin illalla)  ___________ 

 päättämään, mitä vaatteita ostaa kaupasta?  ___________ 

 meikkaamaan? ___________ 

 ottamaan nenäkorun?  ___________ 

 ottamaan tatuoinnin?  ___________ 

 aloittamaan koulunkäynnin? ___________ 

 joutumaan vankilaan?  ___________ 

 ajamaan mopolla (50 cc)  ___________ 

 ajamaan moottoripyörällä (125 cc)?  ___________ 

 menemään töihin?  ___________  
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5. Töissä Suomessa 
 

Tehtävä 5.1 Kerro itsestäsi kuudella sanalla. Laita ne tärkeysjärjestykseen. 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

6. ______________________________ 

Nämä sanat kuvastavat sitä, miten näet itsesi. Ne kertovat identiteetistäsi. Kirjoititko 

ammattisi tai koulutuksesi? Suomalaiselle työ on tärkeä osa identiteettiä. Suomessa 

arvostetaan koulutusta ja työtä. Ahkeruus on yksi tärkeimpiä adjektiivejamme, 

rehellisyyden ohella. Suomessa pidetään kiinni lakisääteisistä tauoista ja lomista. 

Muu aika työtä tehdään tehokkaasti ja ahkerasti. Etätyö on lisääntynyt, mutta 

edelleen työpaikalla fyysisesti oleminen nähdään tärkeänä. Työaika ja vapaa-aika 

halutaan erottaa selvästi: kun työaika loppuu, vapaa-aika alkaa. 

 
Tehtävä 5.2 Hahmottele oman elämäsi opiskeluaika, työajan odote ja eläkeajan 

odote. Laske, kuinka monta prosenttia vuositunneistasi käyt töissä. Kuinka iso 

prosentti valveillaoloajastasi menee keskimäärin työntekoon (laske myös 

viikonloput)? 
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Tehtävä 5.3 Lue teksti ja poimi tiedot taulukkoon. 

Työllisyysaste Suomessa 
Suurin osa ihmisistä haluaa tehdä töitä. Yhteiskunta tarvitsee veronmaksajia, joiden 

maksamilla veroilla maksetaan muun muassa työttömyystukia ja eläkkeitä. 

Työttömyysprosentti vuonna 2020 oli 6,9 prosenttia. 71,8 prosenttia kaikista 

työikäisistä (15–64) naisista ja 73,3 prosenttia miehistä oli töissä. Muut olivat 

opiskelijoita, vanhempainvapaalla tai esimerkiksi varhaiseläkkeellä. 

Suomessa arvostetaan myös koulutusta. 15 ikävuoden jälkeen opiskeluajan odote 

on 6,3 vuotta, eli keskimäärin opiskeluaika on noin 15 vuotta. 15–24-vuotiaiden 

työllisyysaste vuonna 2018 oli 45 prosenttia. 18-vuotiaista ja vanhemmista 

opiskelijoista puolet kävi opiskeluiden ohessa myös töissä. Opintojen ohella 

työskentely vaikuttaa opintorahaan. 20–24-vuotiaista jo 62 prosenttia käy töissä.  

Eläkkeellä saa myös käydä töissä. Vanhuuseläkkeen rinnalla tehdään usein 

epäsäännöllistä osa-aikatyötä. 65-69-vuotiaista eläkeläisistä kävi töissä 14 %. 70-74-

vuotiaistakin vielä 7,3 prosenttia työskentelee. 

Työllisyysaste Suomessa 

ryhmä työllisyysasteprosentti 

15–24-vuotiaat  

yli 18-vuotiaat opiskelijat  

työikäiset naiset  

työikäiset miehet  

  

  

  

 

Tehtävä 5.4 Tee taulukko-ohjelmalla taulukko, joka kuvaa työskentelyä eri 
ikäkausina.  
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Tehtävä 5.5 Lue teksti ja kerro omin sanoin, miten Suomeen syntyneiden ja Suomeen 

muuttaneiden työllisyysasteet eroavat. 

 

Maahanmuuttajien työllisyysaste 
Vuonna 2018 Suomeen muutti ulkomailta 41 323 ihmistä. Näistä 35 prosenttia tuli 

Suomeen työn takia. Osa maahanmuuttajista osallistuu kotoutumiskoulutukseen. 

Yksi kotoutumiskoulutukseen osallistujan tavoite on oppia toimimaan aktiivisesti 

suomalaisessa työelämässä. Työn löytäminen voi olla vaikeaa heikolla kielitaidolla ja 

maahanmuuttajien työllisyysaste on pienempi kuin maahan syntyneiden 

työllisyysaste. 

Maahanmuuttajamiehet työllistyvät maahan muuttaneita naisia paremmin: 55 

prosenttia maahanmuuttajanaisista on töissä, kun taas maahan muuttaneista 

miehistä 70 prosenttia on töissä. Parhaiten työllistyvät virolaiset, mutta myös Pohjois-

Amerikasta, Euroopasta ja Aasiasta muuttaneet työllistyvät keskimäärin hyvin. 

Heikoimmin työllistyvät Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä Suomeen saapuneet.  

 

Eläke 
Suomalaiset jäävät vuonna 2025 eläkkeelle keskimäärin 62,4-vuotiaana. 

Hyväpalkkainen, pitkä työura vaikuttaa eläkkeeseen voimakkaasti, kun taas 

pätkätyöt, pitkät työttömyysjaksot ja kotonaolo esimerkiksi lasten kanssa vähentävät 

eläkkeen kertymistä. Keskimäärin ennen vanhuuseläkkeelle siirtymistä suomalaiset 

tekevät lähes 36 vuotta töitä. Eläkkeelle jääminen voi olla monelle kriisi, kun yksi 

identiteetin osa-alue poistuu. Elämä voi tuntua tyhjältä, sillä työ on ollut tärkeä osa 

elämää. Suomalaisten eläkeajan odote on noin 21 vuotta. Naisten eläkeikä on noin 

4 vuotta pitempi. 

 

Tehtävä 5.6 Pohdi ryhmässä. Miten Suomen eläkejärjestelmä eroaa kotimaidenne 

eläkejärjestelmistä?  
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Tehtävä 5.7 Eri ammatteihin liittyvät adjektiivit. Millainen on hyvä …? Yhdistä 

ammatti ja adjektiivi. Kirjoita nesessiivilause, esimerkiksi: 

Hyvän näyttelijän pitää olla luova. 

ammatti   adjektiivi 
    älykäs 

    kannustava 

    ahkera 

näyttelijä     kuunteleva 

pappi     huolellinen 

insinööri     tarkka 

lääkäri     hyväsydäminen 

psykologi     luotettava 

opettaja     luova 

malli     kekseliäs 

ammattiurheilija     empaattinen 

myyjä     energinen 

lastenhoitaja     avulias 

lentokapteeni     rohkea 

siivooja     reilu 

tutkija     kovakuntoinen 

rakennusmies     hyvännäköinen 

kokki     lahjomaton 

koodaaja     sosiaalinen 

toimittaja       turvallinen 

poliisi     puhelias 

    uskottava 
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Tehtävä 5.8 Ammattien arvostus. Anna 10-5 pistettä ammateille, joita arvostat 

eniten. Laskekaa ryhmässä pisteet yhteen. 

ammatti omat pisteet 
10-5 

yhteensä keskipalkka 

puhelinmyyjä    

maanviljelijä    

sairaanhoitaja    

näyttelijä    

pappi    

insinööri    

lääkäri    

psykologi    

opettaja    

malli    

ammattiurheilija    

myyjä    

lastenhoitaja    

lentokapteeni    

siivooja    

tutkija    

rakennusmies    

koodaaja    

toimittaja      

bussikuski    

Tehtävä 5.9 Etsi tietoa verkosta hakusanoilla ”Ammattien arvostus Suomessa”. 

Vertaile ryhmän ja suomalaisten tuloksia. 
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Tehtävä 5.10 Lue parin kanssa keskustelu. Täytä Ainon työsopimus. 

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

tulee kotiin työhaastattelusta. Kotona on Ainon avopuoliso Raine Ylikangas. 

Aino: Moi! 

Raine: No moi Aino, miten haastattelu meni? 

Aino: Hienosti. Mä sain sen paikan keskussairaalasta! 

Raine: Loistavaa! Onneksi olkoon! Milloin aloitat? 

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

työsopimus, koska se on äitiyslomasijaisuus. 

Raine: Kuinka pitkä sopimus se on? 

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

siitä nyt tulee? 

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

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

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

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

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

Raine: Ai, kuka se sitten on? 

Aino: Kuuntele Raine: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. 

Raine: Kauhea nimihirviö. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä? 

Aino: Juu, mutta se voidaan lyhentää muotoon KHSHP. 

Raine: No tuon minäkin muistan, KHSHP. 

Aino: KHSHP on iso työnantaja. Siellä on varmaan 2 000 työntekijää tällä hetkellä.  
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Työsuhteen osapuolet Työnantajan nimi Kotipaikka 

 
Työntekijä Henkilötunnus 

 
Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään 

yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä tämän 

johdon ja valvonnan alaisena sekä seuraavin ehdoin: 

 
Työsopimuksen 

voimassaoloaika 

Työsuhteen alkaessa on _____ kuukauden koeaika. 

 
 
___Toistaiseksi voimassa 
oleva työsuhde. 
 
Työsuhde on toistaiseksi ja 

sen alkamispäivä on ______ 

 
 
 

 
___Määräaikainen työsuhde  
 
Määräaikaisen työsuhteen 

alkamispäivämäärä on _____ 

ja kesto ______ saakka 

 
Määräaikaisen työsuhteen 

peruste: _________________ 

 
 

Tehtävä 5.11 Kirjoita viivoille tärkeät sanat sopimuksesta ja käännä ne omalle 

kielelle. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
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Tehtävä 5.12 Lue teksti ja täytä Ainon työsopimus. 

Aino keskustelee työsopimuksesta ystävänsä Miran kanssa. 

Mira: Onko se sun työ osa-aikainen? 

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

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

Mira: Teillä sairaanhoitajilla on aika vaihtelevat työajat.  

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

Mira: Niin, sä varmaan teet töitä myös sunnuntaisin. 

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

työnantaja maksaa hyvin. 

Mira: Kuinka paljon ne maksavat palkkaa sulle? 

Aino: TESsin mukaan alkupalkka on 2 300 euroa kuukaudessa.  

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

Aino: Kyllä, sunnuntai- ja iltakorvaukset voi olla muutaman satasen kuukaudessa. 
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Työaika Työsuhde on ___ kokoaikainen 

Työntekijän työaika viikossa on___________ tuntia 

Työsuhde on ___ osa-aikainen 

Työntekijä suostuu tekemään lisä- tai ylityötä laissa säädetyin 

edellytyksin, jolloin siitä maksetaan työehtosopimuksen (TES) 

mukainen korvaus. 

Työntekijä suostuu tekemään tarvittaessa sunnuntaityötä. ___ 

Työntekijä ei suostu tekemään sunnuntaityötä. ___ 

Sunnuntaityöstä maksetaan lain ja työehtosopimuksen 

mukainen korvaus. 

Palkkaus Palkan määrä kuukaudessa on__________ euroa. 

Irtisanomisaika Määräaikaista työsopimusta ei voida irtisanoa. 

Vuosiloma Vuosiloma määräytyy vuosilomalain ja työehtosopimuksen 
mukaisesti.  Jos työsuhde on kestänyt alle vuoden, 
vuosilomaa kertyy 2 päivää kuukaudessa. 

 
Tehtävä 5.13 Käännä tärkeät sanat omalle kielelle. 

vaihdella  

työskennellä  

tulla palkan päälle  

-lisä  

-korvaus  

kokoaikainen  

osa-aikainen  

työehtosopimus  

määräaikainen  
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6. Verotus 
 

Tehtävä 6.1 Mitä mieltä olet? Merkitse oma mielipiteesi. Keskustele ryhmässä. 

väite tosi epätosi 

Työttömiä on enemmän kuin eläkeläisiä.   

Yrittäjiä on enemmän kuin työttömiä.   

Eläkeläisiä on enemmän kuin työntekijöitä.   

Palkansaajia on enemmän kuin tuensaajia.   

 

Tehtävä 6.2 Kirjoita sanojen t-monikko ja monikon partitiivi. 

 t-monikko monikon partitiivi 

ihminen ihmiset ihmisiä 

työntekijä   

työtön   

palkansaaja   

eläkeläinen   

henkilö   

lapsi   

vanhus   

palvelu   

tuki   

tulo   

vero   

65-vuotias   

työssäkäyvä   
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Tehtävä 6.3 Lue teksti ja vastaa tekstin perusteella, onko väite oikein vai väärin. 

 
Palkkatyö ja huoltosuhde 
 

Yhteiskunta toimii siiloin hyvin, kun suurin osa ihmisistä on töissä ja maksaa veroja. 

Vuonna 2018 työssäkäyviä 18–64-vuotiaita henkilöitä oli yhteensä 2,35 miljoonaa. 

Näistä palkansaajia oli 2,11 miljoonaa ja yrittäjiä 236 000. Työttömiä henkilöitä oli 

yhteensä 256 000 ja työvoiman ulkopuolella olevia 2,89 miljoonaa.  

 

Taloudellinen huoltosuhde heikkenee Suomessa joka vuosi. Vuonna 2017 

huoltosuhde oli 137 ja vuonna 2018 se oli 132. Tämä tarkoittaa, että sataa 

työssäkäyvää henkilöä kohti oli 132 ei-työssäkäyvää ihmistä. Suomessa väestö 

ikääntyy ja lapsia syntyy vähän. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa, koska ihmiset 

elävät nykyään vanhemmiksi. Vuonna 1971 syntyneen elinajanodote oli noin 70 

vuotta ja vuonna 2016 syntyneen lapsen odotettavissa oleva elinikä oli jo 81 vuotta. 

Suomessa väestö vanhenee pohjoismaista nopeinten ja lapsia syntyy vähiten. 

 

Kaikki ihmiset, jotka saavat yli 15 000 euroa tuloja, maksavat myös tuloista veroja. 

Veroja maksetaan valtiolle ja kunnalle. Kunnallisveroa maksoi viime vuonna 4 

miljoonaa suomalaista. Alle 15 000 euron tuloista ei tarvitse maksaa veroa. Kunnat 

päättävät oman veroprosentin, joka on kaikille kuntalaisille sama. Keskimäärin 

Suomen kunnissa veroprosentti oli noin 21.  

 

Valtiolle veroja maksaa ainoastaan noin 34 % suomalaisista ihmisistä. Tämä johtuu 

siitä, että valtionveroa ei tarvitse maksaa alle 35 600 euron tuloista. Valtion vero on 

progressiivinen eli se tarkoittaa sitä, että tuloveroprosentti on suurempi pienituloisilla 

kuin suurituloisilla. Valtio kerää tuloveroja vuodessa 8,5 miljardia euroa. Valtio maksoi 

vuonna 2018 kunnille palveluiden järjestämisestä (koulut, kirjastot, teatterit, 

terveydenhuolto jne.) 8,5 miljardia euroa. Valtio kerää tuloveron lisäksi esimerkiksi 

arvonlisäveroa. Vuonna 2018 valtio keräsi veroja kaikkiaan 101 miljardia euroa. 
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Tehtävä 6.3 Vastaa tekstin perusteella, onko väite oikein vai väärin. 

Merkitse vastauksesi rastilla (X). 

oikein väärin 

Yrittäjiä on enemmän kuin työntekijöitä.   

Työntekijöitä on enemmän kuin työttömiä.   

Työttömiä on vähemmän kuin yrittäjiä.   

Suomen huoltosuhde paranee joka vuosi.   

Suomessa väestö nuorenee ja lapsia syntyy paljon.   

Työssäkäyviä on enemmän kuin ei-työssäkäyviä.   

Kaikki ihmiset maksavat tuloveroja valtiolle ja kunnalle.    

Valtiolle maksavat veroa vain ihmiset, jotka tienaavat yli 35 600 euroa 

vuodessa. 
  

Valtiolle hyvätuloiset maksavat suhteessa enemmän veroa kuin 

pienituloiset. 
  

Kunnalle hyvätuloiset maksavat suhteessa enemmän veroa kuin 

pienituloiset. 
  

Valtio keräsi tuloveroja yli 8 miljardia euroa.   

Valtio antoi kunnille alle 8 miljardia euroa.   
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Palkasta maksetaan veroja ja muita maksuja 
 

Työntekijä saa palkkaa, kun hän tekee työtä. Bruttopalkka tarkoittaa työnantajan 

maksama palkka työntekijälle. Nettopalkka tarkoittaa sumaa verojen ja muiden 

vähennysten jälkeen.  

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

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

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

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

järjestelmän rahoittavat työantaja ja työntekijä yhdessä. Suomessa veroja saavat 

kerätä Suomen valtio, kunnat ja kirkko. Suomen Yleisradio saa toimintaansa 

verorahoja.  
Lähde: https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Laskelmat/palkkakuitti/ 

 

Tehtävä 6.4 Laske bruttopalkan ja nettopalkan erotus. 

työnantaja maksaa (bruttopalkka) työntekijä saa käteen 

(nettopalkka) 

laske erotus 

1 600 € 1349 € 251 € 

3 000 € 2 164 € 836 € 

6 000 € 3 624 € 2 376 € 

 

Tehtävä 6.5 Laske työnantajan maksamat kulut palkan lisäksi. 

Työnantaja maksaa (bruttopalkka) työnantaja maksaa lisäksi 

ylimääräisiä maksuja: 

laske summa 

1 600 € 332 € 1932 € 

3 000 € 623 € 3623 € 

6 000 € 1 247 € 7247 € 
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Tehtävä 6.6 Pohdi ryhmässä. 

Jos työntekijän bruttopalkka on esimerkiksi 3 000 euroa, työntekijä saa käteen noin 

2 164 euroa. Työnantaja maksaa työntekijälle 3 000 euroa ja tämän lisäksi hän 

maksaa 623 euroa erilaisia vakuutusmaksuja. Mihin tämä 1 459 euroa menee? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Tehtävä 6.7 Pohdi ryhmässä. Millainen yhteiskunta olisi, jos työnantaja voisi 

maksaa ”puhtaana käteen” työntekijälle palkan ja työntekijä saisi aina 

bruttopalkkaa?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Tehtävä 6.8 Mitä tarkoittaa ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha? Etsi netistä 

laskuri ja kerro esimerkin avulla.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Sanastoa: 

sairausloma korvaus verbejä 

työttömyysaika vakuutusmaksu rahoittaa 

eläke palkallinen sairastua 

järjestelmä työnantaja kerätä 

  



 

 

37 

Palkka ja palkasta tehtävät vähennykset 
 
Tehtävä 6.9 Katso työntekijöiden palkkakuitteja ja vastaa kysymyksiin. 

Henkilöt tienaavat eli saavat palkkaa kuukaudessa 1 600 €, 3 000 € ja 6 000 €. 
Lähde: https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Laskelmat 

 
Palkkakuitti A. 
Bruttopalkka: 1 600 € kuukaudessa 

Kunnallisvero: - 78 € 

Työeläkevakuutus: -108 € 

Työttömyysvakuutusmaksu: - 24 € 

Sairausvakuutusmaksu: -25 € 

Valtion tulovero: -0 € 

Kirkollisvero: - 5 € 

Yle-vero: - 11 € 

Nettopalkka: 1 349 € kuukaudessa 

 
1. Kuinka paljon kunta saa vuodessa verotuloja? _____________________________ 

2. Kuinka paljon valtio saa verotuloja vuodessa? _____________________________ 

3. Kuinka paljon kirkko saa verotuloja? _______________________________________ 

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

 
Palkkakuitti B. 

Bruttopalkka: 3 000 € kuukaudessa 

Kunnallisvero: - 486 € 

Työeläkevakuutus: -203 € 

Työttömyysvakuutusmaksu: - 45 € 

Sairausvakuutusmaksu: -46 € 

Valtion tulovero: -10 € 

Kirkollisvero: - 34 € 

Yle-vero: - 13 € 

Nettopalkka: 2 164 € kuukaudessa  
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1. Kuinka paljon kunta saa vuodessa verotuloja? _____________________________ 

2. Kuinka paljon valtio saa verotuloja vuodessa? _____________________________ 

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

kuinka paljon hän on maksanut yhteensä? ________________________________ 

Palkkakuitti C. 

Bruttopalkka: 6 000 € kuukaudessa 

Kunnallisvero: - 1 050 € 

Työeläkevakuutus: -405 € 

Työttömyysvakuutusmaksu: - 90 € 

Sairausvakuutusmaksu: -92 € 

Valtion tulovero: - 603 € 

Kirkollisvero: - 73 € 

Yle-vero: - 13 € 

Nettopalkka: 3 672 € kuukaudessa 

 

1. Kuinka paljon kunta saa vuodessa verotuloja? _____________________________ 

2. Kuinka paljon valtio saa verotuloja vuodessa? _____________________________ 

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

kuinka paljon hän on maksanut yhteensä? ________________________________ 

4. Kuinka paljon kirkko saa verotuloja vuodessa? _____________________________ 

 

Tehtävä 6.10 Pohdi ryhmässä. Mikä palkkakuitin saajan ammatti voisi olla? 

Laske palkansaajan veroprosentti. Mihin eri tahot käyttävät saadut tulot? 
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Kunta tarvitsee veronmaksajia 
 

Tehtävä 6.11 Katso taulukkoa ja vastaa kysymyksiin. 

Kunta Vero % huoltosuhde työllisten määrä %  

18-64 vuotiaat 

tilikauden tulos 

miljoona euroa 

Helsinki 18 103 74 +559 

Hämeenlinna 21 142 72 -11 

Rautalampi 22 195 67 -1,3 

koko maan 

keskiarvo 

21 132 72 -0,5 

 

1. Missä kunnassa on korkein veroprosentti? ____________________________ 

2. Missä kunnassa on suhteessa eniten ihmisiä töissä? ___________________ 

3. Missä kunnassa on suhteessa vähiten ihmisiä töissä? __________________ 

4. Miksi Rautalammin kunnan taloustilanne on huonompi kuin Helsingin? 

 

Tehtävä 6.12 Katso taulukkoa ja keskustele ryhmässä. 

Taulukko: Väestöennuste Hämeenlinnassa vuosina 2020, 2025 ja 2030 

 2020 2025 2030 

lapset ja nuoret 12 607 11 658 10 460 

työikäiset 36 934 35 781 34 819 

eläkeläiset 17 770 19 140 20 433 

väkiluku 67 210 66 478 65 611 

 

1. Mitä ennuste kertoo Hämeenlinnan tulevaisuudesta? 

2. Mitä Hämeenlinnassa pitäisi tehdä, että tilanne olisi tulevaisuudessa parempi? 
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7. Tulonsiirrot 
 

Kelan kautta Suomen valtio maksaa tulonsiirtoja eli auttaa ihmisiä, jotka 

eivät ole töissä. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi opiskelijat, työttömät, vanhat ja 

sairaat ihmiset sekä pienten lasten äidit ja isät, jotka eivät ole töissä. 

 

Kun ihminen on työssä, hän saa palkkaa eli tuloja työnantajalta. Näistä tuloista 

palkansaaja maksaa veroja kunnalle ja valtiolle. Opiskelija saa valtiolta opintorahaa 

tai hän ottaa pankista lainaa. Työtön saa työttömyysrahaa valtiolta ja ammattiliiton 

kassasta. Vanha ihminen saa eläkettä valtiolta ja eläkekassasta. 

 

Ihminen antaa yhteiskunnalle, kun hän maksaa veroja. Ihminen saa yhteiskunnalta, 

kun hänelle maksetaan tukirahoja tai hän käyttää yhteiskunnan palveluja. 

 

Tehtävä 7.1 Tee seuraavista sanoista käsitekartta vihkoosi  ja kerro, miten seuraavat 

sanat liittyvät toisiinsa. 

 

opiskelija työntekijä eläkeläinen työtön 

vero työttömyysraha opintoraha laina 

palkka työ työnantaja valtio ja kunnat 

pankki eläkekassa eläke ammattiliitto 
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Kelan tuet lapsiperheille 
 

Tehtävä 7.2 Etsi kelan sivuilta (www.kela.fi) oikeat 

vastaukset (euroja). 

 

Äitiysavustus 

Lasta odottava äiti saa 22  ,96 euroa tai 

äitiyspakkauksen. 

 

Äitiysvapaa 

Äidillä on oikeus pitää lomaa lapsen syntymän ja 

hoidon takia 105 arkipäivää eli noin 4 kk. Äidille maksetaan vähintään 

22,96 euroa päivältä. Äitiysvapaan aikana isä voi pitää 18  päivää 

isyysvapaata.  

 

Vanhempainvapaa 

Äitiysvapaan jälkeen vanhemmilla on oikeus saada vanhempainvapaata 

ja –rahaa 1.   58  arkipäivää. Rahan suuruus on vähintään 22,  96 euroa 

päivältä. Kumpi tahansa vanhemmista voi jäädä lapsen kanssa kotiin. Isä 

voi lisäksi pitää isyysvapaata enintään 36    päivää sen jälkeen, kun 

vanhempainrahan saaminen on loppunut. 

 

Oikeus päivähoitoon 

Lapsella on oikeus päivähoitoon ennen koulun 

alkua (7 v). Jos alle 3-vuotiasta lasta ei viedä kunnan 

päivähoitoon, perhe saa yhdestä lapsesta 3  28 euroa ja seuraavasta 

 3  2 8 euroa. Jos lapsi viedään yksityiselle hoitajalla, Kela maksaa 167 

euroa hoitajalle. 
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Lapsilisä 

Alle 17-vuotiaasta lapsesta maksetaan lapsilisää verottomana: 

Lasten lukumäärä Lapsilisä kuukaudessa 

1. lapsi 10     5 euroa 

2. lapsi 10     5 euroa 

3. lapsi 10     5 euroa 

4. lapsi 10     5 euroa 

5. lapsi, 6. lapsi, 7. lapsi... 10     5 euroa 

 

Tehtävä 7.3 Laske. Jos perheessä on viisi alle 17-vuotiasta lasta, kuinka 

paljon perhe saa lapsilisiä? 

 

 

 

 

Asumistuki  

Hämeenlinnassa kaksion vuokra, vesi ja sähkö ovat yhteensä 

538 euroa. Kelan laskurilla voit laskea asumistuen suuruuden 
(https://asiointi.kela.fi/aylaskenta_app/AYLaskentaApplication?&lang=fi).  
 

 Neljän hengen perhe, jossa molemmat vanhemmat ovat työttömiä ja 

saavat rahaa kuukaudessa yhteensä 1 000 euroa. He saavat asumistukea 

405 euroa.  

 Kahden hengen perhe, jonka ovat tulot 1500 euroa kuukaudessa.  He 

saavat asumistukea 188 euroa. 
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Tehtävä 7.4 Etsi ilmoitus (www.oikotie.fi) vuokrakohteesta ja laske, kuinka 

paljon saat asumistukea, jos ansaitset kuukaudessa a) 500 euroa b) 1 000 

euroa c) 1 500 euroa. 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävä 7.5 A. Kirjoita lapsen ikä. 

         ikä 

1. Lapsi menee päivähoitoon.    _______-vuotiaana 

2. Lapsilisän maksaminen päättyy.   _______-vuotiaana 

3. Äidin äitiysvapaa alkaa.     _______-vuotiaana 

4. Vanhempainvapaa päättyy.    _______-vuotiaana 

5. Lapsi aloittaa koulun.     _______-vuotiaana 

 

B. Aikajana. 0 tarkoittaa seuraavassa kuviossa lapsen syntymää. Merkitse suoralle 

lauseet ja iät. 
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8. Hyvinvointivaltiossa on maksajia ja saajia 
 

Pasi on jyväskyläläinen 52-vuotias opettaja. Hän syntyi Helsingissä vuonna 1966 

kolmilapsisen perheen keskimmäisenä lapsena. Hänen isosiskonsa Päivi syntyi kaksi 

vuotta aiemmin ja pikkuveli Markku viisi vuotta myöhemmin. Siihen aikaan hänen 

äitinsä oli kotiäiti ja Pasi hoidettiin kotona. Pasin isä oli ammatiltaan poliisi. Perhe 

muutti Hämeenlinnaan vuonna 1977. 

 

Pasi aloitti peruskoulun 7-vuotiaana vuonna 1973. Lapsena Pasi harrasti talvella 

jääkiekkoa ja kesällä jalkapalloa. Ensimmäisen kerran Pasi pääsi jäähalliin vuonna 

1978. Jalkapalloa Hämeenlinnassa ei voinut talvella pelata muualla kuin ulkona. Pasi 

osti mopon 15-vuotiaana ja maksoi sen jakamalla lähikaupan mainoksia. 

 

Pasi asui lapsuutensa ensimmäiset 12 vuotta kerrostalossa. Perhe rakensi 

omakotitalon vuonna 1979 ja Pasi sai oman huoneen. Pasin peruskoulu loppui 

vuonna 1982 ja hän päätti pyrkiä lukioon. Kesä 1982 oli ensimmäinen kesä, jolloin 

Pasi oli kesätöissä. Lukio kesti kolme vuotta ja päättyi vuonna 1985. Toukokuussa 

vietettiin Pasin lakkiaisia.  

 

Pasi ei tiennyt, mitä hän haluaisi jatkossa opiskella, joten hän oli hotellissa töissä. Pasi 

oli töissä, kunnes hän aloitti armeijan lokakuussa 1986. Armeija kesti yksitoista 

kuukautta ja Pasi kotiutettiin eli hän pääsi kotiin lokakuussa 1987. Armeija-aikana Pasi 

oli tavannut Maaritin. 

 

Armeijan jälkeen Pasi oli töissä ja pyrki opiskelemaan yliopistoon. Hän kävi 

valintakokeissa kesällä 1988. Testi meni hyvin ja Pasi pääsi opiskelemaan Jyväskylän 

yliopistoon. Hänen pääaineensa oli historia. Pasi opiskeli kuusi vuotta ja valmistui 

historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi vuonna 1994. Myös Maarit pääsi 

opiskelemaan Jyväskylään englannin kieltä ja he asuivat yhdessä. Naimisiin he 
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menivät vuonna 1995. Heillä oli vuokra-asunto. He asuivat kaksiossa koko 

opiskeluajan. 

 

Pasi pääsi heti töihin yliopisto-opintojen jälkeen Jyväskylässä Voionmaan lukioon. 

Pasi on ollut samassa työpaikassa siitä lähtien eli lähes 24 vuotta. Pasille ja Maaritille 

syntyi ensimmäinen lapsi vuonna 1996 ja toinen lapsi vuonna 2000. Opiskeluaikana 

he asuivat vuokralla, mutta vuonna 1998 he ostivat omakotitalon Mäkimatin 

alueelta. Ensimmäisen moottoripyörän Pasi osti vuonna 2009 ja seuraavan kolme 

vuotta myöhemmin. 

 

Pasin äiti elää edelleen, mutta hänen isänsä kuoli vuonna 2007. Pasin ja Maaritin 

vanhin lapsi Jani-Petteri muutti pois kotoa vuonna 2016 ja hän opiskelee nykyään 

psykologiaa Helsingissä. Nuorempi poika eli Turo-Iivari opiskelee edelleen lukiossa ja 

hän asuu kotona. Pasi on tällä hetkellä hiukan ylipainoinen, koska hän ei enää voi 

harrastaa jalkapalloa eikä jääkiekkoa. Nykyään hän lähinnä surffaa netissä ja kerää 

postimerkkejä, joita hänellä on yli 10 000 kappaletta. 
 
Pasilla aikoo olla töissä vielä monta vuotta, sillä hän jää eläkkeelle vasta 67-

vuotiaana. Suomalaiset miehet elävät keskimäärin 78-vuotiaiksi ja tämä lienee myös 

Pasin kohtalo. 

 

Tehtävä 8.1 Lue ensimmäinen kappale ääneen parillesi ja muuta kertomus niin, että 

Pasin nimen tilalla on oma nimesi ja tiedot ovat sinun tietojasi. 

 

Tehtävä 8.2 Kirjoita vihkoon 10 lausetta itsestäsi. Käytä seuraavia verbejä: 
syntyä, kasvaa, oppia +-maan, haluta, osata, täytyä, käydä, pyrkiä, hakea, opiskella, tehdä töitä, 

valmistua, aikoa, haaveilla, tutustua, ihastua, rakastua, synnyttää, tulla isäksi, tulla äidiksi, kasvattaa, 

opettaa, jäädä eläkkeelle, vanheta, kuolla. 
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Tehtävä 8.3 Merkitse vuodet, jolloin Pasi eli tai elää ikäkautta. 

 

Mitä palveluja ja tukia Pasi ja Pasin perhe on saanut ja saa yhteiskunnalta eri 

ikäkausina? 
1966-1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapsilisä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

lapsuus 

nuoruus 

aikuisuus 

eläkeikä 

vaippaikä 

teini-ikä 

       vanhuus 
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9. Kotitalouksien rahankäyttö 

Mihin rahat kuluvat? 
 
Pienituloisten menoista yli puolet kuluu asumiseen ja ravintoon. Asumismenoja ovat 

esimerkiksi vuokra, lämmitys ja vesimaksut. Ruoka on pienituloisten toiseksi suurin 

menoerä. Noin viidennes (22 %) suomalaisista ansaitsi viime vuonna yli 40 000 euroa. 

Tämä suurituloisin viidennes käytti asumiseen ja ruokaan 39 prosenttia menoistaan. 

Asuminen on suurin menoerä myös suurituloisilla, mutta ruoka tulee vasta viidentenä 

muun muassa liikenteen ja vapaa-ajankulujen jälkeen. Suurituloisilla liikenteeseen 

kului 17 prosenttia menoista, pienituloisilla 10 prosenttia. Liikennemenoihin lasketaan 

esimerkiksi kulkuvälineiden hankinnat ja huolto, polttoaineet, julkisten 

kulkuvälineiden käyttö sekä matkat kotimaassa ja ulkomaille.  

 
Tehtävä 9.1 Miten sanat taipuvat? Kirjoita mallin mukaan taulukkoon. 

mikä? mihin? 

asuminen  

liikkuminen  

syöminen Rahaa kuluu syömiseen. 

vapaa-ajan viettäminen  

tavaroiden hankkiminen  

matkustaminen  

juominen  

ravintolassa käyminen  

puhelimen käyttäminen  
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Tehtävä 9.2 Mihin rahat menevät? Kirjoita sana mihin-muodossa. 

yksikössä mihin? 

asuminen  

terveys  

liikenne  

vapaa-aika  

kulttuuri  

koulutus  

 
Tehtävä 9.3 Mihin rahat menevät? Kirjoita sana mihin-muodossa. 

monikossa mihin? 

alkoholittomat juomat  

elintarvikkeet  

jalkineet  

vaatteet  

tarvikkeet  

koneet  

kalusteet  

hotellit  

kahvilat  

ravintolat  

muut  

tavarat  

palvelut  
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Tehtävä 9.4 Laske taulukkoon 4 hengen perheen keskimääräiset kuukausimenot.  

Kulutusmenot 

yhteensä 

menot 

vuodessa: 

27 233 

menot 
kuukaudessa 
 
: ___________ 

prosentti-
osuus 
kaikista 
kuluista (%) 

Yritys, jolta hankit 
palvelua 

Elintarvikkeet ja 

alkoholittomat 

juomat 3 373 

   

Alkoholijuomat ja 

tupakka 415 
   

Vaatteet ja jalkineet 1 045    

Asuminen 7 246    

Kodin kalusteet, 

koneet ja tarvikkeet 1 241 
   

Terveys 620    

Liikenne 4 444    

Tietoliikenne 708    

Kulttuuri ja vapaa-

aika 2 517 
   

Hotellit, kahvilat ja 

ravintolat 1 429 

	 	 	

Muut tavarat, 

palvelut ja koulutus 4 191 

	 	 	

 

Tehtävä 9.5 Kirjoita tietokoneella taulukosta teksti, jossa kerrot omin sanoin, 

mihin perheiden rahat menevät. Liitä tekstiin havainnollisia diagrammeja. 

Käytä esimerkiksi Exceliä ja tallenna diagrammit kuvina ja liitä ne tekstiin. Voit 

käyttää lähteenä myös sivua https://www.takuusaatio.fi   
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Tehtävä 9.6 Laske taulukkoon yhden hengen talouden kuukausimenot. 

	 menot 
vuodessa 

menot 
kuukaudessa 

prosenttiosuus 
kaikista kuluista 
(%) 

Yritys, jolta hankit 
palvelua 

Kulutusmenot 
yhteensä 23 400 	 100 

 

Elintarvikkeet ja 
alkoholittomat 
juomat 2 380 

	 	 	

Alkoholijuomat ja 
tupakka 795 

	 	 	

Vaatteet ja jalkineet 655 	 	 	

Asuminen 7 936 	 	 	

Kodin kalusteet, 
koneet ja tarvikkeet 789 

	 	 	

Terveys 738 	 	 	

Liikenne 3 498 	 	 	

Tietoliikenne 638 	 	 	

Kulttuuri ja vapaa-
aika 1 966 

	 	 	

Hotellit, kahvilat ja 
ravintolat 1 402 

	 	 	

Muut tavarat, 
palvelut ja koulutus 2 596 

	 	 	

 
Tehtävä 9.7 Vertaa neljän hengen talouden ja yhden hengen talouden 
rahan käyttöä. Mitä eroja havaitset? Lisää vertailu aiempaan tekstiisi. Lisää 

vertailevia diagrammeja. Lisätehtäviä:  
https://www.takuusaatio.fi/hallitserahojasi/kohtuullinen-minimi-saastaa-lompakkoa-ja-luontoa-

2/kohtuullisen-minimikulutuksen-esimerkkilaskelmat/  
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10. Asuminen 

Miten Suomessa ja muualla Euroopassa asutaan? 
 

Tehtävä 10.1 Kirjoita adjektiivien komparatiivimuodot eli vertailumuodot taulukkoon. 

 yksikön nominatiivi yksikön partitiivi monikon partitiivi 

pieni pienempi pienempää pienempiä 

suuri    

ahdas    

väljä    

hyvä    

huono    

tilava    

tyypillinen    

suosittu    

 

Tehtävä 10.2 Lue teksti ja vastaa väitteisiin oikein vai väärin. 

 

Asumiseen menee suuri osa ihmisten rahoista. Suomessa eletään yksin tai kaksin, 

ainoastaan 26 % asunnoista oli perheiden käytössä. Ennen vanhaan perheet olivat 

isoja ja asunnot pieniä. Silloin asuttiin ahtaasti. Nykyään asunnot ovat suurempia ja 

perheet paljon pienempiä. Nykyään asutaan paremmin ja väljemmin. 

 

Suomessa asunnon keskimääräinen koko on noin 80 neliötä. Norjassa asunnon 

keskimääräinen koko on 123 m², Tanskassa 116 m², Ruotsissa 103 m². Keskimääräinen 

asunnon koko on Euroopassa suurempi kuin Suomessa. Yksiöiden keskimääräinen 

pinta-ala Suomessa oli noin 32 neliötä, kaksioiden 54 neliötä ja kolmioiden 79 neliötä. 

Uusien omakotitalojen keskipinta-ala on 144 neliötä. 1990-luvulla keskipinta-ala oli 

122 neliötä eli nykyään rakennetaan isompia omakotitaloja kuin ennen. 

  



 

 

52 

 
Asunnon koko o v 

Verrattuna muihin Pohjoismaihin, Suomessa on keskimäärin pienempiä 

asuntoja. 

  

Aikaisemmin omakotitalot olivat Suomessa pienempiä kuin nykyään.   

Kaksiot ovat keskimäärin kaksi kertaa suurempia kuin yksiöt.   

Norjalaiset asuvat väljästi eli heillä on isot talot.   

Tanskalaiset asuvat väljemmin kuin ruotsalaiset.   

Nykyään tehdään isompia asuntoja kuin ennen.   

Ennen tehtiin pienempiä asuntoja kuin nykyään.   

Nykyään asutaan huonommin ja ahtaammin.   

 

Tehtävä 10.3 Yhdistä sanallinen muoto ja prosenttimuoto. 

sanallinen muoto  prosenttimuoto 

kokonainen, kaikki  10 % 

puolet  20 % 

yksi viidesosaa  75 % 

kaksi kolmasosaa  100 % 

kolmannes  0 % 

ei yhtään  30 % 

noin kolmannes  33 % 

neljännes  1 % 

yksi kymmenestä  21 % 

yksi sadasta  50 % 

noin viidennes  25 % 
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Tehtävä 10.4 Lue teksti ja vastaa väitteisiin oikein (o) vai väärin (v). 

 
Asuntotyypit 
 

Vuonna 2018 EU:n väestöstä 46 % asui kerrostalossa, lähes 

viidennes (18,6 %) rivitaloissa ja yli kolmannes (34,7 %) 

pientaloissa.  

 
Asuntotyypeissä on suuret erot EU-maiden välillä. Latviassa, Espanjassa, Virossa ja 

Kreikassa yli 60 prosenttia ihmisistä asuu kerrostaloissa. Pientaloissa asuttiin erityisesti 

Kroatiassa (69%), Sloveniassa, Romaniassa ja Unkarissa. Näissä maissa 

omakotiasujien osuus oli yli 60 prosenttia. Rivitalot olivat suosittuja Alankomaissa, Iso-

Britanniassa, Irlannissa, Maltalla ja Belgiassa. Näissä maissa vähintään kaksi 

viidesosaa asui rivitaloissa.  

 
Suomessa suosituin asuntotyyppi on kerrostalo. Lähes puolet (46 %) asui 

kerrostaloissa. Pientaloissa eli omakoti- ja paritaloissa asui 40 prosenttia väestöstä. 

Rivitaloissa asui noin 14 prosenttia suomalaisista. 

 
Asuntotyypit o v 

Espanjassa suurin osa ihmisitä asuu kerrostaloissa.   

Omakotitalot ovat yleisempiä Unkarissa kuin Suomessa.   

Alle puolet suomalaisista asuu kerrostaloissa.   

Suomessa omakotitaloissa asuu enemmän ihmisiä kuin kerrostaloissa.   

Irlannissa rivitalot ovat suositumpia kuin Suomessa.   

Kuvassa oleva rivitalo on tyypillinen englantilainen rivitalo.   

  



 

 

54 

Tehtävä 10.5 Lue teksti ja vastaa väitteisiin oikein (o) vai väärin (v). 
 
Oma vai vuoka-asunto? 
Yli puolet väestöstä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa asui omistusasunnossa. Osuus vaihteli 

paljon. Esimerkiksi Saksassa omistusasunnoissa asui 51,4 prosenttia ja Bulgariassa 96,4 

prosenttia. Sen sijaan Sveitsissä noin 57,5 prosenttia väestöstä asui vuokralla. 

Suomessa neljännes (25 %) väestöstä eli noin 1,4 miljoonaa ihmistä asui vuokralla. 

Vuokra-asunnon keskipinta-ala oli 53 neliötä ja omistusasunnon 96 neliömetriä. 

 

Millaisessa asunnossa sinä haluaisit asua? 

 
”Mulla on tosi siisti kämppä keskellä Helsinkiä. Se on noin 

20 neliötä ja kätevästi ekassa kerroksessa. Vaikka se on 

vanhassa talossa, se on hyvässä kunnossa. Viime vuonna 

taloyhtiössä tehtiin putkiremontti ja kylpyhuone uusittiin 

samalla.”- Simo Nevalainen 

 
viihtyisyys koko käytännöllisyys kunto ja 

remontit 

sijainti 

 
Millainen asunto on asuntoilmoitusten mukaan? Ilmoituksissa kerrotaan asunnoista 

hinnan lisäksi seuraavia asioita (Julius Heikkuri kandidaattityön pohjalta muokattu): 
1. Asunnon viihtyisyys 

2. Asunnon koko 

3. Asunnon käytännöllisyys 

4. Kunto ja remontit 

5. Sijainti  

Asumismuoto o v 

Suurin osa suomalaisista asuu vuokra-asunnossa.   

Vuokralla asuu noin neljännes suomalaista.   

Suomessa omistusasunnot ovat keskimäärin suurempia kuin vuokra-asunnot.   

75 % suomalaisista asuu omistusasunnossa.   
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1. Asunnon viihtyisyyttä kuvaavia lauseita: 

• Halutulla ja viihtyisällä asuinalueella myytävänä valoisa läpitalon huoneisto. 

• Tunnelmallisessa kodissa on tilaa isommallekin perheelle.  

2. Asunnon kokoa kuvaavia lauseita: 

• Avara ja tilava perheasunto rauhallisella sijainnilla puiston reunassa. 

• Kolme mukavan kokoista makuuhuonetta, iso olohuone ja näppärä keittiö. 

3. Asunnon käytännöllisyyttä kuvaavia lauseita 

• Pohjaratkaisu on käytännönläheinen. 

• Käytännölliset kylpyhuonetilat ja erillinen kodinhoitohuone.  

4. Kunto ja remontit kuvataan esimerkiksi seuraavasti: 

• Asunto on siistikuntoinen. Kylpyhuone on uusittu putkiremontin yhteydessä. 

• Peruskuntoinen asunto kaipaa päivitystä ja kohennusta. 

• Juuri remontoitu loistokuntoinen yksiö. 

5. Sijaintia kuvaavia lauseita: 

• Tilava asunto rauhallisella ja suositulla Myllymäen asuntoalueella. 

• Asunnon sijainti on loistava, vieressä mm. koulu ja kirjasto. 

• Hyvät liikenneyhteydet joka puolelle. Yliopistolle on lyhyt matka.   

• Puhtaan järven rannalla oleva kiinteistö nyt myynnissä.  

 
Tehtävä 10.6 Lue asuntoilmoituksia (sanomalehti, etuovi.com, oikotie.fi) ja 

etsi lisää sanoja listaan. Kirjoita sanat vihkoosi. 

Asunnon viihtyisyys: viihtyisä, valoisa, rauhallinen 

Asunnon koko: avara, tilava 

Asunnon käytännöllisyys: käytännöllinen, lasitettu 

Kunto ja remontit: hyväkuntoinen, remontoitu 

Sijainti: rauhallinen, suosittu  

 

Tehtävä 10.7 Kirjoita vihkoosi nykyisen asuntosi plussat ja miinukset. 

 

Tehtävä 10.8 Kirjoita vihkoosi asuntoalueesi plussat ja miinukset. 
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Tehtävä 10.9 Lue asuntoilmoitukset ja kirjoita vihkoosi asuntojen plussat ja miinukset. 

 

Kohde 1. Myytävänä 108 m² rivitaloasunto Hämeenlinnassa 235 000 euroa 

Upealla paikalla keskustassa Linnanpuiston ja Vanajaveden rantamaisemissa oleva 

kaksikerroksinen koti. Tämä asunto sopii myös lapsiperheelle. Juuri remontoitu kirjasto 

on kulman takana sekä koulut ja päiväkodit kävelymatkan päässä. Kotiovelta alkaa 

kaunis rantareitti, jossa voit ihailla Hämeen vanhaa linnaa. Kaupungin venelaiturista 

voit vuokrata venepaikan. Kodista on lyhyt kävelymatka rautatieasemalle ja 

Hämeenlinnan torille. Tästä ei keskusta-asumisen sijainti parane. Asunto on viihtyisä, 

valoisa ja juuri remontoitu laadukkailla materiaaleilla. Talo on rakennettu 1980-

luvulla. Tervetuloa tutustumaan. 

 
Kohde 2. Myytävänä 118 m² rivitaloasunto Vantaalla 230 000 euroa 

Remonttia vailla oleva rivitalokolmio lähellä lentokenttää ja moottoritietä. Matka 

lähimpään kouluun on alle 6 kilometriä, päiväkotia alueella ei vielä ole. Alueen 

pitäisi olla valmis 10 vuoden kuluttua, jolloin siellä on myös puistoja ja pyöräteitä. 

Lähin kauppa on 20 minuutin automatkan päässä, mutta ravintola Yökyöpeli on 

naapurikiinteistössä. Taloyhtiöön on tulossa putkiremontti ensi vuonna. Talo on 

rakennettu 1970-luvulla eikä pintaremontteja ole sen jälkeen tehty. Tervetuloa 

tutustumaan. 

 

Tehtävä 10.10 Vertaile kohteita 1 ja 2. 

 kyllä ei 

Asunnot ovat saman kokoisia.   

Asunnot ovat saman hintaisia.   

Molemmat kohteet sijaitsevat järven lähellä.   

Kohde 1 sopii hyvin ihmiselle, jolla ei ole autoa.   

Kohde 2 sopii ihmiselle, jolla ei ole autoa.   

Kohde 2 sopii hyvin lapsiperheelle.   
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Kohde 1 sijaitsee kauniissa paikassa.   

Kohde 2 sijaitsee keskellä työmaata.   

Kohde 2 sopii hyvin remonttitaitoiselle ihmiselle.   

Kohde 1 sopii ihmiselle, joka käy Helsingissä töissä.   

Kohde 2 sopii ihmiselle, joka työskentelee lentoasemalla.   

 
Tehtävä 10.11 Tee tietokoneella hyvä asuntomyynti-ilmoitus nykyisestä 

asunnostasi. Luonnostele ilmoitus laatikoihin. Lisää ilmoitukseen oma 

puhelinnumerosi.  

viihtyisyys koko käytännöllisyys kunto ja 

remontit 

sijainti 

 

Tehtävä 10.12 Tehkää ryhmän kanssa yhteinen Padlet-seinä, johon lisäätte 

asuntoilmoitukset. Tutkikaa ilmoituksia ja ottakaa yhteyttä myyjiin esimerkiksi 

WhatsAppilla. Käykää kauppaa ja esittäkää lisäkysymyksiä asunnoista. 
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Tehtävä 10.13 Lue sanomalehden yleisönosastokirjoitus. 
 
Alueemme on nukkumalähiö, jossa ei voi nukkua 
 
Muutimme Hämeenlinnaan vuosi sitten Helsingistä. Kaupungin etusivulla lukee, että 

”Hämeenlinna on kaupunki, jossa luonto ja vesi ovat kaikkialla ja kaikki palvelut ovat 

ihan lähellä.” Meidän kokemuksemme on aivan päinvastainen. Ainoastaan ihan 

lähellä on juoppo, metelöivä naapuri, joka ei anna meidän nukkua öisin.  

Kuvittelimme, että asunto Hämeenlinnassa antaa suojan ja turvapaikan. Muutimme 

Hämeenlinnaan siinä uskossa, että elämme loppuiän kauniissa, turvallisessa ja 

rauhallisessa ympäristössä. Toivoimme, että uudessa asunnossa voisi rentoutua, 

opiskella, työskennellä ja elää. Kaikki nämä unelmat ja haavekuvat ovat 

poispyyhitty ja harkitsemme muuttoa, jos kaupunki ei tee mitään tämän alueen 

parantamiseksi. 

 

Asuinoloihin liittyy myös lähiympäristö. Moni lapsiperhe valitsee asuinpaikan sen 

mukaan, onko lähellä lasten hoitopaikka ja koulu. Meidän lähikouluumme on 

matkaa yli 6 kilometriä ja toisen lapsen päivähoitopaikkaan neljä kilometriä toiseen 

suuntaan. Työmatkoja varten meidän oli pakko ostaa toinen auto, sillä 

kulkuyhteydet ovat todella surkeita. Vuosi sitten alueella oli lähikauppa ja nyt sekin 

on lopetettu. Ainoa vapaa-ajanpaikka on karaokebaari, mutta kuulemme tarpeeksi 

naapurin ”laulua” seinän takaa. Tälle alueelle on saatava kunnon palvelut, 

vähintään kuusi bussivuoroa lisää, urheiluhalli ja lähikauppa. Lisäksi kaikki häiritsevät 

naapurit pitäisi lähettää toiseen kuntaan. 

- pettynyt veronmaksaja 

Tehtävä 10.14 Missä asioissa olet samaa mieltä kirjoittajan kanssa? Kirjoita 

 vihkoon. 

 

Tehtävä 10.15 Missä asioissa olet eri mieltä kirjoittajan kanssa? Kirjoita vihkoon.
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Tehtävä 10.16 Miten asumisen tyytyväisyyttä mitataan? Yhdistä käsite ja 
esimerkkilause. 

käsite   esimerkkilause 

Liikenneyhteydet •   • Lähellä on kauppoja, apteekki, 
parturit ym. yksityisiä palveluja. 
 

Asunnon koko ja varusteet •   • Alueelle on rakennettu 
pyöräteitä ja siellä on helppo 
pyöräillä. 

 
Puisto ja viheralueet •   • Alueella on turvallista kävellä, 

pyöräillä ja autoilla. 
 

Rauhallisuus ja yleinen järjestys •   • Poliisin ei tarvitse tällä alueella 
usein käydä. 

 
Liikenneturvallisuus •   • Lähellä on kauniita puistoja ja 

metsää. 
 

Kevyen liikenteen väylät •   • Asunto on riittävän tilava ja 
moderni. 

 
Kaupallisten palvelujen sijainti •   • Bussit kulkevat säännöllisesti 

asunnon ja keskustan välillä. 
 

Asuinalueen arvostus •   • Esimerkiksi liikenne tai baarien 
yöelämä ei aiheuta liikaa 
ääntä. 

 
Rakennetun ympäristön viihtyvyys 

ja kauneus 

•   • Alueella ei haise pahalta ja siellä 
on hyvä hengittää. 

 

Asuinalueen palvelujen 

kokonaisuus. 

•   • Asukkaat voivat hoitaa 
useimmat arkipäivän asiat 
asuinalueen lähellä. 

Ilmanlaatu •   • Alueella ei ole esimerkiksi rumia 
teollisuuslaitoksia eikä rumia 
taloja. 

Melutaso •   • Alueella on hyvä maine. 

Asuinalueen katujen hoito •   • Lähellä on päiväkoti, koulu, 
kirjasto ja muita kaupungin 
järjestämiä palveluita. 

 
Asumisen kustannukset •   • Asukkailla ei mene liian paljon 

rahaa töissä käyntiin. 
 

Kunnan palvelujen sijainti •   • Asunnot eivät ole liian kalliita. 

Työmatkakustannukset •   • Kadut ovat hyvässä kunnossa, 
talvella ne eivät ole liukkaita. 
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Tehtävä 10.17 Täytä mielipidekyselylomake. Keskustele väitteistä ryhmässä. 

Mielipidekysely. Vastaa kyllä tai ei. kyllä ei 

Haluan asua ahtaasti.   

Haluan asua väljästi.   

Haluan asua asunnossa, jossa on vesijohto, suihku ja vessa.   

Minua ei häiritse, vaikka katto vuotaa ja huoneessa on rotta.   

Minua häiritsee, jos naapurit riitelevät kovaäänisesti.   

Minua häiritsee, jos asunnossa on kylmä.   

Haluan, että asuntoni on pimeä ja tunkkainen.   

Haluan, että kaikki rahani ei mene asumiseen.   

Haluan asua kaupungin keskustassa.   

Haluan asua lähellä keskustaa.   

Haluan asua maaseudulla.   

Haluan asua lähellä metsää.   

Haluan asua järven rannalla.   

Haluan asua omakotitalossa.   

Haluan asua rivitalossa.   

Haluan asua kerrostalossa.   

Haluan asua asunnossa, jossa on sähkö.   

Haluan asua vanhassa talossa.   

 

 Tehtävä 10.18 Jatka lauseita. 

Suurin osa meidän ryhmästämme haluaa ______________________________________ 

Suurin osa meidän ryhmästämme ei halua ______________________________________ 

Kukaan meidän ryhmästämme ei ______________________________________________ 

Kaikki meidän ryhmästämme ___________________________________________________ 

Melkein jokainen _______________________________________________________________ 

Tuskin kukaan __________________________________________________________________ 

Vähemmistö ___________________________________________________________________  
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Tehtävä 10.19 Mielipidekysely asumisesta.  

Lue väite ja merkitse rasti (X) kohtaan seuraavan ohjeen mukaisesti. 

1. erittäin tyytymätön 

2. melko tyytymätön 

3. ei tyytyväinen eikä tyytymätön 

4. melko tyytyväinen 

5. erittäin tyytyväinen 

Mitä mieltä sinä olet: 1 2 3 4 5 

Asuinalueesi liikenneyhteyksistä?      

Asuntosi kunnosta, koosta ja viihtyvyydestä?      

Asuntoalueesi viheralueista ja ulkoilupaikoista?      

Asuntoalueesi turvallisuudesta ja rauhallisuudesta?      

Asuntoalueesi kauppojen ja palveluiden tarjonnasta?      

Asuntoalueesi arvostuksesta?      

Asuntoalueesi rakennuksista ja ympäristön kauneudesta?      

Asuntoalueesi palvelujen kokonaismäärästä?      

Asuinalueesi ilmanlaadusta?      

Asuintalosi melutasosta?       

Asuinalueesi katujen hoidosta talvella ja kesällä?      

Asumisen kustannuksista?      

Asuinalueen kunnallisista palveluista?      

Työmatka- tai opiskelumatkakustannuksista?      

              

Tehtävä 10.20 Laske pisteet yhteen ja laske sen jälkeen keskiarvo. 

Asuinalueeni: __________________________________ Keskiarvo: ______________________ 

Kerätkää ryhmässä tulokset yhteen. Mitkä alueet saivat parhaat pisteet ja mitkä 

heikoimmat?   
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11. Yritys ja yrittäjyys 

Maailman suurin yritys on Saudi Aramco. Sen markkina-arvo on 1602 miljardia 

dollaria. Seuraavina listalla tulevat Microsoft, Apple ja Amazon. Suomessa on 

286 000 yritystä. Näiden kaikkien yritysten liikevaihto on yhteensä 434 miljardia euroa. 

Suomen suurimmat yritykset ovat Kone, Neste, Nordea Bank, Nokia, Sampo, Fortum, 

UPM-Kymmene, Stora Enso, Elisa ja Orion. (Lähde: Viisas raha 15.6.2020) 

 

Tehtävä 11.1 Etsi tieto verkosta. Mitä seuraavat firmat myyvät? 

firma myyntituotteet 

Saudi Aramco  

Microsoft  

Apple  

Amazon  

Tesla  

Kone  

Neste  

NordeaBank  

Nokia  

Sampo  

Fortum  

UPM-Kymmene  

Stora Enso  

Elisa  

Orion  

Rovio  

 

Tehtävä 11.2 Selitä vihkoon seuraavat sanat: osake, yhtiö, voitto, tappio, osinko, 

pörssi.  
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Suurin osa (93 %) suomalaisista yrityksistä on alle kymmenen hengen yrityksiä. 

Seuraavaksi suurin ryhmä (6 %) työllistää 10-49 henkeä, keskisuuria (50-250) yrityksiä 

on 1 prosentti ja suuryrityksiä ainoastaan 0,2 prosenttia kaikista yrityksistä. 

 

Tehtävä 11.3 Kirjoita taulukkoon, mistä hankit tuotteet. 

		 Mistä sinä hankit näihin liittyvät tavarat?	

Elintarvikkeet ja 
alkoholittomat juomat 	

Alkoholijuomat ja tupakka 	

Vaatteet ja jalkineet 	

Asumiseen liittyvät menot 	

Kodin kalusteet, koneet ja 
tarvikkeet 	

Terveys 	

Liikenne 	

Tietoliikenne 	

Kulttuuri ja vapaa-aika 	

Hotellit, kahvilat ja 
ravintolat 	

Muut tavarat, palvelut ja 
koulutus 	
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Tehtävä 11.4 Millaisia yrityksiä ja yritysideoita on syntynyt tai voi syntyä? Kirjoita 

vähintään 5 vanhaa tai uutta liikeideaa jokaisen kuvan kohdalle.  
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Yritys ja yrittäjyys – esimerkkinä elintarvikeala 
 

Valio on Suomen suurin elintarvikealan yritys ja koko Suomen 40. suurin yritys. Sen 

liikevaihto oli vuonna 2020 noin 1,8 miljardia euroa ja henkilöstön määrä oli 4256 

ihmistä. Muita suuria elintarvikeyhtiöitä ovat HKScan, Atria, Fazer, Paulig ja Olvi. 

 
Tehtävä 11.5 Arvioi, kuinka paljon (kg) sinä syöt ja juot vuodessa: 

 oma kulutus (kg) 

nestemäisiä maitotuotteita (maito, jogurtti)  

lihaa  

viljaa (leipää, puuroa, pullaa, karkkia ym.)  

hedelmiä  

vihanneksia  

kalaa  

kananmunia (ruoassa ja leivoksissa myös)  

 

Tehtävä 11.6 Etsi internetistä tietoa yrityksistä ja täytä taulukko. 

Yritys liikevaihto  henkilöstö perustettu tuotteita tuotteita 

Valio 1,8 mrd 4256    

HKScan      

Atria      

Fazer      

Paulig      

Olvi      
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Tehtävä 11.7 Etsi seuraavat tiedot sivulta 
www.tem.fi/toimialapalvelu/elintarvikeala 

 

1. Kuinka monta elintarvikkeita valmistavaa yritystä Suomessa on? _____________ 

2. Kuinka monta juomia valmistavaa yritystä Suomessa on? ___________________ 

3. Missä kolmessa maakunnassa on eniten elintarvikeyrityksiä? ________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Kuinka paljon elintarvikeyrityksiä on Kanta-Hämeessä? _____________________ 

5. Mikä on tyypillisen elintarvikeyrityksen henkilömäärä? ______________________ 

6. Kuinka monta ihmistä valmistaa elintarvikkeita? ____________________________ 

7. Kuinka monta ihmistä valmistaa juomia? ___________________________________ 

8. Laita seuraavat alat suuruusjärjestykseen yritysten määrän mukaan: 

Kalan jalostus, juomien valmistus, hedelmien ja kasvisten jalostus, liha- ja 

makkaratuotteiden valmistus, leipomotuotteiden valmistus 

ala %-osuus 

  

  

  

  

  

muut 27  
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Tehtävä 11.8 Etsi tiedot sivulta www.tem.fi/toimialapalvelu/elintarvikeala. 

Kuinka paljon suomalaiset keskimäärin kuluttivat vuodessa (kg) vuonna 

2018? 

 suomalaisten keskimääräinen kulutus (kg) 

nestemäisiä maitotuotteita (maito, jogurtti)  

lihaa  

viljaa (leipää, puuroa, pullaa, karkkia ym.)  

hedelmiä  

vihanneksia  

kalaa  

kananmunia (ruoassa ja leivoksissa myös)  

 
Tehtävä 11.9 Etsi tiedot sivulta www.tem.fi/toimialapalvelu/elintarvikeala. 

Merkitse, onko väite oikein vai väärin. 

 o v 

Lihanleikkaajat ovat yleensä miehiä.   

Suomessa on alle 1000 naista, jotka käsittelevät kalaa tai leikkaavat lihaa.   

Leipomoissa ja konditorioissa on melkein 3000 työntekijää.   

Ruotsi on Suomen tärkein vientimaa.   

Venäjälle viedään enemmän elintarvikkeita kuin Viroon.   

Ruotsi on tärkein tuontimaa.   

Saksasta tuodaan paljon elintarvikkeita Suomeen.   

Suurin osa elintarvikeyrityksistä on pieniä ja niissä on alle 10 henkeä töissä.   

 
Tehtävä 11.10 Elintarvikeala Kanta-Hämeessä. Etsi tiedot internetistä ja kirjoita 100 

sanan teksti vihkoosi. 

1. Mitä elintarvikealan yrityksiä Kanta-Hämeessä on? 

2. Mitä elintarvikealan oppilaitoksia Hämeenlinnassa on? 

3. Mitä elintarvikealan työpaikkoja Kanta-Hämeessä on? 

4. Mikä on hygieniapassi ja missä sen voi suorittaa? 

5. Kuinka monta elintarvikealan työpaikkaa on avoinna Hämeenlinnassa?  
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Tehtävä 11.11 Valitse yksi elintarvikealan yritys ja tee siitä yritysesittely 

esimerkiksi Powtoonilla (https://www.powtoon.com/). 

o Mitä se myy? 

o Kenelle se myy? 

o Miten se myy ja markkinoi? (logot, brändi, sivut ym.) 

o Mitä muita yrityksiä toimii samalla alalla? 

 

Tehtävä 11.12 Millaisia yrityksiä on syntynyt elintarvikkeiden ja juomien ympärille? Tee 

käsitekartta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ruoka ja juoma 
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12. Toimialat Suomessa 

Tehtävä 12.1 Käännä sanat ja etsi eri alojen yritysten nimiä internetistä. Mikä ala 

sinua kiinnostaa? 

 3 kiinnostavinta 

alaa (numeroi) 

esimerkkifirmoja  

maatalous, metsätalous, kalatalous   

kaivostoiminta   

teollisuus   

sähkö- ja lämpöhuolto   

viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto   

rakentaminen   

tukku- ja vähittäiskauppa   

kuljetus ja varastointi   

majoitus- ja ravitsemistoiminta   

informaatio ja viestintä   

rahoitus- ja vakuutustoiminta   

kiinteistöala   

tieteellinen ja tekninen toiminta   

hallinto- ja tukipalvelutoiminto   

julkinen hallinto ja maanpuolustus   

koulutus   

terveys- ja sosiaalipalvelut   

taiteet, viihde ja virkistys   

 

Tehtävä 12.2 Valitse yksi toimiala sivulta 

https://www.stat.fi/fi/luokitukset/toimiala/. Kerro minkä nimisiä yrityksiä 

alalla toimii ja millaisia ammatteja alalla on? 
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13. Projektityö 

Tehtävä 13.1 Valitse yksi seuraavista aiheista. Tee esitys, jossa kerrot tämän sektorin 

yrityksistä, tavaroiden ja asioiden markkinoinnista.  

 

• Rakentaminen ja kiinteistöala (koti ja asuminen) 

• Vähittäiskauppa esim. Kauppakeskus Goodman (kauppa ja palvelut) 

• Kulttuuriala esim. Verkatehtaan alue 

• Kilpaurheilu ja junioritoiminta esim. HPK, HJS 

• Matkailu ja matkailuun liittyvä oheistoiminta esim. hotellit ja golfkentät 

• Terveys ja hyvinvointi esimerkiksi kuntosalit ja siihen liittyvä liiketoiminta 

• Työnvälitys ja vuokratyötoiminta (Barona ym.) 

• Kierrätys ja jätehuolto (kirpputorit, jätehuolto) 

• Kasvatus ja hoito (päiväkoti, vanhusten hoito) 

 

Käsittele asiaa yhden yrityksen näkökulmasta.  Pohdi työssäsi seuraavia asioita. 

o Mitä se myy? 

o Kenelle se myy? 

o Miten se myy ja markkinoi? (logot, brändi, sivut ym.) 

o Mitä muita yrityksiä toimii samalla alalla? 

o Mitä ammatteja firmassa on? 

o Millaisia taitoja työntekijöiltä vaaditaan? 
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14. Oman osaamisen arviointi 

Kuinka monta % osaat? 20 40 60 80 100 

Osaan nimetä ja löytää työpaikkoja yhteiskunnan eri 
sektoreilta. 

 

Osaan kuvailla lähiympäristöni palveluja.  

Osaan vaikuttaa lähiympäristössäni.  

Osaan nimetä kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet.  

Osaan ottaa kantaa toisen mielipiteeseen ja osaan 
perustella oman mielipiteeni. 

 

Osaan keskustella Suomen poliittisesta järjestelmästä.   

Osaan tehdä projektin suomen kielellä.  

Osaan lukea tilastoa ja kertoa siitä.  

Osaan markkinoida ja mainostaa.  

Osaan lukea lehden eri tekstilajeja.  

Osaan tunnistaa eri tekstilajeja.  

Osaan poimia tekstistä tärkeimmät tiedot.  

Ymmärrän rahan kiertokulun yhteiskunnassa.  

Ymmärrän hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusrakenteen.  

Ymmärrän pörssin toiminnan.  

Osaan etsiä tietoja alueen yrityksistä.  

Ymmärrän yritystoimintaa.  

Osaan tulkita sanallista numerotehtävää.   

Minusta on mielenkiintoista opiskella yhteiskunnallisia 
aiheita. 

 

 


