
SANELUJEN VASTAUKSET

OSA 1 Suomi ja Suomen ihmiset
Suomen luonto on upea.
Suomen pinta-alasta 76 prosenttia on metsää.
Suomen pinta-alasta 10 prosenttia on vettä.
Metsäkävelyt ovat tärkeitä terveydelle.
Suomen yleisin puu on mänty.
Kuusi on havupuu.
Koivu on lehtipuu.
Vaahterat ovat syksyllä värikkäitä.
Metsässä voi kerätä sieniä ja marjoja.
Voin kalastaa mato-ongella.

OSA 2 Koti ja perhe
Tämä perhe asuu omakotitalossa.
Kimmo ja Tiina ovat naimisissa. 
Dimitrillä ja Marialla on kolme lasta. 
Minulla on pieni perhe.
Meidän talossa on viisi kerrosta. 
Talossa on kaksi huonetta ja keittiö.
Minun talon lähellä on metroasema ja kauppakeskus.
Talon pihassa on kierrätysastiat.
Talossa on hiljaisuus kello 22.
Parvekkeella ei saa polttaa.

OSA 3 Asiointi, palvelut ja hyvinvointi
Jos olet sairas, soita terveysasemalle. 
Terveysasemalla on takaisinsoittopalvelu.
Kun hoitaja soittaa, hän kysyy henkilötunnuksen.
Kun hän soittaa, hän kysyy oireet. 
Oireita ovat kuume, säänsärky tai oksennus.
Muista pestä kädet saippualla. 
Muista juoda paljon vettä. 
Sinun täytyy levätä, jos olet sairas. 
Lapsi ei mene päiväkotiin sairaana. 
Muista syödä terveellisesti ja liikkua. 



OSA 4 Ammatit ja alat
Terveydenhoitaja hoitaa potilaita. 
Taksinkuljettaja työskentelee myös öisin. 
Kokki osaa valmistaa herkullisia ruokia.
Huoltomies hiekoittaa portaat. 
Kondiittori koristelee kakkuja. 
Sairaanhoitaja on töissä sairaalassa.
Myyjät hyllyttävät tuotteita.
Varastomies tekee vuorotyötä.
Kampaaja värjää ja kihartaa hiuksia. 
Vahtimestari auttaa asiakkaita.  

OSA 5 Koulutusjärjestelmä ja jatkokoulutukset 
Peruskoulun jälkeen voi mennä ammattikouluun tai lukioon. 
Valma valmentaa ammatillisiin opintoihin.
Lukion jälkeen voi hakea yliopistoon.  
Osaamiskartoituksessa mitataan sinun ammattitaitoa.
Oppisopimuskoulutuksessa opiskelet koulussa ja työpaikalla.
Ammattikouluissa opiskelu on toiminnallista.
Opiskelu ammattikorkeakoulussa on käytännöllisempää kuin yliopistossa. 
Verkko-opiskelu ja etäopiskelu ovat omatoimista opiskelua.
Hakuajat löytyvät usein verkkosivuilta.
Koulussa voi saada ohjausta opiskeluun. 

OSA 6 Vapaa-aika 
Kun harrastan liikuntaa, en sairastu helposti.
Ruuanlaitto on hyvä harrastus. 
Penkkiurheilu tarkoittaa urheilun katsomista. 
Hän käy lenkillä monta kertaa viikossa.
Lukeminen ja liikkuminen ovat tyypillisiä harrastuksia.
Vapaa-aikana on tärkeää piristyä ja levätä.
Kirjastot järjestävät keskustelukerhoja. 
Monet harrastavat soittamista tai laulamista. 
Vapaaehtoinen voi auttaa vanhoja ihmisiä.
He käyvät kuntosalilla, mutta minä menen syksyllä jumppaan.



OSA 7 Talous
Vero on pakollinen maksu. 
Valtio kerää veroja yhteiskunnan palveluita varten.
Veroprosentti on osuus, joka otetaan sinun palkasta.
Veroilmoituksessa lukee sinun tulot ja verot.
Tarvitset verokortin, jos saat palkkaa tai muita tuloja.
Verokortissa lukee sinun veroprosentti.
Eläke on raha, jonka ihminen saa, kun hän on vanha tai sairas.
On olemassa kansaneläke ja sairaseläke.
Verot täytyy maksaa, koska veroton työ on laitonta.
Älä koskaan tee pimeää työtä.

OSA 8 Yhteiskunnan pelisääntöjä ja historiaa
Eduskunnassa on 200 kansanedustajaa. 
Presidentti valitaan kuuden vuoden välein. 
Suomessa naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia. 
Yhdenvertaisuus tarkoittaa samoja oikeuksia kaikille.
Kaikki lapset voivat saada oman uskonnon opetusta. 
Asevelvollisuus tarkoittaa armeijaa. 
Ketään ei saa syrjiä.
Äänestysoikeus tarkoittaa lupaa äänestää.
Kaikilla on oikeus elää turvassa. 
Väkivalta on aina kielletty. 

OSA 9 Työelämätaidot
Työpaikkaa haetaan usein hakemuksella.
Hakemukseen liitetään ansioluettelo.
Työhakemus ja ansioluettelo ovat sinun mainoksesi.
Kirjoita ne huolellisesti.
Muista laittaa sähköpostiviestiin otsikko.
Jos työhakemuksesi on kiinnostava, saat ehkä kutsun työhaastatteluun.
Harjoittele haastattelua etukäteen.
Ota haastatteluun sinun todistukset mukaan.
Tule haastatteluun ajoissa ja pirteänä.
Pukeudu asianmukaisesti.



OSA 10 Työharjoittelu
Työharjoittelu tarkoittaa työn tekemistä työpaikalla. 
Yhteystiedot työharjoittelusopimuksessa ovat tärkeitä.
Työtehtävät voivat olla hyvin erilaisia. 
Työpaikalla kannattaa olla täsmällinen ja oma-aloitteinen.
Ohjaaja auttaa työharjoittelijaa. 
Jatkosuunnitelma tehdään yhdessä opettajan kanssa. 
Esimies tarkoittaa samaa kuin pomo tai johtaja.
Työharjoittelusopimus täytyy aina allekirjoittaa.
Tavoite työharjoittelussa voi olla parempi kielitaito.
Työharjoittelussa tutustut uusiin ihmisiin eli verkostoidut.




