
One click is enough to 
make the world a better

place.



KERTOMINEN

Kerro kotimaastasi (missä olet syntynyt) ja kotikaupungistasi
- mikä ja missä?
- millainen?
- mitä siellä on?
- mitä hyvää/huonoa?
- mitä suosittelet matkailijalle?
- vertaa Suomeen ja kotikaupunkiisi Suomessa



KERTOMINEN

Kerro, millainen päivä sinulla on tänään ollut. 
Kerro esimerkiksi:
- Millainen päivä sinulla on tänään ollut. 
- Mitä olet tänään tehnyt?
- Onko päivä ollut tyypillinen päivä sinulle?
- Onko päivän aikana tapahtunut jotain hyvää/huonoa?



KERTOMINEN

Mitä hyviä ja huonoja puolia kännykän käytössä on?
Kerro esimerkiksi:
- Mitä hyviä ja huonoja puolia kännykän käytössä on?
- Millaista on sinun mielestäsi suomalaisten kännykänkäyttö?
- Paljonko ja missä tilanteissa itse käytät kännykkää?



KERTOMINEN

Kerro, miten voit suojella luontoa.
Kerro esimerkiksi:
- Miten voit suojella luontoa?
- Mitä keinoja tiedät luonnon suojelemiseksi?
- Toimitko itse ympäristöystävällisesti? Miten ja missä asioissa?
- Mitä ajattelet luonnon suojelemisesta?



Isännöitsijäntoimistossa DIALOGI

Haluat vuokrata asunnon. Sinulla on pieni perhe, joten etsit kaksiota 
tai pientä kolmiota. Vuokra voi olla korkeintaan 450 e/kk. Sinulla on 
auto, joten asunnon ei tarvitse olla keskustassa.

Isännöitsijä: ********
SINÄ: [Keksi itse, mitä vastaat.] (10 sek)
Isännöitsijä: ********
SINÄ: [Kysyt asuntoa, maksimivuokra 450 e /kk.] 
(20 sek)
Isännöitsijä: ********

SINÄ:? [Kysyt halvemman asunnon sijaintia.] (20 
sek)
Isännöitsijä: ********
SINÄ: [Kysyt, milloin se vapautuu.] (25 sek)
Isännöitsijä: ********
SINÄ: [Haluat kysyä palveluista.] (20 sek)
Isännöitsijä: ********
SINÄ: [Olet kiinnostunut saunasta, myös 
maksusta.] (10 sek)
Isännöitsijä: ********
SINÄ: [Vastaa kysymykseen myöntävästi, kysyt 
myös sen 

hintaa.](10 sek)

Isännöitsijä: ********
SINÄ: [Vastaa kysymykseen myöntävästi.] (10 sek)
Isännöitsijä: ********
SINÄ: [Kiität ja hyvästelet.] (10 sek)

Mallidialogi
Isännöitsijä: Korpimetsän Isännöitsijätoimisto.
SINÄ: Matti Meikäläinen tässä, hyvää päivää! [Keksi itse, mitä 

vastaat.] (10 sek)
Isännöitsijä: Päivää!
SINÄ: Onko teillä vapaana kaksio tai pieni kolmio, vuokra voi 

olla korkeintaan 450 e kuukaudessa? [Kysyt asuntoa, 
maksimivuokra 450 e /kk.] (20 sek)

Isännöitsijä: Pieni hetki, katsotaan. Tällä hetkellä on
vapautumassa 2 kaksiota, toisen vuokra on 440 e /kk ja 
toisen 510. Kolmen huoneen asuntoja ei ole 
vapautumassa lähiaikoina.

SINÄ: Missä päin kaupunkia halvempi asunto
sijaitsee? [Kysyt halvemman asunnon sijaintia.] (20 sek)

Isännöitsijä: Se on Suokadulla, keskustasta noin 5 km.
SINÄ: Milloin se vapautuu? [Kysyt, milloin se vapautuu.] (25 sek)
Isännöitsijä: Se vapautuu noin kahden viikon kuluttua.
SINÄ: Mitä palveluja siinä on lähellä? [Haluat kysyä 

palveluista.](20 sek)
Isännöitsijä: Siellä on lähikauppa, pankki, kampaamo ja posti

ihan lähellä.
SINÄ: Onko asunnossa myös sauna? [Haluat kysyä saunasta.]

(10 sek)
Isännöitsijä: Ei, asunnossa ei ole saunaa, mutta voitte varata

saunavuoron, se maksaa vain 5 e /kk. Tarvitsetteko myös 
autopaikan?

SINÄ: Kyllä tarvitsen, paljonko se maksaa kk? [Vastaa
kysymykseen, kysyt myös sen hintaa.] (10 sek)

Isännöitsijä: Autopaikka maksaa 3 e /kk. Haluatteko vuokrata
asunnon?

SINÄ: Kyllä, haluan vuokrata asunnon. [Vastaa kysymykseen
myöntävästi.] (10 sek)

Isännöitsijä: Selvä, voitte tulla allekirjoittamaan
vuokrasopimuksen arkipäivisin, olemme auki yhdeksästä 
viiteen. Tervetuloa!

SINÄ: Selvä, kiitoksia, hei hei! [Kiität ja hyvästelet.] (10 sek)
Isännöitsijä: Hei, hei!



Pesukoneen ostaminen DIALOGI
Olet kodinkoneliikkeessä ja haluat ostaa pyykinpesukoneen. Etsit keskikokoista pesukonetta, edestä 
täytettävää, jonka energialuokka on A ja hintaluokka on 250 -300 e. Sinulla on auto, joten et 
tarvitse kotiinkuljetusta. Haluat maksaa ostokset luottokortilla.

Myyjä: ************

SINÄ: [Vastaa tervehdykseen.] (5 sek)

Myyjä: ************

SINÄ: [Vastaa kysymykseen keskustelutilanteen vihjeen mukaisesti.] (10 sek)

Myyjä: ************

SINÄ: [Vastaa kysymykseen keskustelutilanteen vihjeen mukaisesti.] (10 sek)

Myyjä: ************

SINÄ: [Vastaa kysymykseen keskustelutilanteen vihjeen mukaisesti.] (10 sek)

Myyjä: ************

SINÄ: [Kysyt koneen hintaa] (5 sek)

Myyjä: ************

SINÄ: [Pidät hintaa liian korkeana] (10 sek)

Myyjä: ************

SINÄ: [Vastaa kysymykseen keskustelutilanteen vihjeen mukaisesti.] (10 sek)

Myyjä: ************

SINÄ: [Ostat koneen. Keksi itse mitä sanot] (10 sek)

Myyjä: ************

SINÄ: [Vastaa kysymykseen.] (10 sek)

Myyjä: ************

SINÄ: [Vastaa kysymykseen.] (10 sek)

Myyjä: ************

SINÄ: [Vastaa hyvästelyyn.] (3 sek)

Mallidialogi
Myyjä: Päivää.
SINÄ: Päivää.
Myyjä: Voinko olla jotenkin avuksi?
SINÄ: Joo, onko teillä pyykinpesukoneita? ~ Tarvitsen 

pyykinpesukoneen.
Myyjä: Kyllä löytyy. Tässä näin. Minkälaista olet ajatellut?
SINÄ: Ihan tavallista, keskikokoista. ~ Haluaisin 

keskikokoisen pesukoneen.
Myyjä: Pitäiskö sen olla edestä täytettävä vai päältä 

täytettävä? Ja mikä energialuokka?
SINÄ: Edestä täytettävä ja energialuokka A.
Myyjä: Tässä on esimerkiksi hyvä Upon malli, linkouskierros on 

1500 kierrosta minuutissa, energialuokka A, 
oikein hyvä peruskone.

SINÄ: Paljonko se maksaa? ~ Mikä sen hinta on?
Myyjä: Sen normaalihinta on 490 euroa, mutta tällä hetkellä 

meillä on hyvä tarjous eli sen saa 399 eurolla.
SINÄ: Se on liian kallis.
Myyjä: Minkä hintaista olet ajatellut?
SINÄ: Noin 250 -300 euroa.
Myyjä: Okei, no sitten tässä on vähän halvempi Upon malli, 

299. Ihan hyvä kone sekin.
SINÄ: Joo, minä otan sen.
Myyjä: Selvä, mennään tekemään paperit. Tarvitsetko 

kodinkuljetuksen?
SINÄ: En tarvitse kiitos.
Myyjä: Selvä, eli 299 e. Maksatko käteisellä?
SINÄ: En, voinko maksaa luottokortilla? ~ Maksaisin 

luottokortilla.
Myyjä: Kyllä se käy. Kiitos. Ja tässä on kuitti, se toimii 

takuukuittina. Takuu on voimassa 2 vuotta. Kiitos ja 
hei hei.

SINÄ: Hei hei.



Soitto tietokonehuoltoon DIALOGI
Sinulla on ollut tietokone noin 7 vuotta, mutta nyt se ei käynnisty. Olet 
tarkistanut kaikki johdot, mutta näyttää siltä, että tietokoneesi ei saa 
virtaa. Haluat viedä koneesi huoltoon korjattavaksi. Soitat huoltoon 
ja kerrot asiasi. Sinulla on auto, joten voit viedä koneen huoltoon jo 
tänään.

Huollossa: ************
SINÄ: [Vastaa tervehdykseen. Sano miksi soitat] (10 sek)
Huollossa: ************
SINÄ: [Vastaa kysymykseen keskustelutilanteen vihjeen 
mukaisesti.] (10 sek)
Huollossa: ************
SINÄ: [Vastaa kysymykseen keskustelutilanteen vihjeen 
mukaisesti.] (10 sek)
Huollossa: ************
SINÄ: [Vastaa kysymykseen ja kysy huollon osoitetta.] (10 sek)
Huollossa: ************
SINÄ: [Vastaa kysymykseen ja kysy, mihin asti huolto on auki.] 
(10 sek)
Huollossa: ************
SINÄ: [Kysy korjauksen hintaa.] (10 sek)
Huollossa: ************
SINÄ: [Vastaa myönteisesti.] (10 sek)

Huollossa: ************
SINÄ: [Kiität ja hyvästelet] (5 sek)
Huollossa: ************

Mallidialogi

Huollossa: Tietokonehuolto Nörtti, Mikko Virtanen.
SINÄ: Hei! Tietokoneeni ei käynnisty, siihen ei tule virtaa.
Huollossa: Oletko tarkistanut kaikki johdot?
SINÄ: Kyllä, tarkistin kaikki johdot, mutta näyttää siltä, että se ei saa 

virtaa.
Huollossa: Minkä ikäinen kone se on?
SINÄ: Noin 7 vuotta.
Huollossa: Vaikea sanoa, mikä siinä on vialla, meidän täytyy tutkia 

kone. Voitko tuoda koneen meille?
SINÄ: Joo, mikä on osoitteenne.
Huollossa: Aleksanterinkatu 20, 2. kerros.
SINÄ: Mihin asti olette auki tänään?
Huollossa: Kello kuuteen.
SINÄ: Kuinka paljon korjaus maksaa?
Huollossa: Vaikea sanoa, kuinka paljon korjaus maksaa. Meidän täytyy 

ensin tutkia se ja sitten me soitetaan, mikä siinä on vialla ja 
kuinka paljon korjaus tulee maksamaan. Pääsetkö tuomaan 
koneen jo tänään?

SINÄ: Joo, yritän tuoda koneeni tänään.
Huollossa: Selvä, katsotaan sitten, mikä siinä on vialla.
SINÄ: Hyvä, hei hei.
Huollossa: Kiitos, hei hei.



TILANNETEHTÄVIÄ

1. Kaverisi on kutsunut sinut juhliin. Juhlat alkavat seitsemältä illalla, mutta pääset 
tulemaan vasta kahdeksan aikaan. Kerro ystävällesi syy, miksi myöhästyt ja 
pahoittele myöhästymistä. Jätä viesti. (25 sek.)

2. Olet teettänyt keittiöremontin uudessa asunnossasi. Et ole tyytyväinen 
lopputulokseen. Soita remontoijalle ja kerro viestissä, miten remontti on 
epäonnistunut. (25 sek.)

3. Olet tilannut postimyynnistä uuden sohvan. Se tulee kotiisi ja huomaat, että se on 
väärän värinen. Jätä postimyyntifirmaan viesti, kerro tilanne ja pyydä heitä 
toimittamaan sinulle oikea sohva. (25 sek.)

4. Olet käynyt verikokeissa laboratoriossa. Soita sairaanhoitajalle ja tiedustele tuloksia. 
(20 sek.)

5. Olet hakenut uutta työpaikkaa. Soita työpaikan pomolle ja kysy lisätietoja työstä. (20 
sek.)

6. Olet teettänyt ompelijalla puvun. Et pääse hakemaan pukua sovittuna aikana. Soita 
ompelijalle ja kerro, miksi et voi tulla ja sovi uusi aika. (20 sek.)



TILANNETEHTÄVIÄ

1. Autosi on jäänyt tien varteen. Tilaa hinausauto ja kerro, mihin sen pitää tulla. 
(20 sek.)

2. Olet hakenut ammattikouluun opiskelemaan. Soita toimistoon ja kysy 
pääsykokeiden tuloksia. (15 sek.)

3. Opettaja on laittanut sinulle viestin, että lapsesi ei ole ollut koko päivänä 
koulussa. Sinä luulit, että hän lähti kouluun aamulla. Soita opettajalle! (25 sek.)

4. Päiväkodin johtaja soitti sinulle ja kertoi, että sinun lapsesi on lyönyt kavereita. 
Kysy lisätietoja tilanteesta ja pahoittele asiaa. (25 sek.)

5. Ostit kaupasta jauhelihapaketin. Huomaat kotona, että päiväys on 
vanhentunut. Mene takaisin kauppaan ja selvitä asia. (20 sek.)

6. Olet ostanut uuden pesukoneen. Pesukoneen käyttöohje on vain kiinaksi. 
Soita kodinkoneliikkeeseen ja pyydä suomenkielinen käyttöohje. (20 sek.)



TILANNETEHTÄVIÄ

1. Sinun lietesi on mennyt rikki. Jätä korjaajalle viesti ja pyydä hänet korjaamaan se. (15 sek.)

2. Koulun rehtori soittaa sinulle ja kertoo, että lapsesi joutuu tänään jälki-istuntoon. Kysy syytä. 
(15 sek.)

3. Olet tilannut uuden laajakaistaliittymän tietokoneeseesi. Sen piti alkaa toimia tänään, mutta 
se ei toimikaan. Soita Telialle ja kysy, mistä ongelma johtuu. (Jätä viesti.) (15 sek.)

4. Sait muistutuslaskun, koska et ole muistanut maksaa puhelinlaskua. Jätä puhelinyhtiöön 
viesti ja pyydä uusi eräpäivä laskulle. (20 sek.)

5. Olet sairastunut. Soitat pomollesi ja jätät hänen puhelinvastaajaan viestin, jossa kerrot 
tilanteen. (15 sek.)

6. Sinulla ja ystävälläsi oli edellisenä päivänä riitaa jostakin pienestä asiasta. Soitat ystävällesi ja 
haluat sopia erimielisyydet. Millaisen viestin jätät ystävän puhelinvastaajaan?  (20 sek.)

7. Olet hävittänyt pankkikorttisi. Soitat pankkiin, kerrot miten ja missä pankkikorttisi hävisi 
sekä pyydät uutta pankkikorttia.  (20 sek.)



TILANNETEHTÄVIÄ

1. Olet sopinut ystäväsi kanssa tapaamisen (keksi, missä ja milloin). Et voi tulla (keksi, 
miksi). Jätä viesti ystäväsi puhelinvastaajaan. Ehdota uutta aikaa ja paikkaa. (25 sek.)
2. Sinun asunnossasi on jokin ongelma (keksi, mikä). Soitat huoltomiehelle ja jätät 
viestin hänen vastaajaansa. Pyydä häntä soittamaan sinulle. (25 sek.)
3. Näit liikenneonnettomuuden. Kerro poliisille, mitä tapahtui. (20 sek.)
4. Sinulla on tänään aika parturille. Soita hänelle ja peruuta aika. Mieti, miksi et voi 
tulla. Kysy myös uutta aikaa. (20 sek.)
5. Lähdet teatteriin, ja ystäväsi tulee hoitamaan lastasi. Anna hänelle ohjeet, mitä 
hänen täytyy tehdä ja mihin aikaan. (25 sek.)



TILANNETEHTÄVIÄ

1. Ystäväsi on auttanut sinua paljon (keksi missä asiassa). Kiitä häntä. (20 sek.)
2. Sinun asunnossasi on jokin ongelma (keksi mikä). Soitat vuokranantajalle ja jätät 
viestin hänen vastaajaansa. Pyydä häntä soittamaan sinulle. (25 sek.)
3. Olet unohtanut ostoskassin vaatekauppaan. Kysy myyjältä laukkua. Anna 
tuntomerkit myyjälle. (20 sek.)
4. Sinulla on tänään tapaaminen ystävän kanssa. Soita hänelle ja ehdota toista 
tapaamisaikaa. Kerro myös, miksi et voi tulla. Pahoittele asiaa. (20 sek.)
5. Lähdet matkalle ja ystäväsi tulee kastelemaan kukat sillä aikaa. Anna ystävälle 
ohjeita, mitä hänen täytyy tehdä. (25 sek.)



MIELIPIDE

A. Mitä on terve elämä?
Kerro esimerkiksi:
- Mitä tai millaista on sinun mielestäsi terve elämä?
- Mikä ei kuulu terveeseen elämäntapaan?
- Kerro, miten itse otat huomioon terveytesi arkielämässä?

B. Epäkohtia Suomessa
Kerro esimerkiksi:
- Mikä on sellainen epäkohta Suomessa, jonka haluaisit poistaa?
- Miksi?
- Mitä muita asioita Suomessa voisi parantaa?



MIELIPIDE
A. Suomalainen ruoka
Millaista ruokaa suomalaiset syövät?
Mitä sinä ajattelet suomalaisesta ruoasta?
Mikä on hyvää/huonoa?
Miten suomalainen ruoka eroaa kotimaasi ruoasta?
Mitä ruokia tai ruoka-aineita kaipaat kotimaastasi?

B. Urheilu
Mitä mieltä olet urheilusta? Miksi?
Mitä urheilua olet harrastanut tai harrastat nyt?
Millainen urheilu on mielenkiintoista?
Pidätkö urheilun katsomisesta? Miksi?
Mitä huonoja puolia urheilussa on?
Mitä urheilulajia haluaisit kokeilla? Miksi?



MIELIPIDE

A. Alkoholin käyttö ja myynti
- mitä mieltä olet?
- mitä ongelmia voi tulla?
- millaista on hyvä alkoholin käyttö? Onko sitä?
- alkoholin käyttö Suomessa ja kotimaassasi
- alkoholi ja nuoret
- pitäisikö alkoholia myydä joka paikassa? Miksi?
- ikärajat
- mainonta

B. Terveelliset elämäntavat
Miten voi elää terveellistä elämää?
Mitkä asiat eivät kuulu terveelliseen elämäntapaan?
Elävätkö ystäväsi ja sukulaisesi terveellisesti?
Mitkä asiat vaikeuttavat terveellisten elämäntapojen noudattamista?
Elätkö sinä terveellisesti? Miten se näkyy?
Miten haluaisit muuttaa elintapojasi?



MIELIPIDE
A. Kerro, mitä ajattelet urheilusta.
Kerro esimerkiksi:
- Mitä ajattelet urheilusta.
- Mitä urheilu sinulle merkitsee?
- Millaisesta urheilusta pidät/et pidä?
- Onko urheilu nykyään erilaista kuin aikaisemmin?

B. Nuoret ja internet
Mitä mieltä olet nykynuorten internetin käytöstä? Miksi?
Mitä nuoret tekevät internetissä?
Mitä ongelmia nuorten internetin käytöstä voi syntyä?
Mitä hyviä asioita internetissä on?
Tiedätkö sinä, mitä kaikkea internetissä voi tehdä?
Miten vanhempien pitäisi suhtautua nuorten internetin 
käyttöön?



MIELIPIDE

A. Onko sinun mielestä parempi hoitaa lapset kotona vai päiväkodissa?

B. Mitä mieltä sinä olet siitä, että Suomessa vanhat ihmiset asuvat harvoin lastensa 
kanssa?
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