
VERKKOTEHTÄVIÄ

Pelit
Kahoot-pelit, yksityishenkilöiden laatimia ja julkaisemia pelejä
Opettajalle: kahoot.com; opiskelijalle: kahoot.it
hakusanoja esim. asuminen, kierrätys, perheenjäsenet, siviilisääty, harrastus, va-
paa-aika, lääkärissä, terveyspalvelujärjestelmä, eduskunta, hallitus, presidentti, oi-
keudet ja velvollisuudet Suomessa, koulutus Suomessa, koulutusjärjestelmä, Suomen 
koulutusjärjestelmä

Suomen mielenterveysseura 
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/materiaalit/pelit-ja-teht%C3%A4v%C3%A4t

Partio, peli ilmastonmuutoksesta
https://www.partio.fi/partiomedia/nain-kerrot-ilmastonmuutoksesta-eri-ikaisille-kokei-
le-myos-uutta-pelia/

TOIMINNALLISIA TEHTÄVÄIDEOITA

Lipputehtävä
Pohjoismaiden liput voi tulostaa tyhjinä versioina ja värittää:
https://www.norden.org/fi/information/tanskan-lippu 

Lähiympäristö-kuva- ja kirjoitustehtävä 
Ohjaa parit tai pienryhmät kuvaamaan erilaisia paikkoja ulkona lähiympäristössä. Tule 
sitten sisälle ja kirjoita, mitä kuvissa on. Voit myös antaa tehtävän kotona tehtäväksi, 
jolloin kuvat ovat tekstin tukena, kun luet opiskelijan kirjoittamaa tekstiä lähiympäris-
töstään. 



PALKAT JA PALKKATAULUKOT
Opettaja voi tulostaa palkkataulukon joltakin alalta ja sitten voidaan laskea, paljonko 
saa palkkaa eri aikoina (esim. www.pam.fi  Kaupan työehtosopimukset  taulukko-
palkat). 

Laske, miten paljon palkkaa sinä saat seuraavilta päiviltä, jos olet kaupassa töissä ja 
sinun tuntipalkka on 10 €/h?

Maanantaina olet töissä klo 10.00–14.00  ______________________

Tiistaina olet töissä klo 8.00–18.00.   ______________________

Perjantaina olet töissä klo 16.00–23.00.   ______________________

Sunnuntaina olet töissä klo 11.00–16.00.  ______________________

Mikä on kuukausipalkka Helsingissä, jos on tehnyt tätä työtä alle vuoden? Palkkaryhmä A.

______________________
Mikä on kuukausipalkka Tampereella, jos on tehnyt tätä työ vuotta? Palkkaryhmä A.

______________________
Mikä on kuukausipalkka Turussa, jos ei ole mitään työkokemusta? Palkkaryhmä A.

______________________
Mikä on tuntipalkka Vantaalla, jos on tehnyt tätä työtä kaksi vuotta? Palkkaryhmä A.

______________________
Kuinka paljon työntekijä saa lauantailisää?  ______________________

Kuinka paljon työntekijä saa iltalisää?   ______________________

Kuinka paljon sinä saisit palkkaa tällä alalla? ______________________



AMMATTIBAROMETRITEHTÄVÄ
Katsotaan yhdessä eri ammatteja; onko työntekijöistä pulaa vai onko työntekijöitä pal-
jon, jopa liikaa.
Mene verkkosivulle www.ammattibarometri.fi 

sininen väri 
= PULA. Se tarkoittaa, että tarvitaan lisää työntekijöitä. 
Työtä tässä ammatissa on Suomessa nyt. 

keltainen väri 
= TASAPAINO. Se tarkoittaa, että työntekijöitä on sopivasti. 
Tässä ammatissa on sopiva määrä työntekijöitä Suomessa nyt. 

punainen väri 
= PALJON tai LIIKAA HAKIJOITA. Se tarkoittaa, että on liikaa työntekijöitä. 
Tässä ammatissa on liikaa työntekijöitä eikä työtä ole kaikille. 

Kirjoita ammattibarometriin seuraavat sanat ja tarkista, onko tässä ammatissa töitä 
sinun kotikaupungissa tai lähellä. 
• ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
• kahvila- ja baarimyyjät
• lähihoitajat
• lastentarhanopettajat
• toimisto- ja laitossiivoojat
• putkiasentajat
• rakennussähköasentajat
• kampaajat ja parturit
• sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat

Katso sinun oma toiveammattisi!



Kysymyksiä harjoittelupaikkakäynnille

Opiskelijalle: 
Miten harjoittelu on alkanut?
Mitkä ovat sinun työtehtävät? Mitä sinä teet joka päivä?
Mikä on sinulle vaikeaa harjoittelussa? Mikä on sinulle helppoa?
Oletko sinä kiinnostunut tästä alasta, voisiko siitä tulla sinulle ammatti?

Ohjaajalle: 
Miten harjoittelu on sinun mielestä sujunut? 
Soveltuisiko opiskelija tälle alalle?
Mitä ohjeita sinä hänelle antaisit?
Minkälainen koulutus alalle tarvitaan?
Miten opiskelija on pärjännyt suomen kielellä?

Ehkä: Olisiko työkokeilu/palkkatuettu työ mahdollinen? 

Muutama linkki, joita voit käyttää tai lukea taustaksi itse

Ammatillinen järjestäytyminen https://findikaattori.fi/fi/36
Työlliset toimialoittain https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_tyoelama.html
Mihin veroeurosi menevät? https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/09/11/mihin-veroeuro-
si-menevat-palvelujen-todelliset-hintalaput-yllattavat




