
TYÖSSÄOPPIMINEN 

työssäoppimispaikka: 
Mihin haluat työssäoppimaan? Miksi? 
 
__________________________________ 
Valitse paikka, joka sinun mielestä on 
kiinnostava!   

                
Käy itse työpaikalla kysymässä paikkaa. 
työssäoppimisaika: 
Osaatko kertoa työnantajalle, 
milloin sinun työssäoppiminen alkaa?  
_________________________________ 
Milloin se loppuu? 
_________________________________ 
Kuinka monta tuntia päivässä on töitä? 
________________________________ 
 
sopimus työssäoppimisesta:  
Saat opettajalta  sopimuksen.  
 
Pyydä työnantajalta allekirjoitus 
sopimukseen, kun olet saanut paikan. 
 
Allekirjoita sopimus myös itse. 

 
työssäoppimisen ohjaajat: 
Kurssilla on opettaja, joka kertoo sinulle 
työssäoppimisesta ja hänelle palautat 
tehtävät. 
 
Työpaikalla on ohjaaja, joka kertoo sinulle 
sinun työtehtävät. 
työssäoppimisen tehtävät: 
Työpaikan ohjaaja antaa sinulle sinun 
työtehtävät ja neuvoo sinua työpaikalla. 
 
Harjoittelet myös suomea työpaikalla. 
Opettaja antaa sinulle tehtävät.  
 
Kun kaikki tehtävät ovat ok, kurssi on 
suoritettu.                     

                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AMMATIT 

           KUKA TEKEE?                                     MITÄ TEKEE?                          MISSÄ TEKEE? 

Ajoneuvoasentaja  

Hän korjaa autoja.  
 

Hän on työssä autokorjaamossa 
tai autoliikkeessä. 

                                   

Autonkuljettaja 

Hän ajaa autoa. Auto voi olla 
esim. linja-auto, taksi tai 
pakettiauto. 

Hän on työssä kuljetusalan 
yrityksessä. 

Kokki 

Hän valmistaa ruokaa. Hän on työssä keittiössä. Keittiö 
voi olla esim. koulussa tai 
ravintolassa. 

Lastenohjaaja 

Hän ohjaa lapsia ja leikkii lasten 
kanssa. 

Hän on työssä esim. päiväkodissa 
tai iltapäiväkerhossa. 

Leipuri-kondiittori 

Hän leipoo kakkuja, leivoksia ja 
pikkuleipiä. 

Hän on työssä kahvilassa tai 
leipomossa.    

                                     

 Lähihoitaja 

Hän hoitaa ja avustaa lapsia, 
aikuisia ja vanhuksia. 

Hän on työssä esim. sairaalassa, 
vanhainkodissa tai  
päivähoidossa. 

Myyjä 

Hän myy, hinnoittelee ja laittaa 
tavaroita esille. 

Hän on työssä kaupassa. 

 Parturi-kampaaja 

Hän pesee, leikkaa, värjää ja 
muotoilee hiuksia.  
Parturi ajaa parran ja kampaaja 
voi värjätä kulmakarvat ja ripset. 

Hän on työssä kampaamossa, 
parturissa tai parturi-
kampaamossa. 

Rakentaja 

Hän rakentaa, muuraa tai korjaa 
taloja. 

Hän työskentelee 
rakennustyömaalla = ”raksalla”. 

Siivooja/Siistijä 

Hän siivoaa. Hän puhdistaa tilat, 
hän imuroi, pyyhkii pölyt, 
tyhjentää roskakorit tai pesee 
lattiat. 

Hän työskentelee esim. 
kaupassa, koulussa, toimistossa, 
ja hotellissa. 

 

Lunttilappu 

Työ ja opiskelu 

Nimi: __________________________ 

TYÖSSÄOPPIMINEN 

(TYÖHARJOITTELU) 

 

       työssäoppimispaikka 

  työssäoppimisaika 

sopimus työssäoppimisesta 

 työssäoppimisen opettaja  
                             koulussa tai kurssilla 
 

   ohjaaja työpaikalla 

 tehtävät ja raportit 
                             työssäoppimisessa 

 

 

Missä? 

Milloin? 
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TYÖELÄMÄ 

 
työpaikkailmoitus 

 
työhakemus 

 
ansioluettelo = CV työhaastattelu 

työsuhde 
 

työsopimus 

 
ammattiliitto 

 
työehtosopimus 

 
työturvallisuus   

 
perehdytys 

  
työaika ja työvuoro 

  
palkka ja verot 

 
oikeudet ja 

velvollisuudet 

 
poissaolot, tauot ja 

lomat 

 
irtisanoutuminen ja 

lomautus 
 

työtodistus 

 
työttömyys 

 
eläke 

 

TYÖELÄMÄ 

työpaikkailmoitus Työpaikkailmoituksessa 
kerrotaan vapaasta työpaikasta. Kaikki 
työpaikat eivät tule avoimeen hakuun. Silloin 
puhutaan piilotyöpaikasta. Niitä on paljon. 
työhakemus Kun haluat hakea työtä, sinun 
täytyy kirjoittaa työhakemus. 
ansioluettelo = CV Työhakemukseen liität 
sinun ansioluettelon. 
työhaastattelu Työnantaja kutsuu sinut 
työhaastatteluun. Haastattelussa kerrot sinun 
osaamisesta ja työkokemuksesta. 
työsuhde Sinulla ja työnantajalla on työsuhde. 
Se voi olla esim. vakituinen, määräaikainen, 
kokoaikainen tai osa-aikainen.  
työsopimus Työsopimuksessa sovitaan muun 
muassa koeaika, työajat, työtehtävät, palkka, 
lomat ja irtisanomisaika. 
ammattiliitto Ammattiliitto on järjestö 
työntekijöille. Eri ammattialoilla on eri liitot. 
työehtosopimus Työehtosopimus on 
ammattiliiton ja työnantajien sopimus, esim. 
palkasta ja työajasta. 
työturvallisuus Töissä sinun täytyy huolehtia, 
että ei käy huonosti. Pue oikeat työvaatteet ja 
noudata työpaikan ohjeita. 
perehdytys Työpaikalla joku kertoo sinulle 
sinun työtehtävät ja tutustuttaa sinut 
työpaikkaan ja sen sääntöihin.  
työaika ja työvuoro On tärkeää noudattaa 
työaikoja. Työtä voidaan tehdä vuoroissa, esim. 
joskus työ alkaa illalla. 
palkka ja verot Voit saada esim. tuntipalkkaa 
tai kuukausipalkkaa. Jokaisesta palkasta maksat 
veroa. 
oikeudet ja velvollisuudet Sinulla on oikeus 
taukoihin ja minimipalkkaan. Sinun täytyy 
noudattaa työnantajan ohjeita. 
poissaolot, tauot ja lomat Ilmoita aina 
poissaolosta! Sinulla on oikeus pitää taukoja ja 
lomaa. 
irtisanoutuminen ja lomautus Sinä voit 
irtisanoutua itse ja työnantaja voi irtisanoa 
sinut. Jos sinut lomautetaan, et mene töihin 
etkä saa vähään aikaan palkkaa. 
työtodistus Kun työ loppuu, pyydä 
työnantajalta työtodistus. 
työttömyys Jos sinulla ei ole työtä eikä 
opiskelupaikkaa, olet työtön. Mene silloin TE-
toimistoon. 
eläke Maksat jokaisesta palkasta 
työeläkemaksua. Kun et enää eläkeiässä tee 
töitä, saat eläkettä. Voit myös saada 
työkyvyttömyyseläkettä, jos olet sairas. 
 

Varhaiskasvatus (päiväkoti, perhepäivähoito)  

Esiopetus 6-vuotiaille 

Perusopetus 9 vuotta 7-16-vuotiaille 

Kymppiluokka 1 vuosi, jos 
haluaa parantaa peruskoulun 
päättötodistusta tai jos 
tarvitsee lisää aikaa päättää, 
mitä haluaa opiskella. 

Valmentava koulutus 1 vuosi 
valmistaa ammattikouluun tai 
lukioon. Sopii, jos tarvitsee lisää 
aikaa päättää, mitä haluaa 
opiskella. 

Lukio noin 3 vuotta, jos 
haluaa yliopistoon tai 
ammattikorkeakouluun 

Ammatillinen koulutus 
noin 1-3 vuotta. Sen 
jälkeen voi mennä töihin 
tai jatkaa opiskelua. 

 

Yliopisto 5-7 vuotta 

 
Ammattikorkeakoulu 
3,5-5 vuotta 
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TKO?
TURUN KRISTILLINEN OPISTO

Yhdessä taitaen
Toteutus: Eva Lähteenmäki
Kuvat: Papunetin kuvapankki


