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Tämän kirjan luonteva paikka on jokai
sessa suomalaisessa opettajanhuo
neessa. Se on opettajan työkalu, päivän 
pelastus ja piristys. Kun opetuksen 
vaatimukset muuttuvat, on opettajan 
mukautettava opetuksensa uusiin vaati
muksiin. Joskus se voi olla raskasta, mut
ta varmasti myös antoisaa ja hauskaa. 
Opetussuunnitelma kannustaa ja ohjaa 
opetusta kurkottamaan oppiaineiden 
rajojen yli. Tämän kirjan tehtävät sovel
tuvatkin hyvin myös monialaisten oppi
miskokonaisuuksien sisällöiksi.

Kouluissa harjoitellaan laajaalaisen 
osaamisen taitoja kaikkia oppiaineita 
läpäisevästi. Ne tarkoittavat taitoja, joita 
tarvitaan joka päivä koulutyössä tai työ
elämässä, harrastuksissa ja vapaaajan 
projekteissa sekä vuorovaikutuksessa 
toisten kanssa. Yritys Hyvä kokoaa luon
tevasti sateenvarjonsa alle erilaisia teh
täviä, joilla näitä tiedon ja taidonalat 

yhdistäviä ja ylittäviä taitoja voi harjoitella 
ja kehittää lasten ja nuorten kanssa. 
 
Yritys Hyvä tehtävät herättävät lapsissa, 
nuorissa ja ammattiin opiskelevissa nuo
rissa aikuisissa uteliaisuutta yrittäjyyttä 
kohtaan ja halua kehittää omaa yritteliäi
syyttään. Yritys Hyvä kannustaa luovaan 
ajatteluun ja omien vahvuuksien tunnis
tamiseen. Se innostaa ideoimaan ja teke
mään yhdessä. Yritteliäisyys, aktiivisuus ja 
sosiaaliset taidot ovat kansalaistaitoja, joi
ta tulee harjoitella kaikilla koulutusasteilla. 
Tehtäviä on yksin puurtajille ja yhdessä 
tekijöille, pienille tiimeille ja isoille ryhmille. 
Aihealueet nousevat yrittäjyyden jo perin
teisistä muodoista, mutta myös uudenlai
sista ilmentymistä. Omien myyntiartikke
lien, kiskojen ja myyjäisten lisäksi tilaa on 
tullut myös pohdinnoille alustataloudesta, 
ammattipelaamisesta tai bloggailusta. 
Taidokkaiden kirjoittajien lisäksi halutaan 
nostaa esiin lauluntekijöitä, visuaalisesti 

Ota yrittäjyys-
kasvatus vaivatta 
osaksi opetusta
Tämän kirjan tehtävät tuovat yrittäjyyden ja yritteliäisyyden 

luontevaksi osaksi eri oppiaineita kaikilla luokka-asteilla.
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taitavia tai draamasta innostuneita lap
sia ja nuoria. Tehtävissä voi innovoida 
uusia tuotteita tai palveluja, haaveilla ja 
asettaa tavoitteita sekä toteuttaa erilai
sia yrittäjyys, vaikuttamis ja hyvänteke
väisyysprojekteja.

Idea Yritys Hyvä kilpailusta syntyi Yksi
tyisyrittäjäin Säätiössä jo vuonna 1983, 
ja ensimmäinen kilpailu käynnistyi vuon
na 1985. Yritys Hyvä tehtäväaineisto, 
josta tämä kirja koottiin, oli laaja ja osin 
hajanainen, koska kilpailua on käyty jo 
yli 35 vuoden ajan. Yritys Hyvä ja sen 
tehtävät ovat muuttuneet ajan saatos
sa, mutta vuosikymmenten takaa löy
tyi edelleenkin ajankohtaisia tehtäviä. 
Tämä kirja päätettiin jakaa seitsemään 
eri lukuun, joista jokaisessa yrittäjyyttä 
lähestytään hiukan eri kulmasta; samal
la tavalla kuin ihan oikean yrittäjän on 
suunniteltava ja arvioitava toimintaan
sa monista eri näkökulmista, jotta yritys 

voisi menestyä. Ja menestystä voidaan 
sitäkin mitata ja tarkastella monesta eri 
näkökulmasta: talous, työllisyys, hyvin
vointi, kulttuuri, maapallon kantokyky ja 
niin edelleen.

Toivomme, että kirjasta on iloa niin 
opettajille kuin oppilaillekin. Tulevaisuu
temme on kasvavan polven käsissä, eikä 
ehkä millään sukupolvella ennen heitä 
ole ollut niin suurta vastuuta odotta
massa kantajaa tai niin suuria ja laajoja 
haasteita ratkaistavanaan. Koskaan 
emme voi tietää, mikä on se pienen pieni 
perhosen siivenisku, jolla on voimaansa 
suurempi vaikutus. Tulevaisuuden yrittä
jät ovat niitä tulevaisuuden sankareita, 
jotka löytävät pieniä ja suuria ratkaisuja 
ihmisten pieniin ja suuriin haasteisiin. 
Onnea matkaan!

Tuusulassa ja Helsingissä 13.2.2021 
Marjo Kenttälä ja Leena Lukkari
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VUOSITTAIN JULKAISTAAN syyskuun viidentenä eli Yrittäjän päivänä  
uudet kilpailutehtävät – alkuvuosina kilpailu oli yhdeksäsluokkalaisille,  
seuraavaksi toisen asteen opiskelijoille ja nyt myös esiopetuksen ja koko 
perusopetuksen oppilaille sekä opettajaksi opiskeleville. Kilpailuun  
osallistuvien ikähaarukan kasvaessa myös kilpailutehtävien sisällöt ovat 
monipuolis tuneet: alun kirjoituskilpailusta on tullut monialainen  
yrittäjyyden ja yritteliäisyyden ilmentymien alusta. 

Yritys Hyvässä on tila ja paikka yhä useammanlaiselle osaamiselle, osallis-
tujien joukko on yhä monipuolisempi ja menestys saavutetaan monenlaisilla 
taidoilla. Yksityisyrittäjäin Säätiö on rahoittanut ja Kehittämiskeskus 
Opinkirjo (ent. Koulun Kerhokeskus) on organisoinut kilpailua koko sen  
historian ajan.
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Yritys Hyvä -kilpailu  
1980-luvulta tähän päivään

1980-luku

Yritys Hyvä on Suomen vanhin edelleen käynnissä oleva  

kirjoituskilpailu. Yritys Hyvä -kilpailu käynnistyy joka vuosi Yrittäjän  

päivänä 5. syyskuuta, jolloin uudet kilpailutehtävät julkaistaan.

 Kau
si 

 no
usu

-

Suomi elää 1980-luvulla nousukautta. Tutuiksi tulevat 
vesisängyt, solarium, muskeliveneet ja pörssikurssit. 
Käteistä opitaan nostamaan seinästä ja luottokortit 
yleistyvät. Pankit myöntävät auliisti lainaa niin 
yksityisille ihmisille kuin yrityksillekin. 

1983 

Yritys Hyvä kilpailu 
päätetään järjestää ja 
valmistelutyö alkaa. Kilpailun 
idea syntyy Yksityisyrittäjäin 
Säätiössä. Kilpailulla 
halutaan antaa peruskoulun 
päättäville, itsenäistyville 
ja elämänuransa suuntaa 
etsiville nuorille tilaisuus 
elämyksellisesti paneutua 
yksityisyrittäjän alaan. 

1985

Ensimmäinen kilpailu 
järjestetään vuonna 
1985. Aluksi kilpailu 
on suunnattu vain 
9.luokkalaisille ja siihen 
osallistutaan aine
kirjoitustekstein.

1986 

Yritys Hyvä kilpailu 
ainekirjoitusaiheita ovat:

• Miksi yrittäjät ovat 
yhteiskunnassa hyödyllisiä?

• Sukupolvenvaihdos 
maatilalla

• Kuinka muotoilla kirje 
pankinjohtajalle lainan 
saamiseksi?

• Vanhemmillani on yritys – 
ryhtyisinkö sen jatkajaksi?

• Arvopapereiden kiehtova 
maailma

1989 

Berliinin muuri murtuu. 
Helsingissä järjestetään 
ensimmäinen Taiteiden 
yö, jolloin jotkut kaupat 
ja taidegalleriat saavat 
olla auki iltamyöhään. 
Kansalaisilla on yhä 
enemmän rahaa ja rahan 
tekeminen vaikuttaa 
helpolta. 

Lähde: Yle, Elävä arkisto, 80-luvun ilmiöitä.
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Yritys Hyvä -kilpailu  
1980-luvulta tähän päivään

1990-luku
 ww

w 

 EUROOPAN
 UNIONI 

 LAMA 

Kylmä sota päättyy, kun Neuvostoliitto hajoaa vuonna 1991. 
Vuosikymmenen alussa Suomen pitkä nousukausi tyssää lamaan, 
ja työttömyys kipuaa yli puoleen miljoonaan*. Sanat kasinotalous, 
devalvaatio ja konkurssi toistuvat uutisissa taukoamatta. 
Leipäjonot ilmestyvät katukuvaan. 

1992

Laman voi aistia myös 
Yritys Hyvä kilpailun 
otsikoissa:

• Yrittämisen lihavat ja  
laihat vuodet (1992) 

• Yrittämisen 
keinulaudalla (1993)

1998

Yritys Hyvä kilpailun voittajia 
palkitaan ensimmäistä kertaa 
rahastipendeillä. Aikaisempina 
vuosina palkintoina oli muun 
muassa kirjoituskone tai 
tarjotin. 

Samana vuonna Nokiasta 
on tullut maailman johtavin 
matkapuhelinvalmistaja, ja se 
pitää johtoasemaa hallussaan 
seuraavat 10 vuotta.

Lähde: Nokia.com

1993

World Wide 
Web otetaan 
käyttöön.

1995

Suomi liittyy EU:hun ja voittaa ensimmäistä 
kertaa jääkiekon maailmanmestaruuden. 
Suomalaiset opettelevat maustamaan 
ruokansa tuoreilla yrteillä ja chilillä. 
Ruokakaupan päivittäistavaravalikoima 
tuplaantuu 1990luvulla (HS 4.9.2017). 

Yritys Hyvä kilpailun yksi ainekirjoitus
otsikko julistaa: Ikkunat auki Eurooppaan! 
Yrittäjänä Yhdistyneessä Euroopassa. 

Seuraavien vuosien aikana myös useissa 
muissa kirjoituskilpailun otsikoissa 
pohditaan eurooppalaisuutta ja toisaalta 
suomalaisuutta.

* Lähde: Tilastokeskus



2000-luku

2010-luku
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2001 

New Yorkin 
World Trade 
Center 
tuhoutuu 
terrori
iskussa. 

2016 

Perusopetuksen opetus
suunnitelmauudistus otetaan 
käyttöön luokkaasteittain. Uusi 
opetussuunnitelma kannustaa ja 
ohjaa opetusta kohti oppiaineiden 
rajat ylittävää eheyttämistä ja 
yhteistyötä. Myös Yritys Hyvä 
uudistetaan. Kilpailun tehtävät 
tukevat uudistusta tarjoamalla 
erilaisia tehtävänantoja, jotka 
sopivat useiden eri oppiaineiden 
toteuttavaksi. Kirjoittamisen 
lisäksi tehtäviä voi suorittaa 
kokonaan tai osittain myös 
kuvaamalla, piirtämällä tai vaikka 
näyttelemällä. 

2007–2009 

Maailma ajautuu finassikriisiin. 
Suomessa koetaan mittaus
historian lämpimin talvi.

2013

Yritys Hyvä 
kilpailutehtävässä 
pyydetään 
ensimmäistä kertaa 
kirjoittamaan blogia.  

2004 

Sosiaalisen median palvelu Facebook otetaan 
käyttöön, myös blogit alkavat yleistyä. 
Yritys Hyvä kilpailut avataan lukiolaisille ja 
vuotta myöhemmin ammattiin opiskeleville. 
Yksilötehtävien lisäksi mukaan tulee myös 
projektimaisia ryhmätehtäviä.

Maapalloistumisen mukanaan tuomien etujen ja 
mahdollisuuksien rinnalle nousevat yhteiset huolet ja 
uhkakuvat. Yritys Hyvä -kilpailun tehtävissä pohditaan 
kierrätystä, yrittäjän vastuuta ja lennokkaita liikeideoita 
lääkkeeksi maaseudun autioitumiseen. Kilpailutehtävissä 
puhutaan lähiruuasta ja vihreästä yrittämisestä. 
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2020-luku maa
pall

on k
anto

kyky
 

 globaal
it verko

stot 

2017 

Esi ja alkuopetuksen oppilaat 
pääsevät mukaan Yritys Hyvä 
kilpailuun, myös opettajaksi 
opiskelevat saavat omat 
kilpailutehtävänsä. Kaikkien 
ikäluokkien kilpailutehtävissä 
rohkaistaan yhä useammin 
tunnistamaan oma sisäinen 
yrittäjyys ja yritteliäisyys.   
Ensimmäistä kertaa yksi Yritys 
Hyvä kilpailun voittajista 
pääsee edustamaan Suomea 
Genius Olympiad kilpailuun 
Yhdysvaltoihin. 

2020 

Koronavirus leviää maapallolle. Keväällä 2020 
Suomen koulut siirtyvät verkkoopetukseen. Yritys 
Hyvä kilpailun lopputapahtumaa ei voida järjestää, 
mutta onneksi 26 voittajapalkintoa jaetaan muulla 
tavoin. Palkintojen yhteissumma on 16 300 euroa.

2021

Vuosikymmenten saatossa Yritys Hyvä kilpailu 
on muuttunut monialaiseksi. Kirjoittamisen lisäksi 
kilpailuun voi osallistua myös hyväntekeväisyys ja 
vaikuttamisprojekteilla, kulttuurista arvoa tuottavilla 
töillä, muotoilemalla uusia tuotteita, tubettamalla 
ja bloggaamalla sekä muilla hyvin monenlaisilla 
tuotoksilla. Alusta asti tehty yhteistyö muiden 
kasvatus ja yrittäjyyskasvatustoimijoiden kanssa on 
entisestään tiivistynyt.

2018 

Greta Thunberg ryhtyy 
koululakkoon protestiksi 
päättäjien vähäisille toimille 
ilmastonlämpenemisen 
estämiseksi. 

Yli kolmasosa maapallon väestöstä käyttää jo internetiä 
ja lähes jokaisella ihmisellä on mahdollisuus käyttää 
kännykkää. Kauppa siirtyy yhä vahvemmin verkkoon. Yritys 
Hyvä -kilpailun tehtävistä tulee monialaisia. Aiheissa 
pohditaan itsensä työllistämistä, verkon hyödyntämistä 
liiketoiminnassa ja yrittäjän yhteiskunnallista vastuuta. 
Toisaalta aiheissa korostuu myös liiketoiminnan 
suunnittelun tärkeys ja markkinointi. 

Sitran mukaan 2020-luvun megatrendejä tulevat olemaan 
väestön ikääntyminen ja jakautuminen uudenlaisiin 
heimoihin, verkostomaisen vallan voimis tuminen, 
teknologian  sulautuminen kaikkeen ja uutta suuntaa 
hakeva talous. Yrittäjyyden rooli tulee tuskin ainakaan 
pienenemään tulevaisuudessa. Nuoret ovat tutkitusti yhä 
kiinnostuneempia yrittäjyydestä ja kevytyrittäjien määrä 
on kasvanut tasaisesti 2000-luvun alusta asti.
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7 vinkkiä toteutukseen
Kokoa loistava portfolio, tee tarttuva biisi, pitchaa tykimmin! Näistä  

syventävistä ohjeista saat tukea ja inspiraatiota tehtävien toteutuksiin.
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Aloita keksimällä laulullesi nimi ja aihe. Valit
se selkeä ja samastuttava aihe, kuten vaikka
pa rakkaus tai kesä. 

Kirjoita ensin tarttuva kertosäe. Sen tehtävä 
on tiivistää laulun sanoma ja temmata kuulija 
mukaansa. 

Rakenna muut säkeet kertosäkeen ympäril-
le. Säkeet kertovat laulun tarinan, mitä tapah
tuu ja kenelle. Päätä, mitä kerrot laulun alussa, 
mitä keskellä ja mitä lopussa. 

Muokkaa tekstistä sujuvaa.

Voit käyttää myös väliosaa eli siltaa, jonka 
tarkoitus on antaa laululle uusi ylimääräinen 
ulottuvuus. Silta voi muuttaa hetkellisesti lau
lun tahdin tai silta voi antaa uuden näkökul
man tarinalle.

Kokeile laulusi rakenteeksi jotain radion  
soittolistojen suosikeille tyypillistä rakennetta:

säe - kertosäe - säe – kertosäe
säe - kertosäe - säe - kertosäe - silta – kertosäe
säe - kertosäe - säe - kertosäe - säe – kertosäe
säe - säe - silta - säe

KUN TEKSTI EI KULJE 

Kokeile tuottaa tekstiä mekaanisesti. Voit 
esimerkiksi keskittyä miettimään, miten seu
raavat liittyvät kappaleesi tarinaan: jokin väri, 
paikka, tuoksu, henkilön nimi, vertauskuva tai 
arkipäiväinen havainto. 

Kokeile käyttää apuna sanakirjaa, josta 
löydät samoihin tavuihin päättyviä sanoja.

Voit myös kirjoittaa ensin sanat sopimaan 
johonkin vanhaan melodiaan ja tehdä oman 
melodian myöhemmin tai antaa koko sävel
lystyön jollekin muulle.

Joskus ajatukset saa vapautumaan, kun 
lähtee kävelylle. Hyvä idea kertosäkeeksi voi 
pulpahtaa päähäsi missä tahansa. Kirjoita, 
sanele tai hyräile idea heti kännykkääsi. 

Lähde: Goodies.nu

SANOITA OMA BIISI
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KUVAA MUSAVIDEO 

Kuuntele biisiä ja mieti, millainen video siihen sopisi.

Tee kuvaussuunnitelma. 

Kuvaksissa kannattaa käyttää playbackia, 
jotta bändi ja näyttelijät pääsevät paremmin 
fiilikseen.

Kiinnitä huomiota musiikkivideosi rytmiin, se 
noudattaa usein biisin kaavaa. Rytmi syntyy 
siitä, mitä kuvassa tapahtuu ja miten video on 
leikattu.

Voit tehdä musavideon myös ilman bändiä ja 
kuvata vaikka yleisöä. Kokeile käyttää stillkuvia, 
hidastusta ja nopeutusta tai kameraajoon pyörä
tuolia. Musavideolla voit kokeilla mitä tahansa.

Lähde ja lisää vinkkejä: kaikkikuvaa.fi

KOKOA PORTFOLIO 

Yritys Hyvä tehtävien yhteydessä oppilaita 
pyydetään laatimaan tehtävän toteutuksesta 
portfolio. Valmis portfolio saa olla muodol
taan vapaa. Portfolion voi rakentaa verkkoon 
sähköiseen muotoon tai se voi olla esimerkiksi 
työsalkku, lautapeli tai aarrearkku. Olennaista 
on, että valmis tuotos on tekijöidensä näköi
nen – ryhmän luovuutta ja innovatiivisuutta 
saa hyödyntää vapaasti. 

Portfolioon kootaan suunnitelmia, luonnoksia 
ja dokumentteja projektin eri vaiheista. Se voi 
tarkoittaa oppimispäiväkirjaa, muistiinpanoja, 
sähköposteja tai muuta viestintää, blogikirjoi
tuksia ja kuvallista materiaalia, kuten piirrok
sia, valokuvia tai videoita.

Portfoliosta tulisi käydä ilmi projektin eri vaiheet, 
ja kunkin osallistujan oma arvio omasta panok
sesta, sekä yhteinen arvio koko projektista.
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SUUNNITTELE MAINOSVIDEO

Suunnittele oivaltavasti, toteuta  
huolella ja julkaise säännöllisesti.

Päätä, millaisen videon haluat tehdä.  
Tässä muutama esimerkki. 

PÄÄOSASSA FIILIS:  Tee video, jonka pääosas
sa on jokin tunne: ilo, rohkeus, rentoutuminen. 
Luo tunnelma valaistuksella, musiikilla ja oi
keilla kuvakulmilla.

NÄIN SE TOIMII:  Tee video, jossa näytetään, 
miten yrityksesi tuotetta käytetään tai miten 
jokin palvelusi toimii. 

ESITTELE ITSESI:  Tee video, jolla kerrot itses
täsi yrittäjänä tai yrityksestäsi. Mistä kaikki 
alkoi ja mihin haluat yritystäsi viedä. Mitkä 
ovat yrityksesi arvot? 

ASIAKAS ON AINA OIKEASSA: Tee video, 
jossa vastaat asiakkaiden lähettämiin  
kysymyksiin.

LIVENÄ TIETYSTI:  Kutsu asiakkaat  
seuraamaan jotain yrityksesi tapahtumaa  
live striimin kautta.

Panosta käsikirjoitukseen. Tee lopuksi myös 
storyboard, jossa määritellään kuvakulmat ja 
kameran liikkeet. 

Suunnittele kuvaus huolellisesti. Mieti, missä 
kuvaat, millä välineillä, kuka kuvaa? Mitä rek
visiittaa tarvitaan? Vaikuttaako esimerkiksi 
vuorokaudenaika tai sää kuvauksiin? Entä muu 
tekniikka, tarvitaanko mikrofonia tai valoja? 

Editoi ja liitä mukaan mahdolliset muut äänet, 
kuten musiikki. 

LEVITYS

Mieti, missä kanavissa levität videotasi: You
Tube, Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, 
TikTok. Muista hakusanat, jotta videosi nousee 
myös Googlehauissa. 

Julkaise säännöllisesti.  
Lähteet: Genero.fi
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VALMISTAUDU: Listaa omat/tuotteen/liikei
dean vahvuudet ja heikkoudet. Laadi näiden 
pohjalta lyhyt ja ytimekäs esittely. 

OLE LÄSNÄ: Esittely alkaa jo ennen kuin olet 
sanonut sanaakaan. Hymyile, katso silmiin ja 
ole aidosti läsnä. 

TUNNE TARINASI:  Kun tunnet aiheesi, eli 
itsesi/tuotteesi/ideasi, sinun on helppoa ker
toa siitä ja uskoa siihen. Jos hapuilet ja vaiku
tat epäilevältä, myös muiden vaikeaa uskoa 
tarinaasi.

ISKE PÖYTÄÄN FAKTOJA: Luettele, mistä 
seikoista oma ainutlaatuisuutesi koostuu tai 
ideasi ylivoimaisuus. Älä pelkää kehua itseäsi 
tai käyttää konkreettisia esimerkkejä.

OLE PUUTTUVA PALIKKA: Osoita, että sinä 
tai tarjoamasi tuote/palvelu/idea on juuri se, 
mitä vastapuolelta puuttuu. Jotta voit osoit
taa tarpeellisuutesi, sinun on tunnettava 
myös työnantajasi/asiakkaasi.

OPI PITCHAAMAAN 

5 x vinkki onnistuneeseen pitchaukseen

Lähteet: Krea.fi, Haaga-Helian mainonnan ja yritysviestinnän opiskelijoiden luova toimisto

IDEOI

Mikä on sarjakuvasi viesti? Mitä haluat sillä 
kertoa? Onko tarina tosi vai täysin oman mieli
kuvituksesi tuotos? 

KIRJOITA 

Päätä, miten sarjakuvasi etenee alusta loppuun 
eli tee sarjakuvallesi käsikirjoitus ja luo sille juoni. 
Juonen vaiheita sarjakuvassa ovat useimmiten 

alku, keskikohta ja loppu. Keskikohdassa tapah
tuu yleensä jokin käänne, yllätys ja/tai muutos.

PIIRRÄ 

Kun idea ja käsikirjoitus ovat valmiit, on aika 
aloittaa sarjakuvan piirtäminen. Piirtäminen 
alkaa luonnostelemalla hahmoja ja tapahtu
mapaikkoja, ja päättyy sarjakuvan viimeiste
lyyn eli valmiiksi tekemiseen.

TOTEUTA SARJAKUVA
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  .

Pohdi, mihin ongelmaan tuotteenne on rat
kaisu. Kenelle se on suunnattu? Paljonko se 
voisi maksaa? Etene ideoimalla, tutkimalla, 
mallintamalla, testaamalla, ar vioimalla ja 
lopuksi vakuuttamalla muut siitä, että tuote 
on hienoin ja mahtavin. 

MUOTOILUPROSESSIN VAIHEET

Uteliaisuus: Huomataan asioita. Otetaan 
selvää. Tutkitaan aistit avoimena.

Empatia: Suunnitellaan kaikille. Eläydytään 
uteliaasti. Tunteet ja tunnelmat mukaan.

Ideointi: Herätetään keksijän aivot. Tär
keintä on ideoiden määrä sekä hyvä, kan
nustava ja avoin ilmapiiri.

Luonnostelu: Luonnostellaan jalostaen  

ideoita ja yhdistellen niitä. Tärkeintä on  
ymmärrettävyys, ei työn jälki. Ideat saavat 
muodon.

Prototyyppi: Selvitetään, miten suunnitelma 
toimii käytännössä. Rakennetaan testikappale 
uudelle toiminnalle. Keksitään, miten testata  
helposti ja nopeasti.

Testaus: Kutsutaan kaikki käyttäjät mukaan. 
Kokeillaan yhdessä, miten palvelu tai tuote 
toimii. Ratkaisu on jo lähellä.

Jatkokehittely: Hyödynnetään havainnot  
ja palautteet. Vielä on monenlaisia mahdolli
suuksia kehittää eteenpäin. Kohti parempaa!

Lanseeraus: On aika olla ylpeä aikaansaan
noksista. Lanseeraus näyttelyn tai blogin avul
la. Juhlan paikka – koko yleisö mukaan! 

Osallistava arvionti

OTA MUOTOILU HALTUUN

Hyödynnä ammattimuotoilijoiden käyttämää muotoiluprosessia,  
joka auttaa ideoinnissa ja toteutuksessa. 
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OPETTAJILLE
Toimintaideoita muotoiluun kirjoista Matka palvelu muotoiluun  
– opas opettajalle ja Matka tuotemuotoiluun – opas opettajalle, 
jotka ovat ladattavissa Kehittämiskeskus Opinkirjon sivuilta.



Näin käytät tätä kirjaa 

SARJAT

Kirjassa on laaja valikoima yrittäjäaiheisia tehtäviä, joista hyötyvät  
oppilaat esiopetus ikäisistä opettajaksi opiskeleviin.  

Vuosiluku  
kertoo, minä  
vuonna tehtävä  
on julkaistu.

Kunkin tehtävän lopusta löytyy sarja
merkintä ja tehtävän toteutustapa.

Sarja symboli

Hahmosymboli  
kertoo, toteutetaanko  
tehtävä yksin,  
ryhmässä vai joko 
yksin tai ryhmässä.

  

2020  

1 SARJA 1, ESI- JA ALKUOPETUS

 TASKURAHAA OMALLA OSAAMISELLA 

MITÄ? Ideoi, miten voisit ansaita omaa rahaa osaamisellasi. 

MITEN? Mieti, mitä taitoja sinulla on? Osaatko tehdä helmikoruja, 
rakennella, siivota tai leipoa? Oletko hyvä pelaamaan palloa,  
keksimään tarinoita tai piirtämään? Oletko hyvä tanssija tai 
osaatko taikoa? Mieti, miten voisit ansaita taskurahaa omalla 
osaamisellasi. Kirjoita aiheesta tai piirrä siitä kuva.

S 1. Piirrä tai kirjoita.

Yritys Hyvä kilpailun tehtävät on  
jaoteltu sarjoihin luokkaasteiden mu
kaan. Tehtävät on järjestetty sarjoittain 
pienemmistä suurimpaan. Sarjamerkintä 
(S1, S2, S3 ja S4) löytyy kunkin tehtävän 
lopusta. Sarjasymbolilla on merkitty ne 
kohdat, missä tehtävien sarja vaihtuu.

S1   >  esi ja alkuopetus
S2 >  3.–6. luokat 
S3 >  7.–9. luokat
S4 >  lukio ja ammatillinen opetus 
  (toinen aste) 
Opettajaksi opiskelevien tehtävät muo
dostavat oman kokonaisuutensa. 
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8. Opettajaksi opiskelevat 
Tehtäviä opettajaksi opiskeleville.

1. Yrittäjyys, liikeidea, raha 
Tehtäviä, joissa keskitytään yrittäjyyteen,  
liike ideaan ja rahan tekemisen logiikkaan.

2. Mielikuvitus, luovuus, villit ideat
Tehtäviä, joissa kannustetaan vapauttamaan 
ajattelua herättelemällä mielikuvitusta ja 
luovuutta.

3. Henkinen kasvu ja rohkeus 
Tehtäviä, joissa opitaan tunnistamaan omia ja kaverin 
vahvuuksia, ja etsitään hauskoja tapoja ylittää itsensä.

4. Ryhmässä on voimaa 
Tehtäviä, joissa asioita tehdään yhdessä. 
Opitaan, ettei kenenkään tarvitse osata kaikkea 
ja yhteistyössä on voimaa.

5. Muotoilu
Tehtäviä, joissa heittäydytään täysillä muotoilun  
moninaiseen maailmaan.

6. Yhteiskunta 
Tehtäviä, joissa pohditaan yrittäjyyttä osana  
toimivaa demokraattista yhteiskuntaa.

7. Vastuullisuus ja hiilijalanjälki
Tehtäviä, joissa pohditaan, mitä kaikkea  
vastuullisuus merkitsee.

TEEMAT

Tehtävät on ryhmitelty kirjaan 
eri teemojen mukaisesti omiksi 
luvuikseen. Teemalukuja on  
kaikkiaan seitsemän.

Teemat on eroteltu toisistaan  
väreillä. Aukeaman oikeassa
reunassa on värillinen tunniste 
helpottamassa kirjan selaamista 
aihealueittain. Kukin teema  
on merkitty myös jokaiselle 
aukeamalle, vasemmanpuoleisen 
sivun alatunnisteeseen.

OPETTAJAKSI OPISKELEVAT

Opettajaksi opiskelevien tehtävät 
löytyvät luvusta 8.

AINEKIRJOITUSOTSIKOT

Kirjan loppuun on koottu  
68 yrittäjäaiheista ainekirjoitus
otsikkoa aiemmilta vuosi
kymmeniltä.

Ainekirjoitusotsikot 
Ainekirjoitus otsikkoja aiemmilta  
vuosi kymmeniltä.

TEHTÄVÄT

Kirjaan on koottu yhteensä  
134 tehtävää erilaisiin  
teemoihin liittyen ja  
68 ainekirjoitusotsikkoa.
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 1.Yrittäjyys,

 liikeidea, raha 

Tähän lukuun on koottu Yritys Hyvä -tehtäviä, 
joissa keskitytään yrittäjyyteen, liikeideaan 

 ja rahan tekemisen logiikkaan. 

*2019

Tulevaisuudessa työ on yhä useam
min yrittäjyyttä, siksi koulujen ja op
pilaitosten tulisi antaa tulevaisuuden 
yrittäjille eväitä selviytyä ja menestyä 
muuttuvassa maailmassa. 

Yrittäjyyttä oppii teorian ja har
joittelun kautta. Yrittäjä tarvitsee 
monia taitoja, luovuutta ja innovoin
tikykyä sekä ymmärrystä riskeistä 
ja vastuullisuuden merkityksestä 
liiketoiminnalle. Yrittäjän täytyy 
osata suunnitella yrityksen toimin
taa pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä. 
Yrittäjän on osattava nähdä, miten 
ratkaistaan käsillä olevat haasteet, 
ja kuinka ennakoidaan tulevaisuut
ta. Tavoitteiden asettaminen ja 
niiden saavuttamisen mittaaminen 

on tärkeää. Yrittäjyydessä tarvit
tavat taidot ovat hyödyksi kaikissa 
työelämän tehtävissä. Ne auttavat 
myös hahmottamaan yhteiskunnan 
toimintamekanismeja ja niistä saa 
tukea myös oman talouden pyörittä
miseen.

Vuosittain julkaistava Nuorisobaro
metri mittaa 15–29vuotiaiden nuor
ten arvoja ja asenteita. Tuoreen baro
metrin* mukaan 80 % nuorista näkee, 
että yrittäjyydellä on mahdollisuus 
vaikuttaa yhteiskuntaan ja 71 % on 
sitä mieltä, että yrittäjämäistä asen
netta tarvitaan kaikessa työssä. Pe
räti 58 % nuorista oli sitä mieltä, että 
he haluaisivat ainakin kokeilla yrittä
jyyttä jossain vaiheessa elämää. 
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2020 

2020

1 SARJA 1, ESI- JA ALKUOPETUS

 TASKURAHAA OMALLA OSAAMISELLA 

MITÄ? Ideoi, miten voisit ansaita omaa rahaa osaamisellasi. 

MITEN? Mieti, mitä taitoja sinulla on? Osaatko tehdä helmikoruja, 
rakennella, siivota tai leipoa? Oletko hyvä pelaamaan palloa, kek
simään tarinoita tai piirtämään? Oletko hyvä tanssija tai osaatko 
taikoa? Mieti, miten voisit ansaita taskurahaa omalla osaamisellasi. 
Kirjoita aiheesta tai piirrä siitä kuva.

S 1. Piirrä tai kirjoita.

 YRITYSNUUSKIJAT 

MITÄ? Tutustukaa erilaisiin ammatteihin ja yrityksiin. Tehkää tutki-
muksesta monipuolinen projekti. 

MITEN? Yritysnuuskijoina tehtävänne on saada selville, millaisia töitä 
aikuiset tekevät. Mitä äiti ja isä tekevät työkseen? Millaisia työteh
täviä ja ammatteja aikuisilla on päiväkodissanne/koulussanne? Mikä 
on oma unelmaammattisi? Tai mikä on erikoisin ammatti, jonka 
tiedät? Mitä osaamista eri ammateissa tarvitaan? Mitä yrityksiä 
tiedät? Millaisia yrityksiä lähiseudulla on? Millainen yritys olisi kiva 
olla olemassa?

Dokumentoikaa projektin eteneminen portfolioon eli näytekansioon 
tai tehkää esittelystä video. 

S 1. Yksin tai ryhmässä. Kirjoita ja/tai videoi.
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 LAPSI MUKAAN TÖIHIN 

MITÄ? Järjestäkää vierailuja, joissa lapsi pääsee tutustumaan tai 
tekemään jopa pieniä töitä läheisten aikuisten työpaikoilla.

MITEN? Ennen vierailuja voidaan pohtia, mitä lapset ajattelevat van
hempien tai muiden läheisten aikuisten tekevän työkseen. Vierailujen 
jälkeen lapset voivat haastatella toisiaan vierailukokemuksistaan, ja 
yhdessä voidaan kehitellä ideoita, mitä asioita töissä voisi tehdä pa
remmin. Miten lapset esimerkiksi lisäisivät viihtyvyyttä työpai koilla? 
Jos lapset eivät osaa vielä kirjoittamalla kuvata kokemuksiaan ja ke
hittämisideoitaan, opettaja/ohjaaja voi kirjata ylös lasten kuvauksia.

Kootkaa työskentelystänne yhteinen portfolio eli näytekansio. Vierai
luista syntyneet kokemukset ja kehitysideat voi halutessaan välittää 
mukana olleille työpaikoille.

S 1. Yksin ja ryhmässä. Kirjoita.

Kilpailutehtävä oli osa Lapsiasiavaltuutetun toimiston koordinoimaa  
”Lapsi mukaan töihin” -päivää, jonka tarkoituksena on tutustuttaa  
lapset vanhempien töihin. 
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2016

2 SARJA 2, LUOKAT 3–6 

 YRITTÄMINEN RUUDUISSA 

MITÄ? Piirrä lyhyt sarjakuvatarina, jonka aiheena on yrittäminen. 
Kerro, kuinka vaikeuksista huolimatta on mahdollista onnistua. 

MITEN? Mieti, millainen tarina voisi kuvata yrittämistä tai yritteliäi
syyttä. Sarjakuvasi tapahtumat eli juoni voi saada innoitusta omas
ta elämästäsi. Onko mielessäsi tapahtuma, jossa olet yrittämisen 
kautta lopulta onnistunut? Voit tehdä sarjakuvasi siitä. Voit myös 
keksiä sarjakuvasi juonen vapaasti mielikuvituksesi avulla. Anna 
sarja kuvallesi otsikko Harjoitus tekee mestarin tai keksi oma otsikko. 

Laadi tapahtumien pohjalta käsikirjoitus. Millainen juoni tarinassasi 
on? 

Kun idea ja käsikirjoitus ovat valmiit, on aika aloittaa sarjakuvan 
piirtäminen. Piirtäminen alkaa luonnostelemalla hahmoja ja tapah
tumapaikkoja, ja päättyy sarjakuvan viimeistelyyn eli valmiiksi teke
miseen.

S 2. Kirjoita, piirrä.

VINKKI! Juonen vaiheita sarjakuvassa ovat: alku, keskikohta ja 
loppu. Keskikohdassa tapahtuu yleensä jokin käänne tai yllätys, 
joita seuraa muutos. Mikä olisi sinun tarinasi käännekohta?

 LUOKKARETKI 

MITÄ? Kirjoita suunnitelma rahan keräämisestä luokkaretkeä  
varten.

MITEN? Kuvittele, että luokkasi suunnittelee luokkaretkeä. Miten 
saisitte kerättyä tarpeeksi rahaa tulevaa retkeä varten? Millaisen 
kampanjan luokkanne kannattaisi järjestää rahojen keräämiseksi? 
Järjestäisittekö myyjäiset, ukoiluttaisitteko koiria, tekisittekö oman 
lehden vai panisitteko pystyyn ohjelmallisen illanvieton? Vai keksisit
tekö vielä jotain paljon parempaa?

Mieti, mitä kaikkea kampanjan suunnitteluun ja toteuttamiseen 
tarvitaan? Kuka luokallasi olisi paras toteuttamaan minkäkin osa
alueen? Kirjoita kampanjasuunnitelma. Keksi oma otsikko. Kootkaa 
projektistanne portfolio.

S 2. Yksin ja ryhmässä. Kirjoita. 

2016
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2016 

2016

2–3 SARJA 2–3, LUOKAT 3–6 ja 7–9

LINSSIN TAKANA YRITTÄMINEN 

MITÄ? Suunnittele ja tee kuvakollaasi, jonka aiheena on  
yrittäminen. 

MITEN? Kuvakollaasi rakentuu useista erilaisista kuvista, jotka muo
dostavat yhdessä yhtenäisen teoksen. Teoksesi pitäisi vastata seu
raaviin kysymyksiin:

Mitä yrittäminen ja yritteliäisyys sinulle merkitsevät? 

Millaisia mielikuvia ja ajatuksia ne sinussa herättävät, niin myöntei
siä kuin mahdollisesti kielteisiäkin? 

Mitä on rohkeus? Entä luovuus? 

Tee kuvakollaasin lisäksi lyhyt noin 1–2 sivun pituinen tiivistelmä, 
jossa kerrot valmiista teoksestasi. Anna kuvakollaasille nimi? Kerro, 
miten työn toteuttaminen sujui. Oliko mutkia matkassa vai onnis
tuiko kaikki helposti? Miksi valitsit käyttämäsi kuvat ja mitä haluat 
niillä kertoa yrittämisestä ja rohkeudesta?

S 2 ja 3. Kerää kuvia ja/tai valokuvaa ja kirjoita. 

VINKKI! Voit käyttää kuvakollaasin tekoon esimerkiksi valokuvia, 
lehtileikkeitä, piirustuksia ja maalauksia tai niiden osia. Voit kes-
kittyä halutessasi vain yhteen itsellesi parhaiten sopivaan tekniik-

kaan, kuten valokuvien ottamiseen kännykälläsi ja koostaa niistä yhte-
näisen kuvakollaasin. Jos käytät muiden tekemiä kuvia, muista hyvät 
lähdekäytännöt. Voit toteuttaa kollaasin joko paperisena tai sähköisenä. 
Sähköisen kollaasiin tekoon PicMonkey, Fotor tai Photo Collage

.

 YRITYKSIÄ YMPÄRILLÄNI 

MITÄ? Kerro, millaisia yrityksiä ja palveluja käytät. 

MITEN? Listaa käytkö kaupoissa ja kahviloissa? Viihdytkö uimahallilla 
tai ratsastustallilla? Kuljetko linjaautolla? Viedäänkö pyöräsi vuosi
huoltoon pyöräliikkeeseen? Pelaatko tietokone tai kännykkäpelejä? 
Käytätkö somea? Myös pelit ja somepalvelut ovat jonkun yrityksen 
tuotteita.

Kirjoita esittelevä tietoteksti tai kertomus yrityksistä. Tai kuvaa 2–5 
minuutin kestoinen vlogipäivitys, jossa esittelet käyttämääsi yritys
tä, tuotetta tai muuta asiaa, josta haluat kertoa muillekin. 

S 2 ja 3. Kirjoita tai kuvaa.
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2020

3

 MAINIOT MAINOSVIDEOT 

MITÄ? Kehittäkää mielenkiintoinen yritysidea ja tehkää sille  
mainosvideo. 

MITEN? Mainosvideot ovat tärkeä osa yritysten markkinointiviestin
tää eli sitä, että kuluttajat löytävät ja haluavat yrityksen palveluja 
ja tuotteita itselleen. Mainosvideon ideana on vakuuttaa kuluttajat 
tuotteenne tai palvelunne erinomaisuudesta. 

a) Voitte tehdä mainosvideon omalle kuvitteelliselle yrityksellenne 
tai olemassa olevalle yritykselle.

b) Jos olette mukana Pikkuyrittäjätohjelmassa, voitte tehdä mai
nosvideon kehittämällenne Pikkuyrittäjätyritykselle. 

Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio.

S 2. Yksin ja ryhmässä. Videoi. 

MIKÄ PIKKUYRITTÄJÄT?

Nuori Yrittäjyys ry:n maksuton yrittäjyyskasvatuksen ohjelma  
4.–6.-luokkalaisille, jossa lapset tutustuvat yrittäjyyteen ja perustavat 
2–4 hengen ryhmissä oman pikkuyrityksensä. Ohjelma tukee opetus
suunnitelmaa ja on yhdistettävissä useisiin eri oppiaineisiin.

SARJA 3, LUOKAT 7–9

 IKKUNAT AUKI EUROOPPAAN 

MITÄ? Pohdi yrittäjyyttä EU-Suomessa.

MITEN? Pohdi yrittäjyyden merkitystä, sen hyviä ja huonoja puolia, 
etuja ja riskejä nykyajan EUSuomessa. Voit myös rajata tarkaste
luasi esimerkiksi tiettyyn kaupan tai teollisuuden alaan, yritykseen 
tai tiettyyn yrittämiseen vaikuttavaan seikkaan. Valitse ja rajaa tar
kastelutapasi. Otsikoi itse.

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)

1996
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1996

1999

 kaupungin valot  

MITÄ? Kehitä kaupunkiympäristöön soveltuva yritys.

MITEN? Kaupungeissa syntyy jatkuvasti pienyrityksiä, jotka vastaa
vat kaupunkiympäristön uusiin haasteisiin. Esimerkkejä tällaisista 
ovat vaikkapa polkupyörälähetit ja kaduilla kävelevät ruusunmyyjät. 

Kaupungissa asuu myös paljon yksinäisiä vanhuksia, pienten lasten 
kiireisiä vanhempia, ulkomailta muuttaneita heikosti suomea osaa
via ihmisiä ja muita ihmisryhmiä, jotka tarvitsisivat erityispalveluja. 
Kehitä aivan uusi tiheään asuttuun kaupunkiympäristöön soveltuva 
yritysidea ja kirjoita yrityksen toiminnasta. 

Otsikoi esimerkiksi Stadin nopein / palvelevin / avuliain tai  
Saatavilla 24 tuntia vuorokaudessa.

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)

 TAKAISIN MAALLE! 

MITÄ? Kirjoita maatilayrityksestä

MITEN? Maaseutu tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia yrittäjyy
teen. Monia pieniä maatiloja on muutettu alkuperäisestä käytös
tään muun muassa viinitiloiksi, taidenavetoiksi tai maatilamatkailu
kohteiksi. Jotkut tilat ovat erikoistuneet tiettyyn tuotantoon, 
esimerkiksi mansikoihin, yrtteihin tai kananmuniin. Edelleen toimii 
maatiloja, joissa harjoitetaan sekä maanviljelystä että karjanhoitoa. 
Viime vuosina on perustettu varsin eksoottisiakin maatilayrityksiä: 
Suomessa on jopa villisikojen, strutsien ja biisonien kasvattajia. Kir
joita maatilayrityksestä, jonka haluaisit perustaa tai jota haluaisit 
jatkaa. Keksi itse otsikko tai valitse seuraavista:

• Takaisin maalle!

• Vanhan ajan maatila toimii

• Maalaismaisema matkailuvaltiksi

• Rypsiä, ruista – ja vapautta!

• Pellavaa ja auringonkukkia

• Herään kukon kiekaisuun

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)

Oho! Ruusunmyyjät 
olivat muutaman 
vuoden ilmiö 
1990-luvulla ainakin 
Helsingin kaduilla.
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2000

Ajatella, näin todella 
pohdittiin tulevaisuutta 
20 vuotta sitten. 
Verkko kauppa on meille 
itsestäänselvyys, mutta se 
ei ole ollut sitä kovinkaan 
kauaa. Mikähän meidän 
aikamme teknologinen 
innovaatio tai marginaali-
ilmiö on tavallista arkea 
vuonna 2041?

2006

 TULEVAISUUDEN YRITYS 

MITÄ? Kehitä uutta teknologiaa hyödyntävä yritysidea.

MITEN? Tietotekniikan kehitys on nopeaa. Tulevaisuudessa  
esim. tietoliikenne nopeutuu, monipuolistuu ja tulee  
ratkaisevasti edullisemmaksi. Verkkokauppa lienee  
tulevaisuuden yritysten arkipäivää. 

Kehittele oma uuden teknologian varassa toimiva yritysidea. 
Keksi itse otsikko tai valitse seuraavista:

Uuden vuosituhannen paras keksintö / Yhden keksinnön yritys /  
Tekniikka kaupan palveluksessa / Maailmanlaajuinen yritykseni /  
Tulevaisuuden yritys / Tietokone on ovi kauppaani

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)

 MAINONNALLA MENESTYKSEEN 

MITÄ? Ideoi mainoskampanja.

MITEN? Ideoi jollekin itse keksimällesi tai jo olemassa olevalle yrityk
selle mainoskampanja. Kuvaile, millä eri tavoilla mainostat yritystä 
ja miten mainoskampanja vaikuttaa yrityksen menestykseen. Miten 
saat yrityksen erottumaan mainoskampanjan avulla muista saman
laisista yrityksistä? Otsikoi itse.

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)

 YRITYS INTERNETISSÄ 

MITÄ?  Kehitä yritys, joka toimii ainoastaan internetissä. 

MITEN?  Internet on tärkeä väline lähes kaikille 
yrityksille. Internetin ja tietotekniikan kehityksen 
myötä myös yritysten toiminta on muuttunut ja 
aivan uudenlaisia yrityksiä on perustettu.

Kehittele itsellesi yritys, joka toimii kokonaan  
tai osittain internetissä. 

Mikä on yrityksesi toimiala, miten se toimii ja 
miten tavoittaa asiakkaansa? Otsikoi itse.

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)

2008

Vuonna 2008 internet oli vielä 
innovatiivinen, nyt itsestäänselvyys 
kuin sähkö. 2020-luvulla tehtäväsi 
voisikin olla keksiä yritys, joka toimii 
osittain tai kokonaan vr-maailmassa, eli 
virtuaalitodellisuudessa.
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 LUE SE BLOGISTA! 

MITÄ? Luo blogi. 

MITEN? Luo oma blogisi kuvitteellisesta tai todellisesta yritys
toiminnasta. 

Voit joko tehdä yhteistyötä jo olemassa olevan yrityksen kanssa 
bloggaamalla sen toiminnasta tai voit keksiä yrityksen itse.

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)

 POP UP, ELÄ HETKESSÄ 

MITÄ? Ideoi oma pop up -yritys. 

MITEN? Ideoi oma pop up yritys, eli yritys, joka toimii vain lyhyen 
hetken, esimerkiksi yhden viikon tai viikonlopun. Keksi itse otsikko 
tai ota otsikoksesi jokin seuraavista.

Pop up -ravintola tarjoaa värikkäitä kuppikakkuja / Napit ja veto-
ketjut paikoilleen pop up -ompelimossa / Polkupyörät/mopot / 
moottorikelkat/autot kuntoon vauhtiviikonloppuna / Kierrätysmuo-
tia kotikaupastani / Innokas ikkunanpesijä palveluksessanne

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)

 VERKOSSA 

MITÄ?  Kirjoita verkkokaupasta. 

MITEN? Valitse a, b tai cvaihtoehto. 

a) Kirjoita pohtiva teksti verkkomyynnin hyvistä ja huonoista 
puolista. Otsikoi itse niin, että otsikosta ilmenee oma näkökantasi.

b) Esittele omia kokemuksiasi verkkokaupasta ostajan näkökul-
masta. Mieti, mitä etua ja mitä haittaa verkossa asioimisesta  
asiakkaalle on. Miten toivoisit yritysten kehittävän verkko
myyntiä? Otsikoi: Asiakkaana verkkokaupassa.

c) Kehittele oma yritys, joka toimii vain verkossa. Pohdi, millai
nen yritys menestyisi nimenomaan verkossa ja miten verkossa toi
mivaa yritystä markkinoisit. Otsikoi: Yritykseni menestyy verkossa.

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)

2013

2014

2015



  

Yrittäjyys, liikeidea, raha 26

2018

2019  NUORISSA ON TULEVAISUUS 

MITÄ? Kirjoita kirje päättäjille, jossa kerrot, miten nuoria voitaisiin 
innostaa yrittämään. 

MITEN? Pohdi kirjeessäsi, mitä tulisi muuttaa, jotta yrittäminen olisi 
helpompaa ja millaista tukea nuoret tarvitsevat yrittämiseen. Millaisia 
yrittäjyyttä tukevia tempauksia ja tukitoimia voitaisiin järjestää esi
merkiksi koulun, kunnan, valtion tai järjestöjen toimesta? Halutessasi 
voit suunnata kirjeen vaihtoehtoisesti myös nuorille itselleen ja kan
nustaa heitä yrittämään. Kirjoitus voi olla lehden mielipidepalstalle 
suunnattu, jolloin voit tarjota kirjettä toimitukseen julkaistavaksi. 

S 3. Kirjoita.

 PERHEYRITTÄJYYS SUONISSA? 

MITÄ? Kirjoita kasvusta perheessä, jolla on perheyritys. 

MITEN? Pohdi, millaista olisi kasvaa perheyrittäjän lapsena. Perheyri
tyksessä perhe, liiketoiminta ja omistaminen ovat kytköksissä toi
siinsa, kuten esimerkiksi maanviljelijöillä, eläintilallisilla tai vaikkapa 
leipomon omistajilla. Miten perheyrittäjyys näkyy perheen arjessa? 
Miten se voi vaikuttaa perheen lasten ja nuorten suhtautumiseen 
yrittäjyyteen tai työn tekemiseen? Mitä hyvää tai millaisia haasteita 
perheyrittäjyys antaa lapsen tai nuoren näkökulmasta? Kirjoitus voi 
tukeutua omaan kokemukseesi perheyrittäjän lapsena tai se voi olla 
mielikuvituksen tuote.

Voit kirjoittaa kertomuksen tai kirjeen. Jos kirjoitat kirjeen, osoita 
selkeästi, kenelle kertoja sen kirjoittaa. Keksi oma otsikko.

S 3. Kirjoita.
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2018  MENESTYS EI OLE SATTUMAA 

MITÄ? Suunnittele yritykselle markkinointikampanja someen 

MITEN? Valitse miten toteutat tehtävän.

a) Ideoi ja suunnittele markkinointikampanja haluamallesi yrityksel-
le tai tuotteelle sosiaaliseen mediaan.

b) Ideoi TET:n aikana markkinointikampanja sosiaaliseen mediaan 
työskentelemällesi yritykselle tai yrityksen jollekin tuotteelle. 

Jotta tavoitteet eivät jäisi haaveiksi, on käytännön 
markkinointitoimen piteet suunniteltava tarkasti. Laadi yksityiskohtai
nen toimintasuunnitelma seuraavien kysymysten avulla:

• Mikä on kampanjan tavoite? Halutaanko tehdä yritystä näkyväksi, 
saada lisää ostoja vai vaikuttaa ihmisten mielikuviin yrityksestä?

• Minkä asiakkaan ongelman yritys tai tuote ratkaisee?

• Millaisen tarinan rakennat yritykselle tai tuotteellesi?  
Mikä on markkinoinnin kärki?

• Millaisia (määrällisiä) tavoitteita asetat kampanjallesi?

• Miten mittaat kampanjan onnistumista?

• Mitä asiakasryhmiä lähdet tavoittelemaan?

• Mitä markkinoinnin eri keinoja käytät tavoittaaksesi  
nämä kohderyhmät?

• Missä aikataulussa aiot viedä suunnitelman läpi?

• Kuka toteuttaa toimenpiteet käytännössä? Kuka vastaa niistä?

• Mitä eri markkinointitoimenpiteet tulevat maksamaan nyt ja  
myöhemmin?

• Mikä olisi seuraava askel markkinoinnissa?

Huomioithan, että kampanja on yhtenäistä, selkeää ja yrityksen  
strategian mukaista viestintää.

S 3. Kirjoita. 
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2016

3–4

2018

SARJA 3–4, LUOKAT 7–9, TOINEN ASTE 

 YRITTÄMISEN SÄVELET  

MITÄ? Sanoita (ja sävellä) oma laulu, jonka aiheena on rohkeus  
ja yrittäminen.

MITEN? Kuuntele ja katso Elastisen Eteen ja ylös musiikkivideo.  
Halutessasi voit tutustua vielä laulun sanoihin kirjoitettuna.  
Millaisia ajatuksia kappale herättää sinussa? Pohdi, millaisissa  
tilanteissa olet itse ollut rohkea ja yrittänyt. 

Sanoita aineiston herättämien ajatusten pohjalta oma laulu, voit 
myös halutessasi säveltää sanoihin sopivaa musiikkia ja esittää  
laulusi, niin että videoit tai äänität esityksesi.

S 3 ja 4. Yksin ja ryhmässä. Kirjoita, soita, laula, videoi.

 PITCHATKAA! 

MITÄ? Pitchatkaa liikeidea.

MITEN? Ideoikaa uusi palvelu, tuote, sovellus tai liikeidea. Pitchatkaa 
tuotetta, palvelua, sovellusta tai liikeideaanne. Tehkää tiivis ja myyvä, 
maksimissaan viiden minuutin videoesitys sen pääkohdista. Esityksen 
ideana on vakuuttaa mahdolliset sijoittajat sijoittamaan ideaanne. 
Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio.

S 3 ja 4. Videoi. 

2020  TAVOITTEENA TONNI 

MITÄ? Tehkää tavoitteellista varainkeruuta.

MITEN? Järjestättekö arpajaiset vai pihakirppiksen? Tarjoatteko naa
purustossa apua pikkukorvausta vastaan? Leivotteko mokkapaloja ja 
pidätte myyjäiset? Harjoitteletteko näytelmän ja pidätte näytöksen?

Tehkää tavoitteellista varainkeruuta. Miettikää, mihin olette kerää
mässä rahaa – onko se leirikoulu, retki tai vaikka juhla. Kehittäkää uu
denlaisia tapoja tienata yhteiseen kassaan rahaa. Asettakaa tavoite
summa, tehkää pieniä tai suuria ponnistuksia sen saavuttamiseksi, 
pitäkää kirjanpitoa varainkeruustanne ja käyttäkää rahat sopimaan
ne asiaan. Tehkää tämä kaikki innostavasti, yhteisöllisyyttä lisäten ja 
myös uudenlaisilla tavoilla.

S 3. Kirjoita. Laske.
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2016

4

2020

2020

SARJA 4, TOINEN ASTE

 AINA ROISKUU KUN RAPATAAN 

MITÄ? Kirjoita tai piirrä sarjakuva sananlaskusta. 

MITEN? Tutki suomalaisia sananlaskuja. Valitse jokin yrittäjyyteen tai 
yritteliäisyyteen liittyvä sananlasku otsikoksesi. Kirjoita sen pohjalta 
pohtiva teksti, kolumni tai kertomus. Tehtävän voi myös toteuttaa 
piirtämällä sarjakuvan valitsemastasi sananlaskusta. Voit etsiä sa
nanlaskuja verkosta.

S 4. Kirjoita tai piirrä.

 OMA YRITYS OY 

MITÄ? Tee liiketoimintasuunnitelma

MITEN? Onko sinulla oma yritys tai haaveiletko sellaisesta? Hyvä 
liiketoimintasuunnitelma on tärkeä väline uudelle yrittäjälle. Huolella 
tehty liiketoimintasuunnitelma antaa vakaamman pohjan myyntita
voitteiden saavuttamiseen. Tee omalle tai haaveissasi olevalle yrityk
selle liiketoimintasuunnitelma. 

S 4. Kirjoita. 

 ALUSTATYÖ, TYÖN UUSI MUOTO 

MITÄ? Kirjoita pohdiskeleva essee alustataloudesta.

MITEN? Tutkimusten mukaan alustatyö luo parhaimmillaan mahdol
lisuuksia niin yrityksen perustamiseen kuin palkkatyöpaikan löytymi
seen alustan kautta. Tämä onnistunut kehityssuunta ei kuitenkaan 
ole ainut mahdollinen kehityssuunta. Kirjoita aiheesta pohdiskeleva 
essee. Mitä myönteisiä vaikutuksia on alustatalouden leviämisestä 
yhä uusille aloille? Entä kielteiset vaikutukset? Miten valtion tulisi 
huomioida tämä kehityssuunta? Entä nuorten? Voit ottaa yksilön, 
yhteiskunnan tai globaalin näkökulman tai etsiä oman näkökulman. 
Aloita tehtävä etsimällä verkosta taustatietoa alustatyöstä. Muista 
lähdekriittisyys.

S 4. Yksin tai ryhmässä. Kirjoita. 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN: Kokeile yhteiskirjoittamisen menetel-
miä, vaikka ideointivaiheessa. Aiheeseen tutustuminen yhdessä 
laajentaa näkökulmia. Itse kirjoituksen voi tehdä omatoimisesti.
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 2. Mielikuvitus, 

 luovuus, villit ideat 

Yrittäjyys, liikeidea, raha 

Tähän lukuun on koottu Yritys Hyvä -tehtäviä,  
joissa kannustetaan vapauttamaan ajattelua  

herättelemällä mielikuvitusta ja luovuutta. 

Ohjeiden noudattaminen on tärkeä 
taito, mutta jos halutaan opettaa 
luovuutta, on tärkeää oppia ajat
telemaan rajoituksista vapaasti. 
Ihmiskunnan suuret keksinnöt ovat 
olleet aluksi aika villejä ideoita: 
höyry kone, sähkö, lentokone, tieto
kone tai kännykkä. 

Oli Elon Muskista mitä mieltä ta
hansa, on hän yrittäjä, joka on 
osannut ja uskaltanut katsoa maa
ilmaa boksin ulkopuolelta, eikä hän 
ole tyytynyt ajatukseen: “Se ei ole 
mahdollista, ei niin ole ennenkään 
tehty”. Tieteiselokuvissa ihmiset asu
vat Marsissa, jonne Elon Musk aikoo 

todella perustaa maan luonnonva
roista riippumattoman SpaceXyh
dyskunnan. Onnistuuko hän, se jää 
nähtäväksi, mutta ainakin hän yrit
tää toteuttaa villin ideansa.

Vapaus on taiteen syvin olemus, sik
si taideaineiden lähestymistapa ja 
välineet ovat mainioita luovuuden 
opettajia. Kun lapsi pystyy pääs
tämään ainekirjoituksessa irti aja
tuksesta, voisiko näin tapahtua tai 
onko tämä totta, on mikä tahansa 
mahdollista. Ihmiselle kasvaa siivet, 
koirat ryhtyvät terapeuteiksi tai leh
mät tuuraavat joulupukin poroja. 
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2017

2019

2020

1 SARJA 1, ESI- JA ALKUOPETUS

 SATUHAHMO YRITTÄMÄSSÄ 

MITÄ? Piirrä satuhahmo yrittäjänä.

MITEN? Valitse mieleisesi satuhahmo, kuten Nuuskamuikkunen, Peppi 
Pitkätossu tai Nalle Puh, ja mieti, mikä kauppa, tehdas tai muu yritys 
sopisi hänelle. Mitä satuhahmo olisi hyvä tekemään? Piirrä kuva satu
hahmosta yrittäjänä.

Jos osaat jo kirjoittaa tai joku voi kirjoittaa saneluasi, kerro, miksi juuri 
valitsemallasi satuhahmolla olisi hyvät mahdollisuudet onnistua.

S 1. Piirrä ja kirjoita

 AVULIAS ROBOTTI 

MITÄ? Suunnittele ja piirrä robotti, joka auttaa.

MITEN? Kuvittele, että sinulla on robotti, jonka voit opettaa auttamaan 
sinua tai tekemään joitain tehtäviä puolestasi. Mitä tehtäviä opettaisit 
robotille? Miten robotti suoriutuu näistä tehtävistä? Nimeä robotti ja 
piirrä robotista kuva toteuttamassa jotain osaamaansa tehtävää.

Jos osaat jo kirjoittaa tai joku voi kirjoittaa saneluasi, kuvaile, mitä 
kaikkea robottisi osaa tehdä. Liitä teksti piirroksen mukaan.

S 1 ja 2. Piirrä ja kirjoita.

 VAHVUUSSANKARIT 

MITÄ? Tehkää omat vahvuussankarihahmot.

MITEN? Mieti, missä sinä olet erityisen hyvä? Oletko kekseliäs? Onko si
nulla hyvät kaveritaidot? Oletko hauska ja huumorintajuinen? Jaksatko 
sinnikkäästi yrittää uudelleen, kun et heti onnistu? Jokaisella meistä on 
erilaisia vahvuuksia, asioita, joissa olemme hyviä. Tutustukaa erilaisiin 
vahvuuksiin ja miettikää, mitkä ovat kunkin omia vahvuuksia. Tehkää 
sen jälkeen omat vahvuussankarihahmonne, jotka perustuvat vah
vuuksiinne. Mitä supervoimia sankareillanne on? Millaisissa tilanteissa 
supersankarihahmoanne tarvitaan? Kertokaa omasta vahvuussanka
ristanne piirtämällä, kirjoittamalla, valokuvaten tai videoiden. Kootkaa 
työskentelystänne yhteinen portfolio eli näytekansio.

S 1. Piirrä, kirjoita, valokuvaa, videoi. 
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2017

SUOMI 100 -ERIKOISSARJA 1, 2, 3, 4 

 TULEVAISUUDEN SANKARITARINAT 

Tämä tehtävä oli osa Suomi 100 -juhlavuotta.

MITÄ? Jatkakaa satua tai keksikää oma sankaritarina. 

MITEN? Valitkaa ikätason mukainen toteutustapa. 

SARJA 1: Tehtäväsi on jatkaa satua ja kirjoittaa sankaritarina.

Satu alkaa näin: ”Silmu seisoo korkean kukkulan päällä. Hän katselee 
ympärilleen, ja näkee vain kaunista luontoa: järvi siintää sinisenä kau-
kana puiden takana, aurinko paistaa. Kukkula on paljas, vain muutama 
puu siellä täällä. Silmu ei muista, miten hän on päätynyt kukkulalle. 
Sitten hän huomaa, että hänellä on kädessään lippu.”

Pohtikaa näitä: 

1. Kuka Silmu on? Millainen hän on?

2. Miten Silmu on päätynyt kukkulan päälle?  
Mitä oikein on tapahtunut? 

3. Miten teidän ryhmänne liittyy Silmun tarinaan?  
Onko tarinanne sankari Silmu itse vai teidän oma ryhmänne?

Satu voidaan tuottaa saduttamalla tai muilla yhteistoiminnallisil
la menetelmillä. Toteutus voi olla tekstiä, kuvia, videota. Sadun voi 
myös esittää tanssien, kuvataideteoksena tai runona. Ääni ja video
tallenteiden suositeltu yhteispituus on enintään noin 10 minuuttia.

SARJAT 2, 3 JA 4: Tehtäväsi on kirjoittaa sankaritarina. 

Tarinassa yksi tai useampi henkilö tekee urotyön, joka auttaa muita 
jollain tavalla. Valitse yhteisö, josta sankaritarinasi kertoo. Se voi olla 
perhe, kaveriporukka, koululuokka, joukko tietyn kaupungin asukkaita 
tai esimerkiksi samaa bändiä fanittava ryhmä. 

Luo itsellesi hahmo, joka on tarinan päähenkilö, eli sankari. Millai
nen sankari olet? Miten sinusta tuli sankari? Millaisia ominaisuuksia 
sinulla sankarina on? Millä tavalla sinä puolustat yhteisöäsi tai teet 
siitä paremman? 

Millaisen tulevaisuuden haluaisit valitsemallesi yhteisölle? Miten  
sinä sankarina autat yhteisöäsi pääsemään ihannetulevaisuuteen? 
Millaisia vastuksia joudut kohtaamaan ja voittamaan? 

1–4
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Pohtikaa näitä: 

1. Millaisia ongelmia ja esteitä sankarisi kohtaa?  
Mitä tai ketkä ovat ihannetulevaisuuden saavuttamisen tiellä? 

2. Miten hahmosi toimii ongelman ratkaisemiseksi tai  
tavoitteen saavuttamiseksi?

3. Millainen on se tulevaisuus, jossa ongelma on ratkaistu tai  
tavoite saavutettu? Kuinka kaukaisessa tulevaisuudessa se  
tapahtuu, vai jo hyvinkin pian?

Mieti, millaisia erilaisia taidemuotoja on olemassa, ja valitse niistä 
itsellesi mieluisin. Sankaritarinasi voi olla kirjoitelma tai näytelmä, 
piirros, maalaus tai ehkäpä runo. Liitä työhösi noin sivun pituinen 
työstäsi kertova teksti.

S 1, 2, 3 ja 4. Kirjoita, piirrä, kuvaa, videoi, tanssi, näyttele

2 SARJA 2, LUOKAT 3–6

 AIKAKONEELLA YRITTÄJYYTEEN 

MITÄ? Kirjoita nykyajan ja menneisyyden/tulevaisuuden  
kohtaamisesta. 

MITEN? Kirjoita kertomus siitä, miten nykyajan tuote tai palvelu 
menestyy eri aikakaudella, miten ihmiset reagoivat tuotteeseen tai 
palveluun ja miten yrittäjälle lopulta käy. Kuvittele itsesi yrittäjäksi, 
jolla on aikakone. Lennä sillä katsomaan, mikä nykyaikainen tuote 
tai palvelu menestyisi tulevaisuudessa tai menneisyydessä? Maistui
siko luolamiehille CocaCola? Viihtyisivätkö kyborgit puusaunassa? 
Voit lisäksi piirtää kertomukseesi kuvan tai kuvia.

S 2. Kirjoita, halutessasi piirrä.

2018
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2020

2019  KEKSINNÖSTÄ YRITYKSEKSI 

MITÄ? Suunnittele keksintö, joka ratkaisee viheliäisen ongelman.

MITEN? Millainen keksintö voisi ratkaista jonkin viheliäisen maail
manlaajuisen ongelman? Ideoi keksintö ja kerro keksinnön pohjalta 
syntyneen yrityksen tarina. Voit kuvitella itsesi keksijäksi tai keksiä 
jonkun mielikuvituksellisen keksijäpersoonan. Valitse otsikoksi jokin 
seuraavista tai keksi otsikko itse:

• Makean veden tuotantolaitos ratkaisee maailman vesiongelman

• Aseiden tuhoajarobotti tuo rauhan maailmaan

• Pahuudenpoistorokotteen avulla jokaisesta tulee kiltti

• Superimuri puhdistaa valtameret muoviroskasta

• Jokasäänasu muuntuu lämpötilan mukaan

S 2. Kirjoita.

 PELIHAHMO YRITTÄMÄSSÄ 

MITÄ? Kirjoita tai piirrä mieleisestäsi pelihahmosta yrittäjänä.

MITEN? Valitse a- tai b-vaihtoehto. Minkälaisen yrityksen perustai
sit yhdessä Pikachun tai Supermarsun kanssa? Miten menestyisit 
yrittäjänä yhdessä Onnelin ja Annelin tai Tatun ja Patun kanssa? 
Mitä palveluja voisit tarjota yhdessä esimerkiksi Harry Potterin tai 
Aku Ankan kanssa? Millaiset vahvuudet auttaisivat teitä eteenpäin? 
Entä millaisia ongelmia voisitte kohdata ja miten niistä selviäisitte?

a) Keksi, minkälaisen kaupan, tehtaan tai muun yrityksen voisit pe
rustaa yhdessä jonkun pelihahmon tai satuhahmon kanssa. Kirjoita 
yhteisestä yrityksestänne tarina, satu, päiväkirjamerkintöjä tai piirrä 
sarjakuva puhekuplineen. Ota otsikoksi yhteisen yrityksenne nimi. 

b) Kirjoita kirje jollekin peli tai satuhahmolle, kuten Nuuskamuikku
selle, Super Mariolle tai Hiro Hamadalle ja kannusta häntä ryhty
mään yrittäjäksi. Anna hänelle ideoita ja kerro, miksi juuri hänen olisi 
hyvät mahdollisuudet onnistua. Ota otsikoksi Taidoillasi onnistut! tai 
otsikoi itse.

S 2. Kirjoita, piirrä.
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2002

3

1996

SARJA 3, LUOKAT 7–9

 PÄÄOSASSA POMO 

MITÄ? Kirjoita yritysjohtajan muotokuva. 

MITEN? Kuvittele olevasi jonkin yhtiön johtaja. Kirjoita yritysjohtajan 
muotokuva: millainen persoona, millainen käytös, millainen imago 
yhtiön johtajalla pitäisi olla, jotta hän mahdollisimman tehokkaasti 
edistäisi yhtiönsä toimintaa, tunnetuksi tekemistä ja menestymistä? 
Voit laatia kirjoituksen esimerkiksi johtajan päiväkirjan muotoon: 
päiväkirjan sivuilla hän pohtii omaa persoonansa, työnsä ongelmia 
ja voittoja sekä johtajuuttaan. Voit myös laatia aiheesta haastatte
lun tai kirjoittaa pakinan. Otsikoi esimerkiksi seuraavasti: 

• Minä johtaja

• Nainen yritysjohtajana

• Rautarouva rattaiden pyörittäjänä

• Johtajansa näköinen yritys

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)

 MATKOJA MAAN KESKIPISTEESEEN 

MITÄ? Keksi mielikuvituksellinen yritys. 

MITEN? Keksi jokin täysin mielikuvituksellinen yritys, jonka perusta
minen ja toiminta etenee kuitenkin oikean yrityksen tapaan. Mikä 
voisi olla yrityksesi toimiala? Voit käyttää seuraavia otsikoita tai 
keksiä jotain vielä mielikuvituksellisempaa. 

• Jalostan vaaleanpunaisia lehmiä

• Matkoja menneisyyteen / toisiin aurinkokuntiin /  
maan keskipisteeseen

• Huvipuistossani unistasi tulee totta 

• Muodonmuutos sormuksia edullisesti

• Rokotuksella etevämmäksi laulajaksi / piirtäjäksi / tanssijaksi

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)
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 NUORI YRITTÄJÄ 

MITÄ? Kerro, millainen olisi pätevä ja etevä nuori yrittäjä? 

MITEN? Kuvaile nuori henkilö, joka soveltuu mitä mainioimmin yrit
täjäksi. Minkälaisia ominaisuuksia hänellä tulisi olla? Miten hänen 
pitäisi kouluttautua? Millaiset ovat hänen elämäntapansa, perheen
sä ja ihmissuhdetaitonsa? Kuvaile tätä luomaasi nuorta tai kuvittele 
itsesi häneksi ja kerro hänestä minämuodossa. Voit myös keksiä 
yrityksen, jonka hän perustaa tai jossa hän jo toimii. Otsikoi itse tai 
valitse yksi seuraavista otsikoista.

• Olen nuori yrittäjä

• Taitava / tehokas / mainio nuori yrittäjä

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)

 MENESTYKSEN MERKIT 

MITÄ? Kerro kuvitteellisen yrittäjän menestystarina. 

MITEN? Luo kertomuksellesi päähenkilö, josta on sinnikkyyden, ky
vykkyyden ja onnekkaiden sattumusten ansiosta kehkeytynyt me
nestyvä yrittäjä. Kirjoita hänen kuvitteellinen tarinansa joko kerto
mukseksi tai lehtiartikkeliksi. Otsikoi itse.

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)

 SUKUPOLVELTA TOISELLE 

MITÄ? Kirjoita kuvitteellinen tarina yrityksen sukupolvenvaihdoksesta. 

MITEN? Kerro kuvitteellinen kahden sukupolven yritystarina. Kerro 
yrityksen perustamisesta ja toiminnasta sekä sen siirtymisestä seu
raavalle sukupolvelle. Kirjoita aiheesta artikkeli tai kertova teksti. 
Otsikoi itse.

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)
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 TULEVAISUUDEN YRITYS 

MITÄ? Kerro, miten lapsenlapsenlapsesi jatkaa perustamaasi yritystä. 

MITEN? Kuvittele, että lapsenlapsenlapsesi jatkaa perustamaasi yri
tystä. Minkälaiseksi yritys on kehittynyt ja minkälaisessa yhteiskun
nassa yritys toimii? Minkälaiseksi maailma on muuttunut? Kirjoita 
asiatyylinen teksti tulevaisuuden yrityksestä tai anna lapsenlapsen
lapsesi kertoa itse. Otsikoi itse tai ota otsikoksi Tulevaisuuden yritys.

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)

 OUTOLINTU OY 

MITÄ? Kirjoita fanifiktio kirjasta, tv-sarjasta tai elokuvasta.

MITEN? Valitse a, b tai cvaihtoehto.

a) Kuvittele, että perustaisit yhteisen yrityksen jonkun tuntema-
si kirjan, tv-sarjan tai elokuvan fiktiohahmon kanssa. Ottaisitko 
yhtiö kumppaniksi Harry Potterin, Outolinnun Tris Priorin tai vaikkapa 
#lovemillan päähenkilön Milla Mäntysen? Mille alalle perustamanne 
yritys suuntautuisi? Millaiset vahvuudet auttaisivat teitä eteenpäin ja 
yritystänne menestymään? Entä mitä ongelmia voisitte mahdollisesti 
kohdata ja miten niistä selviäisitte?

Kirjoita joko kertomus, blogitekstejä tai päiväkirjamerkintöjä. Muista 
mainita kirjoitelmasi loppuun sen kirjan, tvsarjan tai elokuvan nimi, 
jonka fiktiohahmoa käytit. Keksi otsikko itse.

b) Kirjoita kirje jollekin fiktiohahmolle ja kannusta häntä ryhtymään 
yrittäjäksi. Anna hänelle ideoita ja kerro, miksi juuri hänen olisi hyvät 
mahdollisuudet onnistua. Ota otsikoksi Sinä pystyt siihen! tai otsikoi itse.

c) Minkälainen yritysjohtaja olisi Muumimamma, Nälkäpelin Katniss 
Everdeen tai Nörtti-sarjan DragonSlayer666? Kirjoita essee, jossa 
pohdit jonkun tuntemasi fiktiohahmon mahdollisuuksia menestyä 
yrityksen johtajana. Keksi otsikko itse.

S 3 ja 4. Kirjoita

 HANSUN HERKKU JA HÖRPPY 

MITÄ? Kirjoita mielikuvitusyrityksestä, jolla on kekseliäs nimi.

MITEN? Kirjoita kuvitteellisen yrityksen tarina sen nimen näkökulmasta. 
Miten nimi kehitettiin? Miksi nimestä tuli juuri se? Miten nimi on vaikutta
nut yrityksen menestykseen? Ota otsikoksi keksimäsi yrityksen nimi.

S 3 ja 4. Kirjoita.
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 NAVETASTA MAAILMANMAINEESEEN 

MITÄ? Kirjoita maatalousyrityksestä, joka valloittaa 
maailmanmarkkinat. 

MITEN? Kirjoita kotimaisesta maatalousyrityksestä, joka valloittaa 
maailmanmarkkinat. Kerro onnistumistarina alkutilanteesta voitok
kaaseen maailmanvalloitukseen. Kirjoita maatalousyrittäjän näkö
kulmasta. Muoto voi olla kertomus tai kirje. Jos kirjoitat kirjeen, osoi
ta selkeästi kenelle kertoja sen kirjoittaa. Muista allekirjoittaa kirje. 
Keksi oma otsikko.

S 3. Kirjoita. 

 MAAILMA ILMAN YRITTÄMISTÄ 

MITÄ? Kirjoita pohdiskeleva kirjoitus dystooppisesta tulevaisuudesta. 

MITEN? Kirjoita dystopia (kauhukuva tulevaisuudesta), jossa ihmiset 
ja koko maailma lakkaa yrittämästä. Miten sellainen maailma toimi
si, ja miten ihmiset eläisivät? Otsikoi itse.

S 3. Kirjoita

SARJA 4, TOINEN ASTE

 STARTUP – OR DOWN 

MITÄ? Kirjoita humoristinen tarina tai näytelmäteksti  
startup-yrittäjyydestä.

MITEN? Aloita pohtimalla, kuka on tarinasi päähenkilö. Onko hän 
nuori tai esimerkiksi keskiikäinen pitkään palkkatyössä ollut henkilö? 
Onko tarinasi startupyrittäjällä käsitystä, mitä yrityksen pitää teh
dä? Entä millaista asennetta yrittäjyys tarvitsee? Miten keksiä, mitä 
firma tekee, miten löytää rahoitus, markkinoida tai erottua joukos
ta? Miten palkataan työntekijöitä tai pysytään pystyssä, kun kaikki 
on epävarmaa ja uutta? Taustaksi voit etsiä verkosta esimerkkejä 
lupaavista suomalaisista startupyrityksistä.

S 4. Kirjoita.
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 3. Henkinen kasvu 

 ja rohkeus 

Yrittäjä on taloudellisessa vastuussa 
itsestään ja työllistäjänä myös työn
tekijöistään. Jotta voi kantaa suurta 
vastuuta, täytyy olla henkisesti vah
va. Koululainen ja opiskelija kantaa 
vastuuta omasta oppimisestaan ja 
annettujen tehtävien suorittamises
ta. Kun lapsen ja nuoren itsetuntoa 
ja ongelmaratkaisutaitoa vahviste
taan, hän kasvaa henkisesti ja pystyy 
ottamaan yhä suurempia vastuita 
kantaakseen. Näitä taitoja voi hyö
dyntää myöhemmin työelämässä ja 
ihmissuhteissa.

“Uskallus epäonnistua on avain on
nistumiseen”, sanovat monet menes

Tähän lukuun on koottu Yritys Hyvä -tehtäviä, 
 joissa opitaan tunnistamaan omia ja kaverin vahvuuksia,  

ja etsitään hauskoja tapoja ylittää itsensä.

tyneet suomalaiset yritysjohtajat. Se, 
joka on epäonnistunut, on yrittänyt ja 
oppinut jotain. Se, joka on pelannut 
varman päälle ja tehnyt asiat niin 
kuin aina ennenkin, on oppinut vä
hemmän ja kapeaalaisemmin.

Jos ihmiset olisivat koneita, virheistä 
oppiminen olisi helpompaa, koska 
tunteet eivät sotkisi oppimiskoke
musta. Kouluissa ja oppilaitoksissa 
olisikin tärkeää kiinnittää huomiota 
siihen, että ilmapiiri on yritteliäisyy
teen, eli virheiden tekemiseen kan
nustava. Henkinen kasvu on omien 
vahvuuksien, mutta myös omien heik
kouksien tunnistamista. 

Yrittäjyys, liikeidea, raha 
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2

SARJA 1, ESI- JA ALKUOPETUS

 KOETA UUDESTAAN! 

MITÄ? Toteuttakaa rohkeusprojekti.

MITEN? Valitkaa tehtävä a tai b, voitte myös toteuttaa molemmat.  
Pohtikaa, miksi ei kannata luovuttaa. Milloin tekisi mieli luovuttaa? 
Miksi harjoitteleminen kannattaa? Miten jaksaisi aina yrittää uudel
leen? Miltä tuntuu, kun lopulta onnistuu?

a) Ideoikaa ja toteuttakaa sinnikkyyteen liittyvä oma tempaus: Poh
tikaa, millaisia asioita haluaisitte oppia. Asettakaa omat tavoitteen
ne ja päättäkää, milloin tavoitteet tulisi olla saavutettuina. Harjoi
telkaa yhdessä ja tsempatkaa toisianne.

b) Tehkää oma rohkaisulaulu, runo tai hokema: Kirjoittakaa runo 
tai keksikää hokema tai sanoittakaa uudelleen joku tuttu kappale. 
Voitte lisäksi tehdä oman esitysvideon. Kootkaa projektistanne port
folio eli näytekansio.

S 1. Ideoi, kirjoita.

SARJA 2, LUOKAT 3–6

 TAVOITTEESTA TOIMINTAAN! 

MITÄ? Pidä tavoitepäiväkirjaa. 

MITEN? Aseta tavoite, jonka haluat saavuttaa esimerkiksi seuraavan 
neljän viikon aikana. Kun valitset tavoitetta, aseta se tarpeeksi kor
kealle. Tavoitteen tulee olla sellainen, jonka saavuttamisesta haa
veilet, mutta et ole vielä saavuttanut sitä. Tavoite voi liittyä kouluun, 
harrastukseen tai johonkin muuhun asiaan elämässäsi.

Haluaisitko esimerkiksi oppia soittamaan uuden kappaleen? Tai op
pia skeittilaudalla uuden tempun? Kiinnostaisiko sinua aloittaa uusi 
harrastus? Haluaisitko kehittyä lukijana ja lukea kokonaisen paksun 
kirjan? Oletko jo pitkään halunnut ystävystyä mukavan oloisen tyy
pin kanssa? Pitäisikö sinun tsempata jossain tietyssä kouluaineessa 
tai läksyjen tekemisessä?

Kun olet päättänyt, mikä tavoitteesi on, seuraa edistymistäsi tavoi
tepäiväkirjan avulla. Voit toteuttaa tavoitepäiväkirjan perinteisenä 
päiväkirjana, nettiblogitekstein ja kuvin tai videoblogina. 

Tee apukysymysten pohjalta yhteensä 3–6 tiivistä päiväkirjamerkin
tää, blogikirjoitusta tai videopäivitystä.
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1. Kerro, mikä on tavoitteesi ja miksi haluat onnistua tavoitteessasi? 
Millä keinoin saavutat tavoitteesi? Kuinka kauan sen saavuttami
seen menee aikaa? Tarvitsetko jonkun apua sen saavuttamiseen?

2. Pohdi, miten tavoitteen saavuttaminen on onnistunut tähän 
mennessä? Mitä olet tehnyt – mikä on onnistunut ja mikä on 
mahdollisesti aiheuttanut pettymystä? Mitkä asiat hankaloitta
vat ja asettavat haasteita tavoitteen saavuttamiselle? Pitääkö 
suunnitelmaa muuttaa jotenkin?

3. Summaa, onnistuiko tavoitteen saavuttaminen? Mitkä asiat vai
kuttivat siihen, että saavutit / et saavuttanut tavoitettasi? Mitä 
opit ponnistellessasi kohti tavoitetta? Mitä jatkosuunnitelmia 
sinulla on tavoitteeseen liittyen?

VINKKEJÄ TEKEMISEEN: Älä jätä tavoitepäiväkirjan tekemistä 
viimeiseen iltaan tai hetkeen. Kun kirjoitat tai kuvaat säännöllises-
ti, tavoitepäiväkirja on aidompi ja saat peilattua koko ajan senhet-

kisiä tunteitasi ja ajatuksiasi edistymisestä. Jos teet tavoitepäiväkirjan 
vasta loppuvaiheessa, et todennäköisesti enää muista, mitä aiemmin 
pohdit ja miltä sinusta tuntui juuri silloin.

S 2. Kirjoita, kuvaa.

 HYMYLLÄ HYVÄ MIELI KOULUUN 

MITÄ? Ideoikaa ryhmähenkeä parantava projekti

MITEN? Keksikää yhteistä tekemistä, joka tuo opetusryhmäänne iloa 
ja parantaa yhteishenkeä. Miten voisitte ottaa paremmin huomioon 
jokaisen ryhmän jäsenen? Miten voisitte vahvistaa yhteistyötaitoja 
ja ehkäistä kiusaamista läpi koko lukuvuoden? Miettikää yhdessä, 
mistä tulette iloisiksi. Miten voitte ilahduttaa toisia? Millaisessa  
luokassa on mukava olla? Mitä on mukavaa tehdä yhdessä? 

Kootkaa projektistanne yhteinen portfolio.

S 2. Kirjoita.

 HISSIPUHEELLA YLIMPÄÄN KERROKSEEN 

MITÄ? Kuvaa video omasta osaamisestasi.

MITEN? Tee miellekartta omista vahvuuksistasi, osaamisestasi ja 
kiinnostuksen kohteistasi. Videoi tekemäsi miellekartan pohjalta 
hissipuhe. Hissipuhe on etukäteen huolellisesti valmisteltu, lyhyt 
enintään 5 minuuttia kestävä esittely, jossa tulevat ilmi tiivistetysti 
omat vahvuudet, osaaminen ja kiinnostuksen kohteet. Voit suunnata 
videon esimerkiksi unelmatyöpaikkasi työnantajalle.



  

Henkinen kasvu ja rohkeus44

2016

VINKKEJÄ TEKEMISEEN: Aloita hissipuheen suunnittelu teke-
mällä miellekartta vahvuuksistasi, osaamisestasi ja mielenkiinnon 
kohteistasi. Minkälaista osaamista sinulle on kertynyt esimerkiksi 

harrastuksista, koulusta ja TET-jaksolta? 

Mistä asioista olet kiinnostunut tai mitä haluaisit oppia lisää? Ole rohkea 
ja rehellinen. Anna konkreettisia esimerkkejä taitojesi tueksi. Jos kerrot, 
että sinulla on hyvät yhteistyötaidot ja pidät ryhmässä työskentelystä, 
perustele väitteesi. Oletko esimerkiksi organisoinut luokkasi tai harras-
tusporukkasi kanssa tapahtuman?

Miellekartan voi tehdä askarrellen tai netistä löytyvillä miellekarttojen 
tekoon soveltuvilla ilmaisohjelmilla. Miellekartassa voi olla sekä tekstiä 
että kuvia.

Kun miellekarttasi on valmis, mieti, miten kerrot kirjaamasi asiat positii-
visesti ja mielenkiintoisesti viidessä minuutissa. Kun olet valmis, asetu 
miellekartan eteen ja pidä hissipuheesi kameralle. Mikäli et halua esiin-
tyä videossa, voit yhdistellä ääntä ja kuvaa haluamallasi tavalla.

S 2. Kirjoita ja videoi.

 ELÄMÄNI AARREKARTTA 

MITÄ? Toteuta elämäsi aarrekartta, jossa yhdistyy mennyt ja tuleva. 

MITEN? Kokoa elämästäsi aarrekartta, jonka poluille merkitset elämäsi 
tärkeitä tapahtumia ja kokemuksia, suuria ja pieniä. Merkitse karttaan 
myös haasteen paikat eli tilanteet, jotka ovat olleet mahdollisesti vaikei
ta, mutta joista olet selvinnyt ja ehkä oppinut jotain. Jatka karttaa myös 
unelmiisi. Mistä haaveilet ja miten saavutat unelmasi tulevaisuudessa? 
Liittyykö unelmiesi saavuttamiseen haasteita?

Toteuta kartta tekemällä kollaasi, jossa yhdistät kirjoitusta ja kuvia. 
Voit kirjoittaa niin lyhyitä runoja, blogipostauksia kuin asiatekstiä. 
Kuvina voi olla valokuvia, lehtileikkeitä, piirustuksia ja maalauksia 
sekä niiden osia. Jos käytät muiden ottamia ja tekemiä kuvia, muista 
hyvät lähdekäytännöt.

VINKKEJÄ TEKEMISEEN: Voit toteuttaa aarrekartan joko  
itse askartelemalla tai jollakin sähköisellä työkalulla.  
Voit myös tehdä videon. 

S 2. Kirjoita, kuvita.
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 HAAVELINNA 

MITÄ? Tee suunnitelma haaveesi toteuttamiseksi.

MITEN? Haavelinna on tavoite, jonka saavuttamisesta haaveilet. 
Millainen sinun haavelinnasi on? Missä asiassa haluaisit onnistua 
todella hyvin? Mitä pitää tehdä, jotta voit saavuttaa sen mistä 
haaveilet? Tavoitteesi voi liittyä kouluun, harrastuksiin tai johonkin 
muuhun asiaan elämässäsi. Kirjoita haavelinnastasi ja tiestä sinne. 
Tai tee unelmakartta, jonka kokoat erilaisista kuvista. Muista lähde
käytännöt. 

POHDI KIRJOITUKSESSASI/KARTASSASI:

• Mitkä asiat auttavat haaveen toteutumista?

• Millaiset asiat voivat hankaloittaa haaveen toteutumista?  
Muista, hankaluus ei ole vielä este haaveen toteutumiselle. 

• Miten esteet voisi ylittää? 

• Miten muut voisivat auttaa sinua haaveen toteuttamisessa? 

• Miltä sinusta mahtaa tuntua, jos onnistut toteuttamaan haaveesi?

HAAVEESEEN TÄYTYY USKOA!

Haavelinnan ensimmäinen ja tärkein sääntö on: kukaan ei sano  
”en osaa”, ”se ei ole mahdollista”, ”en pysty siihen” tai mitään muuta, 
mikä estää haaveen toteuttamisen. Joskus haaveiden saavuttami
nen vaatii luovia ratkaisuja. Ratkaisuja, jotka eivät noudata totuttua 
tapaa tehdä asia. Uudet tavat täytyy vain keksiä ja tekemistä voi 
harjoitella.

S 2. Kirjoita, piirrä.

 TAIDOT RUUDUISSA 

MITÄ? Piirrä sarjakuva yllättävistä taidoista. 

MITEN? Piirrä sarjakuvatarina, jonka aiheena on, kuinka jokainen 
meistä voi joskus yllättää taidoillaan. Sarjakuvasi tapahtumat, eli 
juoni, voi saada innoitusta omasta elämästäsi. Oletko joskus ollut 
tilanteessa, jossa olet havainnut itsessäsi tai muissa yllättäviä tai
toja? Voit kertoa tällaisesta tapauksesta tai voit keksiä sarjakuvasi 
juonen ihan itse. Anna mielikuvituksen lentää! Otsikoi sarjakuva
si Jokainen voi yllättää tai keksi otsikko itse. Kerro sarjakuvastasi 
noin yhden sivun pituisella tekstillä.

S 2. Kirjoita, piirrä.
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 YSTÄVYYDEN ETSIVÄTOIMISTO 

MITÄ? Kehittäkää menetelmä tai kampanja yksinäisyyden  
ehkäisemiseksi.

MITEN? Kehittäkää jokin arjessa toimiva ratkaisu, joka auttaisi siinä,  
ettei kenenkään yhteisössänne tarvitsisi kokea yksinäisyyttä. Aloittakaa 
pohtimalla, mitä ystävyys ja toisten auttaminen merkitsevät. Millaisia 
ystävällisiä tekoja olette tehneet toisillenne ja miltä se on tuntunut. 
Miltä tuntuu, jos ei olekaan kavereita? Miten kaikki voisivat ottaa toi
sensa paremmin huomioon? Suunnitelkaa jokin menetelmä yksinäisyy
den ehkäisemiseksi tai rakentakaa kampanja, jota markkinoitte omassa 
yhteisössänne. Dokumentoikaa projektinne eteneminen portfolioon eli 
näytekansioon. Esittelyn voi tehdä myös videoimalla. Videon suositeltu 
pituus on enintään 10 minuuttia.

S 2. Kirjoita, videoi.

 HARRASTAMALLA SINNIKKYYTTÄ 

MITÄ? Kirjoita tai videoi, miten olet oppinut sinnikkyyttä  
harjoittelemalla.

MITEN? Valitse a- tai b-tehtävä. Aloittaessasi uutta harrastusta olet 
varmasti huomannut, että mitään ei voi osata ilman harjoittelua. Har
rastuksessasi, oli se sitten piirtäminen, soittaminen tai joku urheilulaji, 
tarvitaan sinnikkyyttä. Täytyy pitää kiinni tavoitteista ja yrittää aina 
uudestaan ja uudestaan, vaikka ei heti onnistuisikaan. 

a) Kirjoita, miten harrastuksesi on tehnyt sinusta sinnikkään. Kerro,  
miten ja miksi olet jaksanut harjoitella yhä uudelleen jotain taitoa. Voit 
myös kertoa siitä, miten sinnikkyys auttaa sinua muualla kuin harras
tuksessasi. Keksi itse otsikko.

b) Tee video, jossa kuvaat jonkin taidon harjoittelua sinnikkäästi. Kerro, 
miten harjoittelet, miksi jaksat kokeilla yhä uudelleen, ja miltä tuntuu, 
kun vihdoin onnistut. Videon maksimipituus on viisi minuuttia.

S 2. Kirjoita tai videoi.

 VAHVUUDET ESIIN 

MITÄ? Opi tunnistamaan omat ja kaverin vahvuudet.

MITEN? Työskennelkää vahvuuksien tunnistamisen ja tunnustamisen 
parissa. Opetelkaa tunnistamaan omia vahvuuksianne, taitojanne ja 
löytäkää mielenkiinnon kohteenne. Käyttäkää ja kehittäkää vahvuuk
sianne. Tunnistakaa toistenne vahvuuksia, sanoittakaa toistenne hyviä 
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puolia ja kannustakaa toisianne. Käyttäkää sitten vahvuuksianne  
yhteiseen hyvään. Mitä se olisi?

Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio.

S 2. Kirjoita. 

SARJA 3, LUOKAT 7–9

 ELÄVÄT RATTAAT 

MITÄ? Kirjoita työntekijöiden merkityksestä yrityksessä. 

MITEN? Mikään yritys ei tule toimeen ilman työntekijöitään. Työntekijät 
ovat kuin rattaat, jotka pitävät yrityksen pyörimässä. Siksi yritysten kan
nattaa pyrkiä luomaan mahdollisimman hyvät olosuhteet työntekijöil
leen. Tyytyväinen työntekijä tekee mielellään parhaansa ja on yrityksen 
tärkeä voimavara. Kirjoita aiheesta. Valitse yksi seuraavista otsikoista. 

• Huolehdin yritykseni työntekijöistä / Näin kannustan työntekijöitäni

• Haluan työntekijäksi suureen kauneussalonkiin / autokorjaamoon / 
hotelliin / tavarataloon / matkustajalaivaan / tms. 

• Työ tekijäänsä kiittää

• Olen pomoni oikea käsi

• Yritystä ja yhteistyötä

• Olen hyvä työntekijä

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)

 MUN JUTTU OY 

MITÄ? Suunnittele yritys, jossa voit käyttää koko omaa persoonaasi 
ja erikoistaitojasi.

MITEN? Monella eri alalla ihmisen oma persoona on tärkein työkalu. Ke
hittele yritysideasi oman persoonasi pohjalta. Pohdi, mikä olisi juuri sinun 
vahvuutesi ja erikoistaitosi. Suunnittele yritys, jossa voit käyttää koko 
omaa persoonaasi ja erikoistaitojasi. Valitse yksi seuraavista  
otsikoista tai otsikoi itse.

• Olen oma yritykseni / työkaluni

• Löysin itseni – perustin yrityksen

• Kotini on yritykseni

• Yritystä koko elämä!

• Hiihdän / laulan / puhun / tanssin / luistelen Suomen tunnetuksi

• Lapset / kirjat / musiikki / urheilu on elämäni!

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)
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2013
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 SISÄINEN YRITTÄJYYS 

MITÄ? Kirjoita yrittäjyydestä osana ihmisen persoonaa ja elämää.

MITEN? Niin yrittämisessä kuin elämässä yleensä tarvitaan aktiivi
suutta, toimeliaisuutta, ahkeruutta ja ihmissuhdetaitoja. Tavallaan 
koko elämä on yrittämistä. Pohdi kirjoitelmassasi yrittäjyyttä osana 
elämäntapaa ja ihmisen persoonaa. Valitse jokin seuraavista  
otsikoista:

• Yrittäminen elämänasenteena

• Sisäinen yrittäjyys

• Yritän aina parhaani

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)

 ELÄN – SIIS YRITÄN 

MITÄ? Kirjoita siitä, miten elämä muistuttaa yritystä.

MITEN? Pohdi elämää yrittämisen näkökulmasta. Millä tavoin voi 
ajatella ihmiselämän olevan ikään kuin yritys? Minkälainen yritys 
sinun elämäsi on? Millaiset arvot ja tavoitteet sinun elämääsi ohjaa
vat? Millä keinoin yrität saavuttaa tavoitteitasi? Ota otsikoksi Elän 
– siis yritän.

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)

 MINUSSAKO YRITTÄJÄAINESTA? 

MITÄ? Kirjoita siitä, millainen ihminen sopii yrittäjäksi.

MITEN? Pohdi, sovitko sinä tai joku sinun lähipiiriisi kuuluva ihminen 
yrittäjäksi. Millaisia luonteenpiirteitä ja ominaisuuksia yrittäjällä 
mielestäsi pitää olla? Millainen elämänasenne yrittäjällä pitäisi olla? 
Millaista yritystä sinä sovit tai valitsemasi henkilö sopii johtamaan?

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)
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2015

2020

4

 TÖISSÄ YRITYKSESSÄ 

MITÄ? Kerro, miltä jokin työpaikka näyttää työntekijän  
näkökulmasta.

MITEN? Esittele jokin kotipaikkakuntasi yritys, johon haluaisit töihin 
tai jossa olet työskennellyt esimerkiksi työelämään tutustuessasi. 
Kerro yrityksestä työntekijän näkökulmasta. Mikä saa työntekijän 
sitoutumaan työhön ja tekemään parhaansa?

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)

 KÄÄNNEKOHDASSA 

MITÄ? Kirjoita siitä, miten vastoinkäymisistä voi seurata jotain 
hyvää.

MITEN? Kirjoita kuvitteellinen lehtiartikkeli tai monologi, jossa ihmi
sestä on tullut menestyvä yrittäjä jonkin häntä elämässä kohdan
neen vaikeuden ansiosta. Ota otsikoksi Takaiskuista syntyi bisnes tai 
anna oma otsikko.

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)

SARJA 4, TOINEN ASTE

 TAHTO X OSAAMINEN X ROHKEUS 

MITÄ? Kirjoita rohkaiseva teksti tai tarina.

MITEN? Sanotaan, että yrityksen menestymiseen on oma kaavansa: 

tahto x osaaminen x rohkeus = menestyminen 

Kirjoita rohkaiseva teksti tai tarina, jossa tämä menestyksen kaava 
toteutuu. Voit käsitellä aihetta tarinan muodossa päähenkilön kaut
ta, tai tehdä aiheesta artikkelin tai asiatekstin. 

S 4. Kirjoita.
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 4.Ryhmässä on 

 voimaa 

Muurahaisten keot näyttävät äkki
katsomalta neulaskasalta, jonka 
päällä muurahaiset kiiruhtavat hol
tittomasti kiemurrellen ja törmäillen. 
Muurahaisten käyttäytymiseen pe
rehtynyt tutkija osaisi kertoa jo paljon 
enemmän. Samalla tavalla ihmisten 
ryhmäkäyttäytyminen voi vaikuttaa 
sattumanvaraiselta, mutta lähemmin 
tarkasteluna se noudattaa tiettyjä 
lainalaisuuksia. Ryhmän käyttäytymi
seen vaikuttavat esimerkiksi ryhmän 
koko, säännöt, ympäristötekijät, työn
jako, roolit ja johtajuus. 

Yhteistyötaitoja tarvitaan työelä
mässä ja kaikessa sosiaalisessa 
kanssakäymisessä. Opettajan teh
tävä on auttaa ryhmää työskente
lemään yhdessä. Ryhmäilmiöitä on 
hyvä oppia tunnistamaan, ja ryhmä
työtaitoja oppii toimimalla erilaisis
sa ryhmissä ja erilaisissa tehtävissä. 

”Yksin saat aikaan vain varjosi kokoi
sia asioita”, sanoi V. A. Koskenniemi. 
Edes yksinyrittäjä ei ole koskaan yk
sin, hänellä on asiakkaita, ehkä ali
hankkijoita ja asiantuntijaverkosto. 

Tähän lukuun on koottu Yritys Hyvä  
-tehtäviä, joissa asioita tehdään yhdessä.  
Opitaan, ettei kenenkään tarvitse osata  

kaikkea ja yhteistyössä on voimaa.
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2016

2018

1 SARJA 1, ESI- JA ALKUOPETUS

 MEISTÄ ON MIHIN VAIN! 

MITÄ? Ideoikaa ja toteuttakaa yhteinen yrittämisen teemaan  
liittyvä projekti. 

MITEN? Mukaan voi pyytää yhteistyökumppaneita koulun tai päivä
kodin läheisyydestä tai vaikkapa vanhempia. Yhteinen projekti voi olla 
esimerkiksi yrittämisestä kertova dokumentti tai näytelmä, harjoitusyri
tystoimintaa tai teemapäivä. Voitte myös pyytää koulun ulkopuolisen 
kumppanin yhteistyöhön. Kumppani voi olla esimerkiksi yritys tai  
järjestö.

Kootkaa työskentelystänne portfolio eli näytekansio. Portfoliossa 
kerrotaan työn etenemisestä alusta loppuun. Siihen kootaan työn 
toteuttamisen aikana syntyneitä tuotoksia: suunnitelmia, luonnok
sia, piirroksia ja valokuvia sekä esittely toteutuneesta projektista.

S 1. Kirjoita.

 YHDESSÄ HYVÄÄ 

MITÄ? Toteuttakaa hyvän jakamiseen liittyvä projekti. 

MITEN? Ideoikaa ja toteuttakaa yhteinen projekti, joka tuottaa  
 hyvää toisille. 

Miettikää, kenelle haluaisitte tehdä hyvää. Tekisittekö hyväntekeväisyys
tempauksen päiväkodissanne/koulussanne toiselle ryhmälle tai jollekin 
ulkopuoliselle, esimerkiksi vanhemmille? Mitä osaatte tehdä? Pyydätte
kö mukaan yhteistyöhön vanhempia tai yhteistyökumppaneita?

Kootkaa projektistanne portfolio eli näytekansio.

S 1. Kirjoita, jalkaudu.
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2020

2020

 KISKALEIKKEJÄ 

MITÄ? Kerätkää rahaa myymällä omia tuotteita.

MITEN? Oletteko taitavia askartelemaan kortteja, leipomaan tai 
onko mielipuuhaanne marjojen poiminta? Vai innostuisitteko teke
mään tanssi tai teatteriesityksen?

Pistäkää pystyyn myyntikoju tai myyjäiset, jossa myytte valmistami
anne tuotteita tai palveluja. Tai pitäkää ohjelmallinen ilta vanhem
mille, johon myytte pääsylippuja. Myyjäisten tai ohjelmallisen illan 
järjestämisessä tarvitaan monenlaisia taitoja. Hyödyntäkää kaikkien 
osaamista. Toteuttakaa projekti ja dokumentoikaa projektin eri vai
heet: Paljonko tarvikkeisiin meni rahaa ja paljonko valmiiden tuottei
den myynnistä saatiin rahaa. Millaisia erilaisia taitoja tarvittiin?  
Kootkaa projektistanne portfolio eli näytekansio.

S 1. Kirjoita, laske, jalkaudu.

 ME TEIMME SEN! 

MITÄ? Vaikuttakaa yhdessä tärkeänä pitämäänne asiaan.

MITEN? Miten päiväkodin pihaa saisi mukavammaksi? Onko koulun 
pihalla tarpeeksi tekemistä? Miten lemppariruokia saisi ruokalistalle? 
Onko lähiympäristö siisti? Mitä leluja ulkoleikkeihin haluttaisiin lisää? 

TIESITKÖ? 

Vaikuttaminen tarkoittaa sitä, että on mahdollisuus osallistua yhtei
seen päätöksentekoon ja erilaiset mielipiteet huomioidaan. Jokaisel
la lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua omaan elämäänsä 
vaikuttaviin asioihin.

VINKKEJÄ OPETTAJALLE TEKEMISEEN:
Jos vaikuttamiseen osallistuvat lapset eivät osaa vielä kirjoittaa 
itsenäisesti tekstejä, niin opettaja/ohjaaja voi esimerkiksi sadut-

tamalla kirjoittaa heidän ajatuksiaan ja näkemyksiään projektin etene-
misestä ja onnistumisesta. Lisäksi lapset voivat ilmaista itseään erilai-
silla miellekartoilla, piirustuksilla ja ottamalla valokuvia sekä videoimalla.

S 1. Kirjoita, piirrä, valokuvaa, videoi, jalkaudu.  
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2017

SARJA 2, LUOKAT 3–6

 HYMYLLÄ HYVÄ MIELI KOULUUN 

MITÄ? Ideoikaa ryhmähenkeä parantava projekti. 

MITEN? Keksikää yhteistä tekemistä, joka tuo opetusryhmäänne 
iloa, parantaa yhteishenkeä ja kannustaa ottamaan muut entistä 
paremmin huomioon. Toiminnan tulisi vahvistaa yhteistyötaitoja, 
ehkäistä kiusaamista ja jatkua koulun koko lukuvuoden. Miettikää 
yhdessä, mistä tulette iloisiksi? Miten voitte ilahduttaa toisia? Mil
laisessa luokassa on mukava olla? Mitä on mukavaa tehdä yhdessä? 
Kootkaa projektistanne yhteinen portfolio.

VINKKI OPETTAJALLE: Kannattaa tutustua Hymyä luokkaan 
-askelmalliin Opinkirjon sivuilla. Sieltä löydät toimintavinkkejä 
projektin toteuttamiseksi. Tavoitteena on prosessi, jossa oppi-

laalla on mahdollisuus tehdä havaintoja ja muuttaa omaa toimintaansa 
havaintojensa perusteella ja itsearvioinnin pohjalta.

S 2. Kirjoita, jalkaudu. 

 YHTEISÖSSÄ ON VOIMAA   

 Yrityskylä-tehtävä

MITÄ? Tehkää parityönä uutinen tai reportaasi, aiheena yhteisö.

MITEN? Jokainen meistä kuuluu moneen erilaiseen yhteisöön, kuten 
esimerkiksi perheeseen, koululuokkaan tai harrastusporukkaan. Haasta
telkaa uutista tai reportaasia varten jonkin lähellä sijaitsevan yhteisön 
jäseniä. Uutisenne aihe voivat olla opettajat opettajanhuoneessa, naa
puriluokka tai vaikka oma harrastusporukka. Kysykää yhteisön jäseniltä, 
minkälainen heidän yhteisönsä on, minkälaisia jäseniä yhteisössä on 
ja miksi he ovat päätyneet samaan ”porukkaan”. Miettikää, mitä muu
ta haluaisitte kertoa tästä yhteisöstä tai sen jäsenistä. Valokuvatkaa 
haastateltavia ja yhteisön jäseniä ja liittäkää kuvat mukaan juttuunne. 
Voitte tehdä jutun joko perinteisenä paperijulkaisuna tai digijulkaisuna 
sähköisessä muodossa. Muistakaa antaa haastattelulle tai  
reportaasille otsikko.

VINKKI OPETTAJALLE: Ennen tehtävää voi luokassa toteuttaa 
uutisoppitunnin, jossa perehdytään uutisen rakenteeseen ja  
uutismaiseen tapaan kertoa asioista. 

S 2. Parityö. Kirjoita, kuvaa, videoi, jalkaudu.  

2
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2016

SARJAT 2–3, LUOKAT 3–6 ja 7–9

 OPITAAN TOISILTAMME! 

MITÄ? Järjestäkää yhdessä oppimisfestivaalit. 

MITEN? Oppimisfestivaaleilla hyödynnetään ryhmänne erilaista osaa
mista, tietoja ja taitoja. Tavoitteena on ideoida ja toteuttaa työpajoja, 
joissa oppilaat pääsevät opettamaan toinen toisiaan ja tuomaan mo
nenlaista osaamistaan yhteiseen käyttöön.

Voitte valita työpajojen aiheet vapaasti osaamistenne ja taitojenne 
pohjalta – olkaa luovia ja kekseliäitä. Tietääkö joku luokastanne kai
ken taikatempuista? Entä voisiko joku opettaa muille harrastamaansa 
itsepuolustuslajia tai vaikka valokuvausta? Keksikää oppimisfestivaalil
lenne kuvaava ja vetävä nimi.

Oppimisfestivaali voidaan järjestää esimerkiksi varaamalla lukuvuoden 
aikana tilaa oppitunneille siten, että jokainen luokkanne oppilas saa ohjata 
ideoimansa työpajan koko luokalle. Työpajan voi pitää yksin, parin kanssa 
tai pienryhmässä. Voitte myös järjestää erillisen teemapäivän, jolloin ha
lukkaat oppilaat saavat ohjata työpajoja. Voitte halutessanne laajentaa 
oppimisfestivaalin luokkanne osaamisen ulkopuolelle. Kysykää mukaan 
työpajojen ohjaajiksi ja järjestelyavuksi esimerkiksi vanhempia, oman kou
lun tai muiden oppilaitosten oppilaita ja opettajia tai voitte kysellä paikal
lisia yrityksiä ja järjestöjä mukaan toimintaan. Koostakaa oppimisfestivaa
leistanne portfolio eli näytekansio.

Pohdittavaa oppilaille: 

• Mitä työpajassa tehdään? Esitelläänkö työpajassa jotain muille  
vai pääsevätkö osallistujat myös tekemään ja kokeilemaan itse?

• Kuinka monta oppilasta työpajaan voi osallistua kerralla?

• Onko työpajassa yksi vai useampi vetäjä?

• Mitä tarvikkeita työpajan pitämiseen tarvitaan?  
Mistä ne hankitaan? Maksavatko ne jotain?

• Millaisen tilan työpajan pitäminen vaatii?  
Ollaanko työpajassa ulkona vai sisällä?

• Miten mahdollisesti esittelen ja mainostan työpajaa osallistujille? 

VINKKI OPETTAJALLE:  
Voitte luoda oppimisfestivaalin PopUp-koulutyökalun avulla  
(popupkoulu.fi).

S 2 ja 3. Kirjoita, jalkaudu.

2–3
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SARJA 3, LUOKAT 7–9

 MEISSÄ ON VOIMAA! 

MITÄ? Kirjoita yhteistyön voimasta. 

MITEN? Pohdi yhteistyön voimaa yrityksessä. Kehittele mielikuvi
tusyritys, jonka perustaa ryhmä nuoria. He voivat olla saman alan 
osaajia tai heillä voi olla hyvin erilaisia taitoja, joita kaikkia tarvitaan 
yrityksessä. Minkä alan yritys voisi olla kyseessä? Anna otsikoksi 
Meissä on voimaa! tai otsikoi itse.

S 3. Kirjoita. 

 MANGAA JA SUSHIA 

MITÄ? Kirjoita siitä, mitä tapahtuu kun eri alojen yrittäjät  
yhdistävät voimansa.

MITEN? Joskus aivan eri alojen taitajat perustavat yhdessä yrityk
sen. Joskus taas yrittäjät yhdistävät voimansa niin, että he toimivat 
samoissa tiloissa. Tällöin asiakkaat saavat erilaisia palveluja saman 
katon alta tai saman alan palvelut löytyvät vierekkäisistä liikkeistä. 
Valitse yksi seuraavista otsikoista tai otsikoi itse.

• Soitonopetusta ja nuottikauppaa

• Jalkineita ja jalkahoitoa

• Kirja- / nettikahvilassani sinua palvellaan

• Mangaa ja sushia

S 3. Kirjoita. 

 ÄLÄ YRITÄ YKSIN 

MITÄ? Kirjoita siitä, miksi yritystä ei kannata perustaa yksin. 

MITEN? Valitse a, b, tai cvaihtoehto. 

a) Pohdi, miksi erityisesti nuorten kannattaisi yhdistää voimansa 
ja perustaa yritys yhdessä. Mitä yhdessä yrittäminen voi antaa 
nuorelle yrittäjälle? 

b) Elämää verrataan joskus yritykseen, ja aivan niin kuin yrittämi-
sessä myös elämässä me tarvitsemme muita ihmisiä. Pohdi, mikä 
vaikutus muilla ihmisillä jaksamiseemme ja haluumme yrittää. Mil
laisissa tilanteissa ja miksi tarvitsemme toisiamme? Entä jos meillä 
ei olisikaan ketään lähellämme?

3

Tämä tehtävä oli osa Suomi 100 -juhlavuotta.
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2010

c) Kehittele mielikuvitusyritys, jonka voisit ajatella joskus perustava
si ystäviesi kanssa. Kirjoita sen perustamisesta ja menestyksestä ikään 
kuin se olisi jo toteutunut. Pohdi erityisesti yhteistyön merkitystä.

S 3. Kirjoita.

SARJAT 3–4, LUOKAT 7–9, TOINEN ASTE

 PROJEKTINA YRITYS 

MITÄ? Toteuttakaa ryhmässä yrittäjyysaiheinen projekti.

MITEN? Valitkaa teille sopiva teema ja muodostakaa vähintään 
kolmen hengen pienryhmiä. Ryhmä voi olla myös iso, se voi olla 
vaikka koko opetusryhmä. Projektin aiheen, toteuttamistavan ja 
muodon voitte päättää itse. Se voi olla esimerkiksi harjoitusyritys
toimintaa, tapahtuman järjestäminen tai eri oppiaineita yhdistävä 
työ. Kootkaa projektista yhteinen näytekansio eli portfolio. 

Teema 1: Yhteisöllisyyttä edistävä projekti kouluyhteisössä.
Ideoikaa ja toteuttakaa kouluyhteisössä jokin tapahtuma, teemapäivä 
tai vastaava pitkä tai lyhyt projekti, joka rakentaa koulussa yhteisölli
syyttä. Minkälaisia aktiviteetteja oppilaista ja opiskelijoista itsestään 
kumpuaa? Miten oppilaskunta voisi olla mukana suunnittelussa ja koor
dinoinnissa? Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio.

Teema 2: Verkot vesillä – yrittäjyys koulussa.
Kokeilkaa koulussa harjoitusyritystoimintaa tai kontaktoikaa koulun 
ulkopuolinen kumppani yhteistyöhön. Kumppani voi olla esimerkiksi 
yritys tai järjestö. Vaihtoehtoisesti voitte laajentaa oppimisympäris
töänne ja toteuttaa yhteistyöprojektin koulutilojen ulkopuolella.
Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio.
 
Teema 3: Yrittäjyys ennen ja nyt – Kuvaile, miten yrittäminen ja 
yritteliäisyys ovat muuttuneet 30, 50 tai 100 vuodessa? Millaista 
yritystoiminta oli ennen ja millaista se on nyt? Löytyykö nuorista 
tänä päivänä yritteliäisyyttä? 

TOTEUTUSTAPA 1: Tehkää ryhmänne kanssa näytelmä liittyen yrit
tämiseen. Voitte rajata näytelmän tarkemman teeman itse. Näytel
män voi toteuttaa myös vaikkapa käsinukeilla! Videoikaa näytelmä 
ja tehkää projektista portfolio.

TOTEUTUSTAPA 2: Tehkää ryhmänne kanssa dokumentti, joka kertoo 
yrittämisen historiasta ja/tai yrittämisestä nykypäivänä. Voitte esimerkik
si haastatella nuoria ja vanhoja yrittäjiä tai järjestää keskustelutuokion 
aiheesta. Kuvatkaa haastatteluista video ja tehkää projektista portfolio. 

S 3, 4. Kirjoita, kuvaa, videoi, näyttele. 

3–4
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4 SARJA 4, TOINEN ASTE

 YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA 

MITÄ? Kirjoita yhteistyön voimasta. 

MITEN? Uuden tuotteen syntymiseen tarvitaan usein jonkinlainen 
ryhmä, joka ideoi yhdessä ja joka osaa ottaa käyttöönsä eri yksilöi
den osaamista. Esittele kuvitteellisen yrityksen syntyprosessia tästä 
näkökulmasta. Ota otsikoksi Yhteistyössä on voimaa tai otsikoi itse. 

S 4. Kirjoita. 

 TIIMITYÖLLÄ TULOKSEEN 

MITÄ? Kirjoita tiimityöskentelyn merkityksestä omassa mahdolli-
sessa tulevassa ammatissasi. 

MITEN? Pohdi tiimityöskentelyn ja moniammatillisuuden toteutumis
ta ja merkitystä oman alasi yritystoiminnassa. Jos et ole vielä päät
tänyt alaasi, voit valita jonkin sinua kiinnostavan alan. Voit tarkas
tella aihetta esimerkiksi sellaisen yrityksen toiminnassa, jossa olet 
ollut työssäoppimassa tai muuten töissä, tai yritys on sinulle jostain 
muusta syystä tuttu. Voit myös eläytyä yrittäjän rooliin ja pohtia, 
miten tiimityöskentely tai moniammatillisuus ilmenisivät omassa 
yrityksessäsi, jos sinulla olisi sellainen. Otsikoi itse tai valitse seuraa
vista otsikoista:  

• Tiimityöllä tulokseen

• Eri alojen ammattilaiset yhteistyössä

• Työssäoppijana ammattilaisten tiimissä

• Tiimissä jaetaan asiantuntijuutta 

S 4. Kirjoita. 
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2020  KUMMIYRITYS 

MITÄ? Tehkää yhteistyötä kummiyrityksen kanssa.

MITEN? Tutustukaa paikallisiin yrityksiin ja etsikää yhteistyökumppa
niksenne kummiyritys. Sopikaa yhdessä yrityksen kanssa yhteistyön 
tavoista, ja toteuttakaa yhdessä sovittu kummiyrityksen toimek
sianto. Voitte esimerkiksi ratkaista yritykseltä saadun konkreettisen 
ongelman tai tuottaa omalla osaamisella lisäarvoa esimerkiksi pal
velun toteutukseen tai kehittämiseen. 

Tekisittekö mainosvideon yritykselle? Kehittäisittekö uuden tuot
teen tai palvelun? Vai laitatteko pystyyn pihakirppiksen paikallisen 
ruokakaupan pihalle? Tai osallistutteko yrityksen tapahtuman jär
jestämiseen, somemarkkinoinnin toteuttamiseen, kehitätte uuden 
jäätelömaun paikalliseen kahvilaan tai teettekö asiakastyytyväisyys
kyselyn?

Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio.

S 4. Kirjoita. Jalkaudu. 
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 5. muotoilu 

Muotoilijat ovat ongelmanratkai
sijoita. Alussa on jokin ongelma tai 
tarve, jonka he muotoilemallaan 
tuotteella ratkaisevat. Myös yrittäjät 
ovat ongelmanratkaisijoita, jotka 
tuotteillaan ratkaisevat asiakkaan 
ongelman tai täyttävät tarpeen.

Alvar Aalto, Vuokko Nurmesniemi ja 
Klaus Haapaniemi ovat suomalai
sia muotoilijoita. Nykyään muotoilu 
nähdään vielä paljon laajempana 
kuin tuotteen muodon ja käytettä
vyyden suunnitteluna tai graafise
na suunnitteluna. Muotoilu on osa 
palveluiden, brändien ja vaikkapa 
käyttö liittymien suunnittelua.

Muotoilutaidot ovat meille jokai
selle tärkeitä. Muotoilu on luovaa 
ongelmanratkaisua, jossa tarvitaan 
empatiaa, heittäytymistä ja ideoin
tikykyä sekä suunnittelu, yhteistyö 
ja vuoro vaikutustaitoja. Muotoilu 
pyrkii aina kohti parempaa. 

Yritykset satsaavat myös palvelu
muotoiluun, jota tehdään tutkituilla 
menetelmillä ja työkaluilla. Näin 
suunnittelu on hallittua ja tulokset 
mitattavia. Brändimuotoilu taas ki
teyttää yrityksen tarinan, toiminnan 
ytimen, mission ja arvot.

Tähän lukuun on koottu Yritys Hyvä  
-tehtäviä, joissa heittäydytään täysillä  

muotoilun moninaiseen maailmaan.



  

Muotoilu62

1

1–2

2017

2017

2016

SARJA 1, ESI- JA ALKUOPETUS

 JOS METSÄÄN HALUAT MENNÄ NYT   

MITÄ? Kehitä tuotteita metsän antimista. 

MITEN? Käy tutustumassa lähimetsääsi. Mitä metsän antimia voisi 
hyödyntää yrityksessä? Saisiko sammalesta suloisen tyynyn tai kävisikö 
koivu kumppareihin? Piirrä kuvat keksimistäsi tuotteista. Jos osaat jo 
kirjoittaa, voit myös kirjoittaa kuvan oheen ajatuksistasi.

S 1. Piirrä, kirjoita, jalkaudu.  

SARJAT 1–2, ESI- JA ALKUOPETUS ja LUOKAT 3–6

 TUTKIMME JA KOKEILEMME 

MITÄ? Ideoikaa keksintö mielenkiinnon kohteestanne. 

MITEN? Selvittäkää, millaisista asioista ryhmänne jäsenet pitävät 
– mikä on mielenkiintoista ja mistä haluaisitte tietää ja oppia lisää. 
Valitkaa yksi yhteinen aihe, joka voi olla vaikkapa meri, juhlat tai  
ihmiskeho. Syventykää aiheeseenne ja ideoikaa sen pohjalta keksintö.
Aiheeseen syventyminen voi sisältää erilaisia tutkimuksia, kyselyjä, mit
taamista, vierailuja, rakentamista ja muuta toimintaa. Tärkeintä on, 
että kaikki osallistuvat, kokeilevat, yrittävät sekä oppivat että opettavat 
toinen toisiaan. Kootkaa työskentelystänne ja keksinnöstänne yhteinen 
portfolio eli näytekansio.

S 1 ja 2. Voitte itse valita toteutustavan.  
 

 PARASTA YRITYKSELLE 

MITÄ? Mitä yrityksiä tunnet, millaisia uusia yrityksiä tarvitaan?

MITEN? Piirrä kuva tai kartta sinulle tutuista yrityksistä tai yrityksis
tä, joita haluaisit olevan olemassa. Yritys voi olla vaikkapa kauppa, 
kampaaja, maatila tai pitseria. Millaisia yrityksiä tunnet? Millaisia 
kauppoja tai palveluja toivoisit? 

Valitse a tai bvaihtoehto.

a) Piirrä kartta tai kuva, jossa on erilaisia tuntemiasi ja keksimiäsi 
uudenlaisia yrityksiä. Jos haluat, voit liittää kuvaan tekstiä, jossa kerrot, 
miten toteutit työsi.
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b) Pohdi, millaisilla alueilla ja paikoilla yrityksen kannattaisi sijaita.  
Olisiko hyvä, jos iso supermarketti olisi maaseudulla tai navetta keskel
lä kaupunkia? Piirrä täydellisestä paikasta kuva tai kartta, jossa näkyy 
yritys ja sen lähiympäristö. Jos haluat, voit liittää kuvaan tekstiä, jossa 
kerrot, miten toteutit työsi.

S 1 ja 2. Piirrä, kirjoita.  

 JO ON MARKKINAT 

MITÄ? Ideoikaa tuotteita tai palveluita, joita markkinoitte ja myytte 
jossain tilaisuudessa.

MITÄ? Pohtikaa taitojanne ja mielitekemisiänne. Oletteko taitavia 
askar telemaan kortteja tai onko mielipuuhaanne marjojen poiminta? Vai 
onko mielekkäintä tekemistä kenties tanssiminen tai teatteriesitysten 
tekeminen? Järjestetäänkö päiväkodissanne/koulussanne jokin tapahtu
ma, johon voisitte valmistella esimerkiksi kioskin? Tai onko jokin sesonki 
lähestymässä, jolloin voisitte tarjota esityksiä paikallisille yhteisöille? 

Tehkää suunnitelma tarvittavista valmisteluista ja aikataulu valmis
telujen toteuttamiselle. Tehkää lisäksi budjetti oletetuista kuluista ja 
tuotoista. Suunnitelkaa myös, miten mainostatte tuotteitanne/palvelui
tanne. Toteuttakaa projekti ja dokumentoikaa sen eri vaiheet. Kootkaa 
projektistanne portfolio eli näytekansio.

S 1 ja 2. Kirjoita, laske. 
 

 MUOTOILUHAASTE 

MITÄ? Muotoilkaa hyvän mielen tuote.

MITÄ? Suunnittele peli, leikki tai tuote, joka tuo hyvää mieltä päiväkoti 
tai kouluyhteisöön. Voit suunnitella tuotteen esimerkiksi omalle päivä
kotiryhmälle tai luokalle, tietylle kaverille, aikuiselle tai vaikka päiväkodin 
tai koulun keittiötyöntekijälle. Sisällytä suunnitelmaan tieto siitä, kenelle 
tuote on suunnattu.

Suunnitelkaa kekseliäs, käyttökelpoinen tuote tai palvelu. Mihin ongel
maan tuotteenne on ratkaisu? Kenelle se on suunnattu? Paljonko se 
voisi maksaa? Hellivä herätyskello, lentokengät vai muovautuvat raken
telupalikat, pukemiskone. Sukeltakaa muotoilun maailmaan!
 
Seuratkaa ammattimuotoilijoiden jalanjälkiä ideoimalla, tutkimalla, 
mallintamalla, testaamalla, arvioimalla ja lopuksi vakuuttamalla muut 
siitä, että juuri teidän tuotteenne on hienoin ja mahtavin. 
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Aiheeseen syventyminen voi sisältää erilaisia havainnointia, kyselyjä, 
ideoiden jakamista, testaamista, rakentamista ja muuta toimintaa.  
Tärkeintä on, että kaikki osallistuvat, kokeilevat, yrittävät sekä oppivat 
että opettavat toinen toisiaan.

Kootkaa työskentelystänne portfolio eli näytekansio tai maksimissaan  
5 minuutin video. 

Avainsanoja tekemisen avuksi

1. Ongelma: Etsikää ongelma, jonka haluatte ratkaista. 

2. Uteliaisuus: Olkaa aistit avoimina ja tutkikaa ympäristöä ja ihmis
ten toimintaa. Ottakaa selvää asioista.

3. Empatia: Suunnitelkaa kaikille. Eläytykää uteliaasti.  
Tunteet ja tunnelmat mukaan.

4. Ideointi: Herätelkää omat keksijän aivonne. Tärkeintä on ideoiden  
määrä sekä hyvä, kannustava ja avoin ilmapiiri.

5. Luonnostelu: Luonnostelkaa ja jalostakaa ideoita ja yhdistelkää nii
tä. Tärkeintä on ymmärrettävyys, ei työn jälki. Ideat saavat muodon.

6. Prototyyppi: Selvittäkää, miten suunnitelma toimii käytännössä.  
Rakentakaa testikappale uudelle toiminnalle. Keksikää, miten testa
ta helposti ja nopeasti.

7. Testaus: Kutsukaa kaikki käyttäjät mukaan. Kokeilkaa yhdessä,  
miten palvelu tai tuote toimii. Ratkaisu on jo lähellä.

8. Jatkokehittely: Hyödynnetään havainnot ja palautteet. Vielä on  
monenlaisia mahdollisuuksia kehittää eteenpäin. Kohti parempaa!

9. Lanseeraus: On aika olla ylpeä aikaansaannoksista. Lanseeratkaa  
tuote tai palvelu näyttelyn tai blogin avulla. Juhlan paikka – koko  
yleisö mukaan!

10. Osallistava arviointi

TIESITKÖ? Empatia on muotoilun tärkein työkalu. Tiedätkö, mitä 
on empatia? Keskustele siitä aikuisen kanssa. Muotoilijat saattavat 
käyttää pitkän ajan siihen, että he saavat mahdollisimman tarkan 

käsityksen suunniteltavan tuotteen käyttäjästä ja ympäristöstä, jossa 
tuotetta käytetään. Älä siis tartu heti ensimmäiseen ideaan, vaan tark
kaile, havainnoi ja mieti hetki näkemääsi. Minkälainen suunnitteluratkai
su toisi iloa päiväkoti tai koulupäivään?

S 1, 2. Yksin tai ryhmässä. Kirjoita, piirrä, jalkaudu.
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 PELIN HENKI 

MITÄ?  Suunnitelkaa uusi peli tai leikki

MITEN?  Suunnitelkaa peli tai leikki, jota ei vielä ole olemassa, mutta  
joka tempaa teidät mukaansa. Yhden pelin sijaan pelejä voi olla 
myös useita, toteutus voi olla vaikka ”huvipuisto” tai tehtävärata. 
Keksikää yhdessä säännöt pelille tai leikille ja toteuttakaa peli. Se 
voi tarkoittaa pelikentän tai pelialustan rakentamista. Dokumentoi
kaa projektin eteneminen portfolioon eli näytekansioon. Voitte myös 
videoida työprosessin. Videon maksimipituus 10 minuuttia.  

VINKKEJÄ TEKEMISEEN
Pohtikaa, millaisia erilaisia pelejä on. (mm. toimintapeli, tietovisa, 
arpapeli, muisti tai arvaustehtävä)

Mihin toimintalogiikkaan ne perustuvat? Liittyykö omassa pelissänne 
menestyminen esimerkiksi nopeuteen, kekseliäisyyteen, johonkin tiet
tyyn taitoon vai kenties yhteistyöhön? 

Voitte keksiä jotain aivan uutta tai yhdistellä olemassa olevia pelejä ja 
leikkejä uudenlaiseksi yhdistelmäksi. Voitte esimerkiksi tutustua pako
huoneen ideaan ja keksiä sitten oman pakohuonepelin. 

Voitte myös inspiroitua esineistä ja paikoista ympärillänne ja tuoda ne 
osaksi peliä. Tutut esineet tai paikat voivat saada pelissänne aivan uusia 
merkityksiä ja toimintoja.

S 1 ja 2. Ideoi. 

SARJA 3, LUOKAT 7–9

 MAISTUIS VARMAAN MUILLEKIN 

MITÄ? Suunnittele kotimainen elintarvike kansainvälisille  
markkinoille. 

MITEN? Suomalaiset syövät ja juovat entistä enemmän muiden mai
den makutottumuksien mukaista ja ulkomaalaisista raakaaineista 
tehtyä ruokaa. Silti maamme tuottaa marjoja, hedelmiä, juureksia, 
kalaa, lihaa, viljaa ja monenlaisia yrttejä. Maultaan ja ravintoarvoil
taan kotimaiset tuotteet kestävät hyvin kansainvälisen vertailun. 

Tehtäväsi onkin kehittää suomalainen elintarviketuote tai tuote
ryhmä kansainvälisille markkinoille. Mieti tuotteen valmistusta, 
markkinoita ja markkinointia. Millainen nimi olisi myyvä? Millaisen 
imagon voisi luoda vaikkapa suomalaiselle perunalle? Kirjoita  
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tuotteesi tiestä ideasta kauppakassiin ja muiden maiden ruoka
pöytiin. Otsikoi esimerkiksi:

• Maistuis varmaan muillekin

• Mikä maku Suomesta!

• Sisupillereitä Suomesta

• Terva – ikihonkien lahja maailmalle

S 3. Kirjoita.  

 ELÄMYKSIÄ SUOMESSA 

MITÄ? Kehitä suomalainen elämystuote vientiin.

MITEN? Mieti, mitä elämyksellistä Suomesta kannattaisi tarjota ja 
myydä ulkomaille. Suomalaista matkailua, keksintöjä ja kulttuuria? 
Otsikoi esimerkiksi: 

• Tarjolla Suomesta

• Supisuomalaista, olkaa hyvä! 

• Elämyksiä Suomessa / Suomesta.

Voit myös kehittää mielikuvituksellisen suomalaistuotteen ja kertoa 
sen matkasta maailmanmaineeseen. Otsikoi tyyliin:

• Virkisty saunasimulaattorilla

• Koe Suomi kolmessa päivässä

S 3. Kirjoita.  

 NETTIKAHVILA VERKKOKEINU 

MITÄ? Suunnittele ravintola tai kahvila erityisryhmälle tarkoitettu 
ravintola- tai kahvilayritys. 

MITEN?  Kirjoita yrityksen ideasta, perustamisesta, toiminnasta tai 
kuvailla kuvitellun yrityksesi arkipäivää. Tekstisi voi myös perustua 
jonkun todellisen ravintolan tai kahvilan omistajan haastatteluun. 
Valitse jokin seuraavista otsikoista tai otsikoi itse.

• Nettikahvila Verkkokeinu

• Kasvisravintola Nokkonen

• Kaikkea kalasta – Pitopalvelu / ravintola Merilohi

• Pitopalvelu allergikoille

• Luolakahvila yöeläjille, avoinna 23:00–07:00

• Terveellistä pikaruokaa



  

Tulevaisuuden yrittäjät – 202 inspiroivaa tehtävää yrittäjyyskasvatukseenMuotoilu 67

2014

2017

• Tenavaherkkuja ja vauvanruokia

• Viihdy Villen kahvilassa

S 3. Kirjoita.   

 GPS-KENGÄT 

MITÄ? Kehitä yllättävä liikeidea.

MITEN? Yrityksen perustaminen vaatii usein rohkeutta ja yllättä
viäkin ideoita. Kehittele jokin hämmästyttävä tuote tai keksintö ja 
ideoi yritys sitä tuottamaan ja markkinoimaan. Kirjoita keksimäsi 
yrityksen tarina, jossa kerrot tuotteen kehittelystä, yrityksen perus
tamisesta, markkinoinnista ja menestyksestä. Otsikoi itse tai valitse 
seuraavista otsikoista:

• Ajatuskamera kuvaa sinut ja ajatuksesi

• GPS-kengät kävelyttävät sinut perille

• Sähköenergiaa trampoliinissa hyppimällä

• Kampauskuivain luo mieleisesi kampauksen hetkessä

• Pyörivällä tuolilla tulevaisuuteen ja menneisyyteen

S 3. Yksilötehtävä. Kirjoita.  

 MUOTOILEMALLA MENESTYKSEEN 

MITÄ? Suunnitelkaa palvelu tai tuote. 

MITEN? Suunnitelkaa kekseliäs, käyttökelpoinen ja kestävää sekä 
vastuullista tuotantoa edustava palvelu tai tuote. Edetkää muotoi
luprosessin mukaan ideoiden, tutkien, mallintaen, testaten, arvioiden 
ja esittäen palvelu tai tuote. Pohtikaa, miten tuote valmistettaisiin 
ja paljonko se maksaisi. Valmistakaa lyhyt myyvä videoesittely pal
velustanne tai tuotteestanne.

Pohdittavaa:

Mitä muotoilu on? Miten se liittyy esineiden tai palveluiden tuotan
toon ja kauppaan? Minkälaisia ovat hyvät tuotteet ja palvelut? Mitä 
tarkoittaa immateriaalinen muotoilu? 

Tutustukaa tuotteen käyttäjään. Kenelle olette suunnittelemassa ja 
myymässä tuotetta? Miksi hän haluaisi ostaa juuri tämän tuotteen? 
Minkä käyttäjän tarpeen tai halun tuote täyttää?

Missä myisitte tuotetta? Minkä hintainen tuote tai palvelu menisi 
parhaiten kaupaksi?

Vuonna 2017 kilpailutehtävä tehtiin yhteistyössä Designmuseon  
kanssa ensimmäistä kertaa.
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Ideoikaa palvelua tai tuotetta ideointimenetelmiä hyödyntäen yh
dessä. Tutkikaa mahdollisimman monta ideaa ennen kuin päädytte 
yhteen. Mallintakaa idea jollakin muotoilijoiden käyttämällä nopeal
la esittelymenetelmällä.

Testatkaa tuotetta kohdemarkkinoille. Pohtikaa, miten tuote tehtäi
siin ja paljonko se maksaisi. Luokaa tuotteelle brändiidentiteetti ja 
pohtikaa, miten se kannattaisi esitellä kohdeyleisölle.

Koostakaa portfolio eli näytekansio.

Työjärjestys: 

• Jakakaa suunnittelutiimille roolit ja tehtävät.

• Antakaa ideoiden aluksi lentää vapaasti ja valitkaa sitten,  
minkä idean jalostukseen keskitytte. 

• Laatikaa budjetti.  

• Käykää läpi muotoiluprosessin eri vaiheet.

• Tehkää kohderyhmätutkimus.  

• Luokaa tuotteelle brändi.

• Laatikaa myyntipuhe tai esittely.

• Videoikaa maksimissaan 6 minuutin mittainen puhe.

S 3.  Kirjoita, videoi, jalkaudu.    

 SE EI PELAA JOKA PELKÄÄ 

MITÄ? Suunnittele peli ja kerro suunnitteluprosessista.

MITEN? Supercell ja Rovio ovat menestyneitä suomalaisia peliyrityksiä. 
Hyppää pelisuunnittelijan rooliin ja anna mielikuvituksesi laukata. Suun
nittele peli, jota ei vielä ole olemassa, mutta jonka uskoisit herättävän 
kiinnostusta peliharrastajissa. Voit myös rakentaa prototyypin pelistäsi. 

Kirjoita ja halutessasi kuvita/kuvaa pelin idea pääpiirteissään. Voit ha
vainnollistaa pelisuunnitelmaasi joko kirjoitetulla tekstillä tai videolla. 
Videotallenteiden suositeltu yhteispituus on enintään noin 10 minuut
tia. Voit myös rakentaa blogin tai vlogin peliprojektisi ympärille.

VINKKEJÄ: Kerro, mikä on pelaajan tavoite pelissä ja miten pe
laaja voi vaikuttaa tavoitteen onnistumiseksi? Pelataanko peliä 
yksin vai ryhmässä? 

Mikäli peli rakentuu hahmojen ja tarinan ympärille, kuvaile millaisia 
hahmoja pelissä on, millaisessa ympäristössä he toimivat ja mitkä ovat 
heidän motiivinsa edetä pelissä. 
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Mikäli peli rakentuu toisenlaiselle strategialle (esim. taitopeli, tietovisa tai 
pakohuone), kuvaile mitä elementtejä ja ominaisuuksia pelissä on. Millaisia 
haasteita pelaaja kohtaan ja miten häntä palkitaan onnistumisista pelissä?

Halutessasi voit kehittää myös markkinointisuunnitelman pelin ympärille.

S 3. Kirjoita, kuvita, kuvaa, vloggaa, bloggaa. 

 JO ON MARKKINAT! 

MITÄ? Kehitä tuotteita ja palveluita myytäväksi sesonkiaikaan. 

MITEN? Pohdi omia taitojasi, joita voisit hyödyntää tuotteiden tai 
palveluiden luomisessa. 

Oletko taitava käsistäsi tai hyvä leipomaan? Vai hallitsetko kenties 
jonkin instrumentin ja voisit järjestää esityksiä tilauksesta? Pohdi, 
millaisia tarpeita kuluttajilla on kulloisessakin sesongissa ja miten 
voisit omalla toiminnallasi vastata kysyntään.

Selvitä, mitä tapahtumia alueellasi järjestetään tai voisitko järjestää 
itse jonkin tapahtuman, jossa voisit myydä omatekoisia tuotteitasi 
tai tuottaa palveluita tilauksesta. Mikä on erityinen sesonkipiikki, 
jolloin ihmiset ovat liikkeellä? Tee suunnitelma tarvittavista valmis
teluista ja aikataulu valmistelujen toteuttamiselle. Tee lisäksi bud
jetti oletetuista kuluista ja tuotoista. Toteuta projekti ja dokumentoi 
projektin eri vaiheet.

S 3. Kirjoita ja laske.  

 TUBETTAJANA 

MITÄ? Perusta oma YouTube-kanava ja tubeta omasta  
osaamisestasi. 

MITEN? Päätä, millaista sisältöä teet omalle YouTubekanavallesi. 
DIY, lifehack vai tutoriaali? Käytä pohjana vakiintuneita konsepteja 
tai keksi oma konsepti. Netistä löydät paljon ohjeita oman YouTube 
kanavan perustamiseen. 

Anna kanavallesi nimi ja kirjoita sille tiivis ja informatiivinen kuvaus. 
Lisää avainsanoja, jotka kuvaavat videoidesi aiheita. Avainsanojen 
avulla ihmiset löytävät helpommin videosi ja onnistuneet haut nos
tavat videoitasi hakutuloksissa ylöspäin.

Tee työstäsi portfolio.
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VINKKI! Videon tekemistä voi helpottaa, jos valitset videosi poh
jaksi jonkin tyypillisen tubettajien suosiman kerronnallisen kon
septin: 

My Day = tubettaja kertoo päivästään.

My Week = tubettaja kertoo viikostaan.

Story Time = tubettaja kertoo tarinan tai tapahtuman elämästään.

DIY = Do it yourself eli tee se itse videoilla opastetaan tekemään tai 
rakentamaan jotakin itse.

Lifehack = tubettaja kertoo jokin elämää helpottavan niksin tai ratkaisun 
ongelmaan.

Tutoriaali = ohjevideo jonkin asian tekemiseen.

Haaste = video, jossa suoritetaan esimerkiksi jokin seuraajien heittämä 
tai somessa leviävä haaste.

Testi = video, jossa testataan jotakin.

Kaupallinen yhteistyö = video, jossa tubettaja markkinoi yhteistyökump
panin tuotetta tai palvelua. Video merkitään tekstillä ”kaupallinen yh
teistyö”.

Haul = konsepti, jossa tubettaja esittelee ostoksiaan.

MP = tubettaja kertoo videolla mielipiteen jostakin asiasta.

Unboxing = konsepti, jossa paketti avataan ja näytetään, millainen tuote 
sen sisällä on.

HUOM! Jotta voit perustaa oman YouTubekanavan tarvitset  
Googletunnukset, joiden saaminen edellyttää 16 vuoden ikää. Alle 
16vuotiaskin voi perustaa oman tilin, jota hän hallinnoi yhdessä 
vanhempien kanssa. Alaikäinen lapsi on vanhemman vastuulla – 
myös netissä toimiessaan.

S 3. Kuvaa, videoi, kirjoita. 

SARJA 4, TOINEN ASTE

 PALVELUMUOTOILUA VERKOSSA 

MITÄ? Tutki kotisivujen käytettävyyttä. 

MITEN? Yrityksen kotisivut ovat kuin käyntikortti yrityksen toimin
taan. Niistä kävijä saa tietoa yrityksen tehtävistä, toimintatavoista 
ja palveluista, työntekijöistä jne. Vertaile kahden saman alan suo
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malaisen yrityksen kotisivuja. Tutkittavat sivut voivat olla esimerkiksi 
kotikunnassasi toimivien yritysten sivuja. Ammatillisissa oppilaitok
sissa opiskelevat voivat vertailla myös oman opiskelualan yritysten 
kotisivuja. Tarkastele analyysissäsi erityisesti etusivua: miten lukijaa 
puhutellaan, miten sivuston sisältö ja rakenne esitellään, miten vi
suaalisella ilmeellä, esimerkiksi väreillä ja kuvilla tuetaan sivuston 
sanomaa, millaista asiakaspalvelua sivut henkivät. Tutki myös sitä, 
millaista asiaa sivuilla yrityksestä kerrotaan ja miten sisältö on jär
jestetty. Voit myös ehdottaa parannuksia havaitsemiisi puutoksiin 
tai käytettävyyden ongelmiin. 

Kirjoita tekemäsi havainnot raportin muotoon. Lisää loppuun lähde
luettelo, jossa luettelet kotisivut, joista raportti on tehty. 

S 4. Kirjoita.  

 FENIX-PROJEKTI 

MITÄ? Kirjoita yrityksen muodonmuutoksesta. 

MITEN? Monet yritykset joutuvat kehittämään liikeideaansa uuteen 
suuntaan uusien haasteiden edessä ja markkinatilanteen muuttues
sa. Esimerkiksi maatilan tai kyläkaupan elinvoimaisuuden säilyttämi
nen vaatii jotakin uutta. Hae tietoa haastattelemalla yrittäjää, joka 
on ideoinut uusia palveluita tai toimintatapoja. Otsikoi itse.

S 4. Kirjoita. 

 UNELMIENI VAATEKAUPPA 

MITÄ? Kirjoita, miksi palvelumuotoilua tarvitaan. 

MITEN? Kuluttajien elämäntaparatkaisut ja eettiset arvot ohjaavat 
entistä enemmän yrittäjiä tuotekehittelyssä tai markkinoinnissa. 
Pohdi, millaisia toiveita sinä asetat kuluttajana yrityksille. Miten 
sinun tarpeesi pitäisi ottaa huomioon? Voit tarkastella aihetta myös 
opiskeluryhmäsi tai jonkin muun ryhmän näkökulmasta. Hanki tar
vittaessa lisätietoa haastattelemalla. Kirjoita jostakin seuraavista 
aiheista tai otsikoi itse.

• Toiveitani kuluttajana

• Kännyköitä kuluttajan tarpeisiin

• Kuntosali, jossa asiakas viihtyy

• Ruokakauppa moneen makuun

• Unelmieni vaatekauppa

S 4. Kirjoita. 
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 6. yhteiskunta 

YhteiskuntaYrittäjyys, liikeidea, raha 

Jokaisen kansalaisen olisi hyvä ym
märtää yrittäjyyden yhteiskunnal
linen painoarvo. Yritystoiminnalla 
luodaan työpaikkoja, rakennetaan 
kaupunkeja ja parannetaan sairaita. 
Suomessa on 286 000 yritystä, jotka 
työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä. Yri
tysten tuottamilla veroilla maksetaan 
palveluita kaikille. Yrityksistä 93 pro
senttia on alle 10 hengen yrityksiä.* 

Yritystoiminta sai alkunsa, kun ih
minen siirtyi omavaraistaloudesta 
vaihdantatalouteen ja raha keksit
tiin. Alussa yritykset olivat pieniä 
käsityöläisyrityksiä, markkinoiden 
kasvaessa ja teknologioiden kehit

tyessä teollisuutta ja kauppaa, sekä 
nykyään yhä useammin palveluita. 

Globalisaatio on siirtänyt tuotannon 
maihin, joissa se on halvempaa. Se 
on luonut lisää vaurautta mutta 
nostanut esiin myös eettisiä ongel
mia ja aiheuttanut ympäristö tuhoja. 

Kilpailu pakottaa kehittymään, vir
heistä on opittava ja huonot ympä
ristöä rasittavat tuotantotavat on 
korvatta uusilla. Millaisia yrityksiä 
tulevaisuuden yhteiskunta tarvitsee, 
emme vielä tiedä. Nykynuorista 65 % 
tulee työskentelemään ammateissa, 
joita ei ole vielä olemassa.** 

Tähän lukuun on koottu Yritys Hyvä -tehtäviä,  
joissa pohditaan yrittäjyyttä osana toimivaa  

demokraattista yhteiskuntaa.

* Lähde: yrittäjät.fi  **World Economic Forum 2016
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SARJA 1, ESI- JA ALKUOPETUS

 MEIDÄN HIENO PAIKKA! 

MITÄ? Tehkää päiväkotinne/koulunne esittely. 

MITEN? Kuvittele, että päiväkotiinne/kouluunne on tulossa vierailijoita. 
Mitä haluaisit näyttää vieraille, jotka eivät lainkaan tunne paikkaan
ne tai toimintaanne?

Pohtikaa, miksi on hienoa, että Suomessa jokainen lapsi saa käydä 
päiväkotia ja koulua. Mikä juuri sinun päiväkodissasi/koulussasi on 
parasta? Entä mikä on erikoisinta, mitä teiltä löytyy? Mistä asiasta 
päiväkodissanne/koulussanne olet erityisen ylpeä?

Valitse mielestäsi 3–5 tärkeintä esiteltävää asiaa ja mieti niiden 
esittelylle luonteva kulkureitti. Piirrä paperille suunnittelemasi esit
telyreitti päiväkodistanne/koulustanne. Merkitse esittelypisteet 
ja piirrä niitä kuvaavat piirrokset työhösi, joka toimii kuvitteellisen 
esittelyn karttana. Jos osaat jo kirjoittaa, voit lisätä piirustukseen 
kuvailun esiteltävästä paikasta tai asiasta tai pyydä jotain toista 
kirjoittamaan puolestasi.

S 1. Piirrä ja kirjoita. 

 TEHDÄÄN KAUPUNKIA 

MITÄ? Suunnitelkaa tulevaisuuden kaupunki. 

MITEN? Suunnitelkaa ja rakentakaa tulevaisuuden kaupunki, jossa on 
erilaisia ammatteja ja työpaikkoja. Koska kyseessä on tulevaisuuden 
kaupunki, voivat lapset käyttää ammattien ja yritysten ideoinnissa luo
vuuttaan, ja antaa mielikuvituksen lentää vapaasti. Mitä kaupungissan
ne tapahtuu ja millaisia taitoja tulevaisuuden eri ammateissa tarvitaan? 
Voitte itse valita, mistä materiaalista rakennatte kaupungin. 

Kootkaa suunnittelusta, rakentamisesta ja valmiista kaupungistanne 
portfolio eli näytekansio.

VINKKEJÄ TEKEMISEEN:
Työskentelyn voi aloittaa pohtimalla, millaisia ammatteja lapset 
tietävät etukäteen. Tietävätkö he, mitä heidän vanhempansa  

tekevät työkseen? Onko lapsilla omaa unelmaammattia?
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Voitte etsiä erilaisissa ammateissa työskentelevien ihmisten kuvia, esi
merkiksi sanomalehdistä. Voitte myös lähteä tutustumiskävelylle päivä
kodin tai koulun lähiympäristöön ja havainnoida, millaisia yrityksiä ja 
ammatteja sieltä löytyy.

Jos lapset eivät osaa vielä kirjoittamalla kertoa rakentamastaan 
kaupungista, ideoimistaan ammateista ja viettämästään ajasta 
kaupungissa, opettaja/ohjaaja voi esimerkiksi saduttamalla kirjoit
taa lasten kuvauksia. Saduttamisen pohjalta voitte tehdä vaikka 
yhteisen kuvakirjan lasten kanssa. Esittelyn voi tehdä myös videoi
malla.

S 1. Askartele, kirjoita, piirrä tai kuvaa video.

SARJA 3, LUOKAT 7–9

 APUA ARKEEN 

MITÄ? Kehitä yritys, joka tarjoaa apua jonkin väestöryhmän  
arkeen.

MITEN? Vanhusten osuus Suomen väestössä kasvaa voimakkaasti. 
Monet vanhukset haluaisivat asua kotona mahdollisimman pitkään, 
mikä kuitenkin edellyttää monenlaisia auttavia palveluita. Samoin 
kiireiset lapsiperheiden vanhemmat kaipaavat arkielämää helpot
tavia palveluita lähelleen. Kehitä idea yrityksestä, jonka asiakkaana 
ovat kotiseutusi vanhukset, lapsiperheet tai jokin muu erityinen 
väestöryhmä. Kuvaile yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluita ja 
sen toimintaa. Voit keksiä itse otsikon.

S 3. Kirjoita. 

 TULEVAISUUS PUNNITAAN NYT 

MITÄ? Kirjoita ansiotuloveron merkityksestä.  

MITEN? Jo 14vuotiaasta ihminen alkaa kerätä itselleen eläkettä 
tekemästään palkkatyötä. Täysi työeläke on noin 60 % palkasta, ja 
se saavutetaan noin 40 vuoden työnteolla. 

Eläke turvaa myös sairastuneen tai muuten työkykynsä menettä
neen toimeentulon. Yrittäjänä voit itse päättää, kuinka paljon mak
sat itsellesi eläkettä. Työntekijöidesi eläkemaksuista et voi sen sijaan 

Vuonna 2021 
eläkettä alkaa 
kertyä työntekijöille 
17-vuotiaasta 
ja yrittäjille 
18-vuotiaasta.
Eläkkeen määrään 
vaikuttavat ansiot  
ja työvuodet.*

*Lähde: Työeläkevakuutusyhtiö Elo
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tinkiä, koska niistä määrää laki. On kuitenkin olemassa yrityksiä, 
joissa ei noudateta lakia, vaan veroja ja eläkemaksuja jätetään tie
toisesti maksamatta. Tätä ilmiötä kutsutaan harmaaksi taloudeksi, 
ja ilman veroja tehtyjä töitä kuutamokeikoiksi. Kirjoita, mitä ajatuk
sia verojen maksu vanhuuden ja sairauden varalle sinussa herättää. 

Pohdi, mikä merkitys eläketurvalla on nuorelle yrittäjälle. Valitse 
seuraavista otsikoista tai anna oma otsikko. 

• Miksi maksan eläkettä jo nyt?

• Työeläke turvaa tulevaisuuteni

• Ota kantaa harmaaseen talouteen. 

• Kuutamokeikoilla tulevaisuus unohtuu

S 3. Kirjoita. 

 SALSAA SUOMEN SUVEEN 

MITÄ? Miten muut kulttuurit voivat rikastuttaa suomalaista  
yritysmaailmaa. 

MITEN? Maahanmuuttajat tuovat Suomeen uudenlaisia tuotteita ja 
uudenlaisia yritysideoita. Tutki lähiympäristösi yrityksiä tästä näkö
kulmasta: minkälaisia yrityksiä maahanmuuttajat ovat perustaneet, 
ja mikä merkitys niillä on omalla paikkakunnallasi? Voit esimerkiksi 
tutustua yhteen yritykseen tarkasti ja haastatella maahanmuutta
jayrittäjää tai kuvailla yrityksen arkipäivää. Anna kirjoituksellesi  
oma otsikko.

S 3. Kirjoita. 

 VANHAN KAIVOKSEN ARVOITUS 

MITÄ? Ideoi paikkakunnan luonteeseen sopiva yritys. 

MITEN? Paikkakunnat ovat erilaisia kokonsa, sijaintinsa ja tarjoa
miensa mahdollisuuksien suhteen. Jokin yritys voi tehdä jonkin paik
kakunnan tunnetuksi ja samalla houkutella sinne uusia asukkaita ja 
kävijöitä. Kehittele yritysidea, joka sopii erityisen hyvin juuri omalle 
paikkakunnallesi: sen luontoon, ihmisiin, kulttuuriin, sijaintiin ja  
osaamiseen. 
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Valitse yksi seuraavista otsikoista tai otsikoi itse: 

• Kylä elää luonnosta / matkailusta / kalastuksesta / puusta /  
elektroniikasta / musiikista tms.

• Kartanohotelli järven rannalla

• Erämökkejä vuokrattavana

• Yksilöllinen hotelli kaupungin sydämessä 

• Vanha kaivos herää henkiin

S 3. Kirjoita. 

 UUTTA AIKAA ETSIMÄSSÄ 

MITÄ? Kirjoita siitä, mitä muutoksia yhteiskuntamme tarvitsee.  

MITEN? Pohdi, mitä yhteiskunnassamme voisi konkreettisesti paran
taa. Jos pitäisi luoda jotain uutta, mitä se olisi? Seuraa elinympä
ristöäsi, sen tuotteita ja tapahtumia. Kirjoita havaintojesi pohjalta 
blogipäivitys. Mitä yhteiskunnallisia ongelmia näet? Mitä luovia 
ratkaisuja niihin voisi löytää ja miten ne voitaisiin konkreettisesti 
toteuttaa?

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)  

 HYVÄÄ TEKEMÄSSÄ 

MITÄ?  Kirjoita hyväntekeväisyyshankkeesta. 

MITEN? Etsi ja tutki tietoa jonkun yksittäisen henkilön tai henkilöi
den aktivoimasta hyväntekeväisyyshankkeesta ja sen tekemistä 
hyväntekeväisyystempauksista.

Valitse a tai bvaihtoehto:

Kirjoita teksti, jossa esittelet ja pohdit valitsemaasi hyväntekeväi
syyshanketta. Mitä ajatuksia hanke sinussa herätti? Voit keksiä itse 
otsikon.

Kehittele oma hyväntekeväisyyshanke, jonka avulla tuotat hyvää 
muille ihmisille. Esittele ideaa ja toimintaa sekä hyväntekeväisyyden 
kohdetta. Keksi otsikko itse tai ota otsikoksi Hyvää tekemässä.

S 3. Kirjoita. 
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 TEKOÄLYKÄSTÄ ELÄMÄÄ 

MITÄ?  Kirjoita pohdiskeleva essee. 

MITEN? Automaatio, robotiikka ja keinoäly ovat korvanneet merkit
tävän osan suorittavasta työstä ja kehitys näyttää vain entisestään 
laajenevan. Kirjoita pohdiskeleva essee, miten tällainen teknologinen 
kehitys vaikuttaa työelämään ja muihin yhteiskunnan rakenteisiin. 
Pohdi myös, mitä eettisiä ongelmia kehitykseen voi liittyä ja millais
ta vastuuta yritysten tulee asiassa kantaa. Käsittele kirjoituksessasi, 
mitä toimintoja robotit voisivat vielä korvata. Voit esimerkiksi hah
motella keinoälyyn tai robotiikkaan perustuvaa tuotetta, josta olisi 
erityistä hyötyä itsellesi, jollekin yritykselle tai jonka luulisit menesty
vän kuluttajamarkkinoilla.

S 3. Kirjoita.

 MISSION POSSIBLE 

MITÄ?  Vaikuttakaa tärkeänä pitämäänne asiaan. 

MITEN? Pohtikaa yhdessä, mihin asiaan kaipaatte muutosta. Onko 
kunnassanne riittävästi harrastusmahdollisuuksia? Onko kouluruo
kailussa huomioitu ilmastoasiat? Uhkaako lähikouluanne tai kirjas
toanne lakkauttaminen? Toivoisitteko muutosta omiin työskente
lyolosuhteisiinne? 

Olette varmasti kuulleet Greta Thunbergistä, ruotsalaisesta 16vuo
tiaasta koululaisesta, josta tuli kansainvälisesti tunnettu ilmastoak
tivisti. Teidän vaikutuspyrkimyksenne ei tarvitse tähdätä maailman
laajuiseksi liikkeeksi, vaan ihan pienilläkin teoilla voi vaikuttaa. 

Yksinkertaisimmillaan vaikuttamisella tarkoitetaan sitä, että yksilö 
käyttää mahdollisuuttaan osallistua yhteiseen päätöksentekoon.  
Jokaisella nuorella on oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa asioihin, 
jotka vaikuttavat hänen omaan elämäänsä.

Pohtikaa yhdessä, mihin asiaan haluaisitte vaikuttaa ja ryhtykää 
toimintaan. Voitte vapaasti valita vaikuttamiskohteen ja tavan, jolla 
haluatte osallistua ja saada mahdollista muutosta aikaan.

Kootkaa vaikuttamisestanne portfolio eli näytekansio. 

VINKKEJÄ TEKEMISEEN: 
Voitte koettaa pyytää vanhempia mukaan vaikuttamaan,  
tai innostaa paikallisen yrityksen tai yhdistyksen edistämään asiaa 
kanssanne.
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Vuonna 2018 kolmannes koko Suomen 
yrittäjistä on naisia, Helsingissä naisten 
osuus yrittäjistä on 39,2 %. Pörssiyhtiöiden 
hallituksissa naisia on keskimäärin 29 %.*

*Lähde: Elinkeinot Helsingissä, Tilastokeskus, 
Työssäkäyntitilasto, Keskuskauppakamarin 
naisjohtajakatsaus 1/2020.

Opettaja voi halutessaan ladata Kehittämiskeskus Opinkirjon sivuilta 
maksuttoman Maailmanpaja – Kerhonohjaajan opas lapsen oikeuksista 
kirjasen. Myös Oma oppilaskunta sivusto on tutustumisen arvoinen. 
Sieltä löytyy materiaalia ja menetelmiä oppilaskuntatoiminnan tueksi ja 
inspiraatioksi.

Voitte tehdä vaikuttamisesta myös oppilaskunnan projektin. 

• Selvittäkää ensin kyselyllä kaikkien oppilaiden mielipide asiaan, 
johon haluatte muutosta tai tehkää kysely, jossa muutosta vaati
via kohteita saa ehdottaa.

• Oppilaskunnan hallitus paneutuu ideoihin, lajittelee ja  
luokittelee ideat.

• Toteutuskelpoisista ideoista järjestetään äänestys, johon kaikki 
oppilaat osallistuvat.

• Pyytäkää mukaan vaikuttamaan kaikki idean toteuttamisesta 
kiinnostuneet oppilaat.

• Tehkää toimintasuunnitelma, jakakaa vastuut ja huolehtikaa 
tiedotuksesta.

• Toteuttakaa suunnitelma.

• Dokumentoikaa toimintanne ja arvioikaa, miten onnistuitte.  
Tehkää projektista tallenne ja portfolio.

S 3. Kirjoita. Jalkaudu. 

SARJA 4, TOINEN ASTE

 SUOMESSA JOKAINEN YRITTÄJÄ ON HÄN 

MITÄ?  Pohdi, onko yrittäjän sukupuolella merkitystä? 

MITEN? Vuonna 2004 yrittäjistä vain reilu neljännes on naisia. Ope
tusministerinä toimiva Tuula Haatainen ehdottaa yritysten johtoon 
lakisääteistä naiskiintiötä. Kauppa ja teollisuusministeriö sekä 
tasa arvolakia uudistava sosiaali ja terveysministeriö ovat torjuneet 
ajatuksen. Pohdi naisen asemaa 
yritysten johdossa. Mitä mieltä olet 
sukupuolikiintiöistä? Uskotko, että 
sukupuoli voi vaikuttaa ihmisen me
nestymiseen yrittäjänä? Etsi tietoa 
ja perustele ajatuksesi. Otsikoi itse.

S 4. Kirjoita. 
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 KUINKA VOIN PALVELLA? 

MITÄ? Kirjoita pohdiskeleva teksti asiakaspalvelusta. 

MITEN? Yhä suurempi osa suomalaisista saa leipänsä palvelutyöstä 
tai palveluyrittäjinä. Tulevaisuudessa erityisesti hoiva ja hyvinvoin
tiala sekä elämys ja matkailuala tarvitsevat palvelualan osaajia. 
Yksityisiä palveluntuottajia tarvitaan myös, koska kunnat ulkoista
vat palvelujaan. 

Pohdi asiakaspalvelun tasoa Suomessa jollain alalla, jonka tunnet 
hyvin. Mitkä ovat mielestäsi asiakaspalvelun kipupisteitä? Miten 
asiakaspalvelua tulisi kehittää? Mihin seikkoihin tulisi jo koulutukses
sa kiinnittää huomiota? Oletko ehkä matkustellut ja havainnut eroja 
eri kulttuurien asiakaspalvelussa? 

Kirjoita pohtiva teksti tai mielipideteksti. Valitse joku seuraavista 
otsikoista tai otsikoi itse. 

• Näin minä palvelisin

• Hyvä palvelu takaa yrityksen menestymisen

• Nuori /vanhus asiakkaana

• Millaista on hyvä palvelu hoiva-alalla / matkailualalla? 

• Suomalaista / helsinkiläistä / lammilaista / kemiläistä /  
thaimaalaista / ranskalaista/ x palvelukulttuuria

S 4. Kirjoita. 

 YRITTÄVÄ SUOMI 

MITÄ? Kirjoita yrittämisestä Suomessa.

MITEN? Valitse a tai bvaihtoehto.

a) Kirjoita pohdiskeleva essee aiheesta yrittäminen. Mitä yrittämi
nen oikeastaan on? Mitä sillä voidaan saavuttaa? Entäpä jos kaikki 
lopettaisivat yrittämisen? Otsikoi itse.

b) Kirjoita yrittämisestä Suomessa yhteiskunnallisesta näkö-
kulmasta. Onko Suomi hyvä maa yrittää? Miten yrittäjät huomioi
daan päätöksenteossa? Millainen mielikuva ihmisillä on yrittäjistä? 
Millaisista perheistä yrittäjät tulevat? Mitä pitäisi tehdä, jotta yrittä
jyys nähtäisiin houkuttelevana vaihtoehtona? Ota otsikoksi “Yrittävä 
Suomi” tai keksi oma otsikkosi.

S 4. Kirjoita.
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 NUORISSA ON TULEVAISUUS 

MITÄ? Kirjoita kirje. 

MITEN? Kirjoita kirje päättäjille, jossa pohdit, miten nuoria voitaisiin 
innostaa yrittäjyyteen. Pohdi kirjeessäsi, mitä tulisi muuttaa, jotta 
yrittäjäksi ryhtyminen olisi helpompaa tai millaista tukea nuoret tar
vitsevat yrittämiseen. Pohdi millaisia yritteliäisyyttä ja yrittäjyyttä 
tukevia tempauksia kunta, valtio tai järjestöt voisivat järjestää kou
luissa. Halutessasi voit suunnata kirjeen vaihtoehtoisesti myös nuo
rille itselleen ja kannustaa heitä ryhtymään yrittäjiksi. 

Kirjoitus voi olla suunnattu jonkin lehden mielipidepalstalle. Osoita 
siis kirje toimitukselle ja tarjoa sitä julkaistavaksi.

VINKKEJÄ TEKEMISEEN: 
Selvitä, mitä yrittäjäksi ryhtyminen vaatii. Tutustu 4HSäätiön  
sivuilla säätiön tarjoamaan tuettuun yrittäjäksi ryhtymisen  
malliin 13–28vuotiaille.

Uusyrityskeskuksen sivuilta saat vastauksen esimerkiksi kysymyksiin:  
Miten yritys perustetaan? Mitä on kevytyrittäjyys? Kuka on oikeutettu 
starttirahaan?

S 4. Kirjoita. 

 TYÖLLISTÄN ITSE ITSENI 

MITÄ? Kirjoita omista mahdollisuuksistasi ryhtyä yrittäjäksi.

MITEN? Joka neljäs vastavalmistunut nuori ei työllisty vuoden ku
luessa valmistumisestaan. Voisiko yrittäjyys olla ratkaisu? Pohdi 
omia mahdollisuuksiasi ryhtyä yrittäjäksi valmistuttuasi. Kirjoita 
suunnitelma, miten perustat yrityksen alalle, jota olet opiskellut tai 
josta olet kiinnostunut. Millainen yritystoiminta voisi olla mahdollis
ta kotipaikkakunnallasi? Menestyäkseen yritys tarvitsee hyvän liike
idean, entä mitä muuta? Miten rahoittaisit yritystoimintaasi? Mikä 
olisi yrityksesi nimi? Miten tiedottaisit uudesta yrityksestä? Otsikoi 
Rohkeasti yrittämään tai keksi oma otsikko.

S 4. Kirjoita. 
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 7. vastuullisuus  
 ja  hiilijalanjälki 

Vastuullinen yritystoiminta var
mistaa sen, että yrityksellä on me
nestyksen mahdollisuuksia vielä 
tulevaisuudessakin, sillä vastuulli
suuden vaatimus ei varmasti tule 
ainakaan vähentymään. Menestyä 
ei voi lunttaamalla, eikä valitsemalla 
omia oikoreittejä, vaan pelaamalla 
avoimin kortein muita fiksummin. 
Vastuullisuus tarkoittaa yrittäjälle 
sitä, että toiminta on taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ekologisesti kestä
vää. Tulevaisuuden yrittäjällä onkin 
oltava arvomaailman palikat hyväs
sä järjestyksessä. Koululla on tärkeä 
rooli tämän järjestyksen luomisessa. 

Vastuullisuuden vaatimus ei tule 

vain lainsäätäjiltä, vaan myös kulut
tajat vaativat sitä yhä painok
kaammin. Yritysten on pystyttävä 
osoittamaan, ei vain oman tuotteen, 
vaan koko valmistusketjun ja käytet
tyjen raakaaineiden valmistuksen 
vastuullisuus.

Vastuullisuus on myös tilaisuus aja
tella asiat uusiksi. Uudet vihreät tek
nologiat avaavat uusia markkinoita 
ja mahdollisuuksia. Vastuullisuus on 
suuri lupaus, ja mahdollisuus luoda 
kestävä, samoista arvoista kumpuava 
asiakassuhde. Parasta tietysti on se, 
että vastuullisuus synnyttää keinoja, 
joilla voimme torjua ilmaston lämpe
nemistä ja ihmisten eriarvoisuutta.

Tähän lukuun on koottu Yritys Hyvä  
-tehtäviä, joissa pohditaan, mitä kaikkea  

vastuullisuus merkitsee.
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SARJA 1, ESI- JA ALKUOPETUS

 VANHASTA UUTTA 

MITÄ? Keksikää vanhalle tavaralle uusi käyttötarkoitus.

MITEN? Tutkailkaa yhdessä vanhoja, pois käytöstä jääneitä esineitä. 
Voitte sopia, että jokainen tuo kotoaan yhden pois käytöstä jääneen 
esineen. Laittakaa esineet esille ja keskustelkaa niistä. Voitte muo
dostaa pienryhmiä, joissa ideoitte esineille uusia käyttötarkoituksia. 
Olisiko niitä mahdollista yhdistää toisiinsa ja luoda sillä tavoin aivan 
uusia esineitä? Kaikki ideat ja ajatukset ovat sallittuja. Antakaa mie
likuvitukselle vapaus.

Pohtikaa seuraavia kysymyksiä:

• Miksi vanhaa esinettä ei kannata heittää vain roskiin, vaan  
antaa sille uusi elämä?

• Millaiselle esineelle lähditte kehittämään uutta elämää?  
Mihin sitä käytettiin ennen muutosta?

• Miten vanha esine muuttui uuden elämän myötä?

• Miten suunnittelu eteni? Mitä kukakin teki?

• Mikä on uuden esineen nimi? Mihin sitä käytetään?

• Kenelle esine on tarkoitettu? Aikuisille, lapsille, jollekin  
erityisryhmälle?

• Mikä oli hauskaa? Millaisia onnistumisia tuli?

• Oliko jokin vaikeaa? 

Tehkää uudesta esineestä esittely ja mainosjuliste. Kootkaa työs
kentelystänne portfolio eli näytekansio. Jos lapset eivät osaa vielä 
itse kirjoittamalla kertoa keksimästään uudesta esineestä, opettaja/
ohjaaja voi esimerkiksi saduttamalla kirjoittaa ylös heidän kuvauk
siaan. Työn esittelyn voi tehdä myös videoimalla.

S 1. Kirjoita ja/tai halutessasi videoi. 

SARJA 2, LUOKAT 3–6

 ILMIANNA ILMASTOTEKO 

MITÄ? Tee vaikuttavuusviestintää ilmastotekojen puolesta.

MITEN? Tarkkaile kouluasi ja lähiympäristöäsi. Havaitsetko käytän
töjä, joita muuttamalla voitaisiin hillitä ilmastonmuutosta? Keksi 
havaitsemaasi epäkohtaan ratkaisuehdotus. Tee vaikuttamaan pyr
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3

1996

1999

Näin ajateltiin 1990-luvulla, nyt 
pohditaan tuotteen koko elinkaaren 
ympäristövaikutuksia. 

kivä video, esite, biisi, posteri, kollaasi, runo, näytelmä tai muu esitys, 
jossa esittelet epäkohdan ja ratkaisuehdotuksesi. Pohdi myös, keille 
esityksesi suuntaisit tai missä sitä esittäisit, jotta viestisi tulisi kuul
luksi. Liitä työhösi teksti, jossa kerrot havainnoistasi ja siitä, miten 
päädyit ratkaisuehdotukseesi. Kerro myös, millaista taustatietoa 
keräsit vaikuttavuusviestinnän taustaksi. 

S 2. Kirjoita ja piirrä/kuvaa/videoi/näyttele.

SARJA 3, LUOKAT 7–9

 ROMU-ROOPESTA ROOPE-SEDÄKSI 

MITÄ? Kehitä liikeidea, joka perustuu korjaamiseen tai  
entisöimiseen.

MITEN? On itsestään selvää, että rakennuksia ja huonekaluja korja
taan ja entisöidään. Kirjoita omasta tuote tai yritysideastasi, joka 
perustuu esineiden korjaamiseen ja/tai entisöimiseen. Mitä kaikkea 
voisikaan entisöidä ja korjata? 

Valitse seuraavista otsikoista tai keksi oma otsikko: 

• Vanhassa vara parempi

• Kirpputorien kuningatar/kuningas

• Uutta vanhasta

• RomuRoopesta Roopesedäksi

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)

 LUMPUISTA JUHLA-ASUKSI 

MITÄ? Kirjoita kierrätystä hyödyntävästä yrityksestäsi.

MITEN? Monissa kehitysmaissa kierrättäminen on aina ollut elämi
sen ehto. Nyt myös kehittyneissä maissa tarpeettomiksi käyneiden 
tavaroiden kierrättäminen on osa nykyajan luonnonsuojelua.  
Vanhat autonrenkaat 
rouhitaan tienpohjiksi, sa
nomalehdet painetaan 
uusiopaperille ja vanhoista 
ladonovista valmistetaan 
moderneja huonekaluja. 
Suomalaiset käsityöläiset tekevät jätteistä käyttö ja koristeesinei
tä. Kehittele yritys, jonka liikeidea perustuu kierrättämiseen. PUHE
KUPLA: Näin ajateltiin 1990luvulla, nyt pohditaan tuotteen koko 



  

Vastuullisuus ja hiilijalanjälki86

2007

2008

Valitse jokin seuraavista otsikoista tai otsikoi itse:

• Lumpuista juhla-asuiksi

• Koruja komponenteista

• Muovi muuttaa muotoaan

• Säilyketölkki taipuu tarve-esineeksi

• Käytettyjen kännyköiden ja tietokoneiden uusi elämä

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)

 EI LAPSITYÖVOIMALLE! 

MITÄ? Kirjoita vastuullisesta yrittämisestä. 

MITEN? Pohdi yrittämistä arvojen ja asenteiden näkökulmasta.  
Minkälainen on hyvä yrittäjä asiakkaan, työntekijöiden ja ympäris
tön näkökulmasta? Mitä arvoja pidät yrittämisessä erityisen tärkeä
nä? Otsikoi itse tai käytä jotakin seuraavista otsikoista.

• Ympäristöystävällinen yritykseni

• Ei lapsityövoimalla!

• Hyvä ja rehellinen yrittäjä

• Tyytyväinen asiakas on yrityksen paras mainos

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)

 VAPAUS JA VASTUU 

MITÄ? Kirjoita yrittäjän vastuusta. 

MITEN? Valitse a, b tai cvaihtoehto. 

Kirjoita pohtiva teksti, jossa erittelet, mistä kaikesta yrityksen pitäisi 
kantaa vastuu. Keksi itse otsikko tai ota otsikoksi Yrityksen vastuu on 
suuri.

Kuvittele, että olet yrittäjä, ja kirjoita omasta yrityksestäsi lehtiar
tikkeli, joka käsittelee yrityksesi ympäristöystävällisyyttä tai sen vas
tuullisuutta muulla tavoin. Otsikoi itse. 

Ideoi yritys, joka tuottaa mutta myös auttaa. Valitse jokin seuraavis
ta otsikoista tai otsikoi itse.

• Yrityksestäni on apua monelle

• Kohtaamispaikka yksinäisille

• Virkeyttä vanhuuteen Vilman Virikekeskuksessa
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• Vuokraa isosisko / isoveli avuksesi

• Läksyparkki tukee oppimista

• Kaupungista maalle rentoutumaan

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)

 EETTISESTI KESTÄVÄÄ 

MITÄ? Ota selvää ja pohdi kirjoituksessasi, mitä kaikkea eettisesti 
kestävä yrittäjyys voi tarkoittaa.

MITEN? Valitse a, b tai cvaihtoehto. 

Eettisyys on viime vuosina noussut yritystoiminnassa yhä tärkeäm
mäksi. Eettisesti toimiva yritys huolehtii, että työntekijöille maksetaan 
asianmukaista palkkaa, yrityksessä ei syrjitä ketään sukupuolen, iän, 
vamman tai etnisen taustan perusteella ja tuotteet tuotetaan ener
giatehokkaasti ja luonnonvaroja säästäen. Tuotteiden alkuperä selvi
tetään tarkoin. Kuluttajalle kerrotaan rehellisesti, missä, miten ja kuka 
tuotteen on valmistanut.

a) Pohdi, mitä kaikkea täytyy ottaa huomioon, jotta yritys toimii mah
dollisimman eettisesti. Miten omassa haaveyrityksessäsi otetaan eetti
syys huomioon?

b) Tutki esimerkiksi netistä eri yritysten eettisiä ohjeita. Kirjoita huo
mioitasi siitä, minkälaisia erilaisia eettisiä asioita eri yrityksissä koros
tetaan. Pohdi ja kommentoi yritysten eettisyyttä. Kerro lähteesi joko 
tekstissäsi tai lähdeluettelossa tekstin lopussa. Keksi itse otsikko.

c) Haastattele jotakuta paikkakunnallasi toimivaa yrittäjää eettisyyden 
näkökulmasta. Pyri selvittelemään eettisyyttä monipuolisesti tai keskity 
johonkin tiettyyn eettisyyden osaalueeseen, esimerkiksi ekologisuuteen 
tai tasaarvoon. Kirjoita yrittäjän haastattelu tai artikkeli hänestä.

S 3. Kirjoita. (Alun perin vain 9.-luokkalaisille.)

 YSTÄVÄLLISIN TERVEISIN KANA 

MITÄ? Kirjoita maatalousyrityksestä yllättävästä näkökulmasta.

MITEN? Kirjoita maatalousyrityksestä lehmän, sian, kanan, vehnän, 
rukiin, rypsin tai jonkin maatilan rakennuksen näkökulmasta. Voit kirjoit
taa kertomuksen tai kirjeen. Jos kirjoitat kirjeen, osoita selkeästi, kenelle 
kertoja sen kirjoittaa. Muista allekirjoittaa kirje. Keksi oma otsikko.

S 3. Kirjoita. 
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2017  TULEVAISUUDEN JÄÄTELÖKIOSKI 

Yrityskylä-tehtävä

MITÄ? Kehitä tulevaisuuden jäätelö ja kerro sen tarina. 

MITEN? Elämme nyt vuotta 2035 ja yrityksenne myy jäätelöä sekä 
Suomessa että ulkomailla. Maailma on muuttunut paljon ilmaston
muutoksen ja väestönkasvun myötä. Ihmiset ostavat edelleen jää
telöä, mutta jäätelön valmistamiseen tarvittava vesi on muuttunut 
hyvin kallisarvoiseksi raakaaineeksi. Tehtävänänne on suunnitella, 
miten valmistatte jäätelöä aivan uudella tavalla ilman vettä. Näin 
turvaatte kallisarvoisen puhtaan veden saannin. 

Kuvailkaa, miten aiotte valmistaa jäätelöä ilman vettä? Voisitteko 
liittää yrityksen tuotantolinjastolle jonkin uuden keksinnön? Mikä ja 
millainen se olisi?

Suunnitelma voi olla kertomus (noin 2000 merkkiä) tai sarjakuva. 
Jos teette sarjakuvan, kirjoittakaa lisäksi kuvaus (noin 1000  
merkkiä) siitä, mitä haluatte kertoa sarjakuvanne avulla.

S 3. Parityö. Piirrä ja/tai kirjoita.  

 VERKOSTOITUNUT TUOTANTO 

Yrityskylä-tehtävä

MITÄ? Tutki globalisaatiota valokuvauksen keinoin. 

MITEN? Globalisaatio eli maapalloistuminen on vanha ilmiö. Esimer
kiksi jo Rooman valtakuntaan löysivät tiensä kiinalaiset tuotteet ja 
erilaiset kauppareitit ovat halkoneet maailmaa tuhansia vuosia.

Tutki globalisaatiota valokuvan keinoin. Valitse haluamasi arkipäiväi
nen tuote (esimerkiksi vaate, kulkuväline, ruokaaine tms.). Perehdy 
tuotteeseen huolellisesti. Mistä tuote on hankittu, kuka sen on val
mistanut? Miksi tuote on valmistettu? Mitä muuta tietoa tuotteesta 
löydät? Kerää tuotteesta kattavat tiedot.

Suunnittele ja toteuta valokuvasarja ja siihen liittyvä kirjoitus. Kerro 
5–10 valokuvalla tuotteen tarinan valitsemastasi näkökulmasta. Älä 
unohda kuvatekstejä. Kuvasarjan voi toteuttaa sähköisenä tai sen 
voi tulostaa paperille. Kirjoituksen pituus voi olla noin 2000 merkkiä.

S 3. Kirjoita, valokuvaa. 
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2004

2020

Jo 2000-luvun 
alussa nähtiin, että 
ympäristöystävällisyyteen 
satsaavat yritykset 
menestyvät markkinoilla. 
Nyt yhä useammat 
kuluttajat haluavat ostaa 
vain tuotteita, joiden 
koko tuotantoketju toimii 
vastuullisesti. 

SARJA 4, TOINEN ASTE 

 LUONNON EHDOILLA 

MITÄ? Kirjoita ympäristöystävällisestä yrittämisestä.

MITEN? Ympäristöystävällisyys on nykyään yrityksen  
tärkeä kilpailuvaltti. Ympäristöasioista huolehtiminen  
vaatii kuitenkin investointeja, sitoutumista ja tietysti  
tietoa ja taitoa toimia puhtaamman ympäristön puolesta.  
Pohdi, miten erityyppiset yritykset voivat ottaa ympäristönäkökoh
dat huomioon tai suunnittele oma ympäristöystävällinen yrityksesi. 

Valitse jokin seuraavista otsikoista tai otsikoi itse:

• Luonnon ehdoilla

• Tulevaisuutta tehdään nyt

• Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa

S 4. Kirjoita. 

 KIERTOTALOUDEN PYÖRTEISSÄ 

MITÄ? Kerro, miten kiertotalous näkyy yleisesti yritysten tai jonkun 
tietyn yrityksen toiminnassa. 

MITEN? Valtaosa yritysten arvonluonnista tulee jatkossa kierto
talouden liiketoimintamalleista. Etsi ja tutki tietoa kiertotaloudesta. 
Voit tehdä työn pelkästään kirjallisena tai voit kuvata siitä videon.

Tee joko a tai btehtävä.

a) Valitse sinua kiinnostavan alan tai oman ammattialasi yritys, 
ja tutki sen toimintaa kiertotalouden näkökulmasta. Jos teet itse jo 
yritystoimintaa, voit tarkastella, miten yrityksesi hyödyntää kierto
talouden liiketoimintamalleja.

b) Keksi yritys, jonka toiminta perustuu johonkin viidestä kierto
talouden liiketoimintamallista ja kerro sen toiminnasta.
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TIESITKÖ?
Kiertotalous voidaan nähdä viidestä eri näkökulmasta, viiden eri 
liiketoimintamallin kautta.

1. Tuote palveluna: Palvelujen tarjoaminen tuotteiden sijaan. 

2. Uusiutuvuus: Uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien sekä  
 uusiutuvan energian käyttö tuotteiden suunnittelussa ja  
 valmistuksessa. 

3. Jakamisalustat: Tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden  
 kasvattaminen ja elinkaaren pidentäminen digitaalisilla alustoilla  
 mm. vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön myötä.

4. Tuote-elinkaaren pidentäminen: Tuotteita pidetään alkuperäisessä  
 käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään tai useita käyttö 
 kertoja mm. huollon, korjaamisen ja uudelleenvalmistuksen keinoin.

5. Resurssitehokkuus & kierrätys: Materiaali ja energiatehokkaat  
 ratkaisut, sekä elinkaarensa loppuun tulleiden tuotteiden ja  
 raakaaineiden takaisinkeräys ja uudelleenhyödyntäminen.

S 4. Kirjoita ja/tai videoi. 

 VALINNOILLANI ON MERKITYSTÄ 

MITÄ? Tee vlogipäivitys vastuullisesta yrittämisestä. 

MITEN? Oletko pohtinut käyttämiesi yritysten tai tuotteiden vas
tuullisuutta? Asioitko usein tietyssä myymälässä, koska tiedät siellä 
olevien tuotteiden olevan kestävän kehityksen mukaisesti tuotet
tuja? Onko joitain tuotteita tai palveluita, joita et missään nimessä 
käytä, koska niiden käyttäminen olisi vastuutonta ja eettisesti kestä
mätöntä? Tiedätkö yrityksen, joka viestii vastuullisista tuotteistaan, 
palveluistaan ja käytännöistään ymmärrettävästi ja auttaa näin 
asiakkaitaan tekemään vastuullisia, eettisiä ja kestäviä valintoja?

Vastuullinen yritystoiminta on monesta syystä yhteiskunnan kan
nalta välttämätöntä. Yritysten toiminnalla on ratkaiseva merkitys 
maailman sosiaalisten ja taloudellisten, sekä ympäristökysymyksiin 
liittyvien ongelmien ratkaisussa. Yritysten toiminnan vaikutukset 
näkyvät myös suoraan ihmisten arjessa. Kuluttaja voi tehdä yhteis
kunnan kannalta myönteisiä ja merkityksellisiä asioita valitsemalla 
vastuullisesti tuotettuja tuotteita ja palveluita. 
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2019

Tee aiheesta vlogipäivitys. Kuvaa 2–5 minuutin kestoinen yritys
vastuuseen liittyvä kriittinen ja omaperäinen vlogipäivitys. Esittele 
päivityksessä käyttämääsi yritystä tai tuotteita vastuullisuuden 
näkökulmasta. Pohdi, millä perusteella teet valintoja kuluttajana. 
Mitkä asiat ovat sinulle merkityksellisiä, kun ostat tai käytät tiettyjä 
palveluja. Työsi voi olla myös kuvaus siitä, miten vastuullinen yritys 
toimii tietyllä toimialalla. Miten toimii esimerkiksi vastuullinen eläin
kauppa, vaatekauppa, ruokakauppa tms. Vlogin kuvaamisen lisäksi 
kirjoita enintään 4000 merkin teksti siitä, kuinka päädyit valitse
maan kyseisen yrityksen/tuotteen/aiheen, miten videon suunnittelu 
ja kuvaaminen sujui ja miten itse arvioisit tekemääsi vlogipäivitystä.

S 4. Kirjoita, kuvaa.

 SANAHELINÄÄ VAI TODELLISIA TEKOJA 

MITÄ? Tutki yrityksen yhteiskuntavastuuta. 

MITEN? Kirjoita, tubeta, tee juliste tai uutisvideo yrityksen vastuulli
suudesta. Pohdi, miten yhteiskuntavastuu ja ympäristövastuu voivat 
näkyä yrityksen julkisuuskuvassa. Voit ottaa lähtökohdaksi esimer
kiksi alihankintaketjut, raakaaineiden alkuperän, luonnonvarojen 
kuluttamisen, epäoikeudenmukaisen verosuunnittelun tai jonkun 
muun itseäsi mietityttävän asian.

S 4. Kirjoita, videoi, visualisoi.  

 JAETTU HYÖTY 

MITÄ? Kirjoita pohdiskeleva essee jakamistaloudesta. 

MITEN? Jakamistalouden termillä viitataan yhteisölliseen kuluttami
seen, jolloin omistamisen sijaan kuluttaja lainaa tai vuokraa tavaroi
ta tai palveluja. Yksi ilmiöön lukeutuva muoto on palveluihin yhdes
sä osallistuminen. Kuuluisia jakamistalouteen perustuvia yrityksiä 
ovat muun muassa taksipalvelu Über ja asunnonvuokrauspalvelu 
Airbnb sekä yhteiskäyttöautot. Kirjoita essee, jossa pohdit, miten ja
kamistalouden yleistyminen vaikuttaa yhteiskunnassa ja mitkä ovat 
ilmiön yleistymisen haasteet sekä hyödyt. Pohdi millaisiin palveluihin 
yhteiskäyttöä on mahdollista laajentaa edellä mainittujen yritysten 
lisäksi. Voit jopa kehittää jakamistalouteen ja yhteiskäyttöön pe
rustuvan tuotteen tai palvelun. Keksi itse otsikko tai käytä otsikkoa 
Jaettu hyöty.

S 4. Kirjoita.
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 OPETTAJIKSI  
  OPISKELEVat 

Opettajaksi opiskelevien on hyvä 
perehtyä yrittäjyyskasvatukseen 
jo opintojensa aikana, sillä opet
tajana siltä ei voi välttyä. Opetta
jantyössään he viimeistään kurkis
tavat työelämään ja yrittäjyyteen 
oppilaiden kanssa. Se voi tarkoit
taa työelämään tutustumista ja 
yhteistyötä koulun ulkopuolisten 
toimijoiden kanssa sekä toiminnal
lisia tilanteita, ryhmätyötä ja pro
jekteja, joissa korostuu tekemällä 
oppiminen. Oppilaita rohkaistaan 
suhtautumaan avoimesti uusiin 
mahdollisuuksiin, tarttumaan asioi
hin aloitteellisesti ja etsimään eri
laisia vaihtoehtoja. 

Kun maailma muuttuu, myös opetta
jan työ muuttuu. Digitalisoitumisen, 
robotisoitumisen, kansainvälistyminen 
ja demografiset muutokset muuttavat 
työelämää valtavalla vauhdilla. Am
matteja häviää ja uusia syntyy. Siksi 
oppilaiden ja opiskelijoiden yrittäjä
mäisten valmiuksien kehittäminen on 
tärkeää kaikilla koulu asteilla.

Opettajaksi opiskelevat voivat teh
dä omia Yritys Hyvä tehtäviä yksin, 
yhdessä tai osana harjoittelua oppi
laiden kanssa, ja tietenkin he voivat 
hyödyntää kaikkia tämän kirjan teh
täviä yrittäjyyden ja yritteliäisyyden 
opettamisessa. 

Tähän lukuun on koottu Yritys Hyvä -tehtäviä 
opettajaksi opiskeleville.
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 YRITTÄJYYSMOKKI 

MITÄ? Suunnitelkaa työelämään tai yrittäjyyteen liittyvä  
monialainen oppimiskokonaisuus.

MITEN? Pohtikaa ensin, mikä on monialainen oppimiskokonaisuus, 
mille asteelle tai ikäryhmälle sen haluatte suunnitella ja mitä yh
teistyökumppaneita tai verkostoja voisitte hyödyntää kokonai
suudessanne. Lisäksi miettikää, mitkä ovat oppimiskokonaisuuden 
tavoitteet ja miten niiden toteutumista arvioidaan osallistavasti. 
Kannattaa hyödyntää myös koulun yhteistyökumppaneita, mahdol
lisesti myös oppilaiden vanhempia ja lähialueen yrityksiä oppimisko
konaisuudessanne. Kootkaa projektistanne portfolio eli näytekansio.

S O. Kirjoita.

 HYVÄÄ YRITYSTÄ 

MITÄ? Tehkää Yritys Hyvä -kilpailutehtävistä osa opetusharjoittelua.

MITEN? Toteuttakaa Yritys Hyvä kilpailun tehtävä tai tehtäviä oppi
laiden kanssa osana opetusharjoittelua tai kerhotoimintaa. Tehkää 
toteutuneesta jaksosta portfolio. Arvioikaa osana työtänne kilpai
lutehtävän innostavuutta, tavoitteita ja onnistumista yrittäjyys
kasvatuksen tavoitteiden näkökulmasta. Kilpailutyönne voi koostua 
kirjallisesta materiaalista, videoista tai äänitteistä (muistakaa ku
vausluvat). Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio.

S O. Kirjoita ja halutessasi videoi ja/tai äänitä.  

 MUOTOILUHAASTE 

MITÄ? Keksikää unelmienne tuote, palvelu tai sovellus.

MITEN? Sukeltakaa muotoilun maailmaan. Suunnitelkaa kekseliäs, 
käyttökelpoinen ja vastuullisesti tuotettu palvelu, tuote tai sovellus. 
Tuote voi liittyä opettamiseen tai oppimiseen.  

Lue läpi vinkit muotoiluhaasteen toteutukseen sivulta 13.

Kehittämiskeskus Opinkirjosta lisää kirjallisuutta aiheesta: 
Muotoiloa! – opettajan opas muotoilukasvatukseen
Matka tuotemuotoiluun – opas opettajalle 
Matka palvelumutoiluun – opas opettajalle
www.muotoilupakki.fi

Kootkaa projektistanne portfolio eli näytekansio.

S O. Kirjoita.
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2018  INNOSTAVAA YRITTÄJYYSKASVATUSTA 

MITÄ? Kehittäkää yrittäjyyskasvatukseen kilpailutehtäviä.

MITEN? Kehittäkää uusi kilpailutehtävä Yritys Hyvä kilpailun sar
joihin 1–4. Kilpailutehtäviä tulee ohjata opetussuunnitelmien perus
teet, yrittäjyyskasvatuksen strategia ja niiden tulee innostaa oppilai
ta ja opettajia. 

Yritys Hyvässä yrittäjyys nähdään seuraavasti:

”Yrittäjyys on mahdollisuuksien havainnointia ja niihin tarttumista 
sekä kykyä muuttaa ideat sellaiseksi toiminnaksi, joka tuottaa talou
dellista, kulttuurista, sosiaalista tai yhteiskunnallista arvoa.” 

Kootkaa työskentelystänne portfolio eli näytekansio.

S O. Kirjoita. 

 YRITTÄMISEN SÄVELET 

MITÄ? Tehkää oma musavideo.

MITEN? Valitkaa a tai bvaihtoehto.

a) Opettajaksi opiskelevien kesken: Sanoittakaa ja säveltäkää Yri
tys Hyvä kilpailulle tunnuskappale. Sen aiheena on rohkeus, mah
dollisuuksiin tarttuminen ja yrittäminen. Kun biisi on valmis, esittä
kää se ja videoikaa tai äänittäkää esityksenne. Halutessanne voitte 
kuvata kunnon musiikkivideon!

b) Osana opetusharjoittelua: Kuunnelkaa ja katsokaa oppilaiden 
kanssa Elastisen Eteen ja ylös musiikkivideo. Voitte halutessanne 
tutustua vielä kappaleen sanoitukseen. Pohtikaa yhdessä, millaisia 
ajatuksia kappale herättää, ja millaisissa tilanteissa olette olleet 
rohkeita? Entä mitä tarkoittaa, kun joku yrittää parhaansa? 
Sanoittakaa ja säveltäkää yhdessä oma kappale, jonka aiheena on 
rohkeus ja yrittäminen. Kun biisi on valmis, esittäkää se ja videoikaa 
tai äänittäkää esityksenne. Halutessanne voitte kuvata kunnon mu
siikkivideon!
 
Koostakaa työskentelystänne portfolio eli näytekansio.

S O. Sävellä, sanoita ja kuvaa.

2018
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2018  POPUP-KOULU 

MITÄ? Järjestäkää yhdessä PopUp-koulu. 

MITEN? PopUpkoulussa koulu tai oppilaitos täyttyy yhden päivän ajak
si työpajoista, joita vetävät oppilaat. Mukaan vetäjiksi voi pyytää myös 
oppilaiden vanhempia ja/tai koulun yhteistyökumppaneita. Pajoihin 
saavat osallistua kaikki omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan.

Valitkaa a- tai b-vaihtoehto:

a) Järjestäkää PopUpkoulupäivä harjoittelukouluunne. Innostakaa 
oppilaita työpajojen ohjaajiksi yksin tai parin kanssa. Myös oppilaiden 
vanhempia ja koulun yhteistyökumppaneita voi kutsua työpajojen oh
jaajiksi. Hyödyntäkää tarkoitusta varten luotua verkkotyökalua.

b) Järjestäkää opiskelijoiden PopUpkoulu, jossa on yhden päivän 
ajan tarjolla erilaisia työpajoja. Pajojen ohjaajina toimitte te itse, 
opiskelijat yksin tai yhdessä parin kanssa. Kutsukaa myös laitoksen
ne henkilökunta osallistumaan! Harrastaako joku valokuvausta tai 
vaikkapa kirjansidontaa? Kuka osaa blogata, kokata tai opiskella 
tehokkaasti? Onko jollain opiskelijatoverillasi erityistä osaamista ku
vaamataidon, musiikin tai liikunnan opettamiseen? Teillä kaikilla on 
monenlaisia taitoja ja kiinnostuksen kohteita. PopUpkoulussa voitte 
opettaa taitoja myös toisillenne.

VINKKEJÄ TEKEMISEEN:
Ennen PopUupkoulun suunnittelua ja toteuttamista voitte katsoa 
popupkoulu.fisivustolta ohjeita PopUpkoulun järjestämiseen ja 
esimerkkejä toteutuneista PopUpkouluista.

Työpajan ideoinnissa kannattaa huomioida ainakin seuraavat seikat:

• Minkä nimen annatte työpajalle?

• Mitä työpajassa tehdään? 

• Kuinka monta opiskelijaa työpajaan voi osallistua kerralla?

• Toteutatko työpajan itsenäisesti, yhdessä parin kanssa vai pienryhmässä?

• Mitä tarvikkeita työpajan pitämiseen tarvitaan?

• Mitä työpaja vaatii tilalta? Toteutetaanko paja ulkona vai sisällä?  
Tarvitaanko toteutukseen jotain tekniikkaa tai välineitä?

Koostakaa PopUpkoulustanne portfolio eli näytekansio.

S O. Kirjoita ja jalkaudu. 
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2020

2020

2020

 HYVÄÄ YRITtÄJYYSPÄIVÄÄ! 

MITÄ? Järjestäkää yrittäjyyspäivä.

MITEN? Keksikää teema ja sisällöt yrittäjyyspäivään, jonka toteutat
te laitoksellanne opiskelijoille tai osana harjoittelua koululla.  
Ideoikaa, mitä yrittäjyyspäivään voisi sisältyä? Pitchauskisa, start up 
yrittäjien puheenvuoroja vai ammattikirjasto, josta saa ”lainata” eri 
ammattien edustajia kertomaan työstään? Kootkaa työskentelys
tänne portfolio eli näytekansio.

S O. Kirjoita, jalkaudu.

 START UP -OPE 

MITÄ? Ideoikaa opetusalan tuote, yritys tai palvelu.

MITEN? Suomen koulutusosaaminen on maailmalla kysyttyä. Ideoi
kaa opetusalan yritys, jonka markkinat voivat olla joko Suomessa ja/
tai ulkomailla. Pohtikaa, minkä liikeidean, tuotteen, palvelun tai  
sovelluksen haluaisitte tuoda markkinoille.

Tehkää a- b- tai c-tehtävä:

a) Pitchaus: Tehkää tiivis ja myyvä videoesitys, jonka tarkoituksena 
on vakuuttaa sijoittajat uudesta tuotteestanne, palvelustanne, so
velluksestanne tai liikeideastanne.

b) Liiketoimintasuunnitelma: Tehkää perustamallenne tai ideoimal
lenne yritykselle liiketoimintasuunnitelma.

c) Mainosvideo: Tehkää yrityksellenne tai liikeideallenne mainos
video. Mainosvideon ideana on vakuuttaa kuluttajat tuotteenne  
tai palvelunne erinomaisuudesta.

Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio.

S O. Kirjoita ja/tai kuvaa.

 LEIJONAN LUOLA 

MITÄ? Järjestäkää (ope)opiskelijoiden pitchaustapahtuma.

MITEN? Järjestäkää Leijonan luola tapahtuma laitoksenne opiskeli
joille. Pyytäkää yhteistyötahoiksi paikallisia toimijoita, kutsukaa ”lei
joniksi” paikallisia yrittäjiä, koordinoikaa pitchaustapahtuma.

Koostakaa työstänne portfolio eli näytekansio.

S O. Kirjoita, jalkaudu.
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 ainekirjoitusotsikot 

1985 
•  Yritys, jonka haluaisin perustaa

•  Miksi yrittäjät ovat yhteiskunnassa hyödyllisiä? 

•  Mitä ”kotikenttäetuja” maatilan lapsella on elämänuran valinnassa? 

•  Minä ja yritykseni esim. siivoustoimistoni / kampaamoni / lammasfarmini /  
 verstaani / ATK-ohjelmapalveluni / kutomoni / puutarhani jne.

•  Mitä palveluja meidän kylästä tai kulmilta puuttuu?

•  Meidän perheen / isän / äidin / setäni / tätini / isovanhempani / naapurini yritys

•  Vanhempani ovat yrittäjiä – haluanko jatkaa heidän työtään?

•  Yrittäjä, jota ihailen

1986
•  Sen kaupan / hoitolan / korjaamon / leipomon / vapaa-ajankeskuksen tai… vielä 

perustan

•  Kirje pankinjohtajalle (Pyyntö lainan saamiseksi yrityksen  
perustamista varten. Kerro, millaisen yrityksen aiot perustaa.)

•  Kuinka koulu voi virittää yrittämisen halua?

•  Yrittäjäksi vai toisen palvelukseen?

•  Kauppa se on, joka kannattaa?

•  Päivä torikauppiaana

•  Arvopapereiden kiehtova maailma

•  Tämän idean haluaisin markkinoida

Yritys Hyvä on vanhin yhä käynnissä  
oleva kirjoituskilpailu Suomessa. 
Ensimmäiset kymmenen vuotta Yritys 
Hyvä oli puhtaasti kirjoituskilpailu, jo
hon osallistuttiin ainekirjoitusaineella 
ilman johdattelevaa tehtävän antoa 

tai taustaaineistoa. Yllättävän hyvin 
monet ensimmäisten vuosien ainekir
joitusotsikot ovat kestäneet aikaa. Jois
tain ajankulun huomaa selvemmin. Vai, 
mitä sanovat oman aikamme oppilaat? 
Kokeile käytännössä! 
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1987
•  Harrastuksesta kipinä yrittämiseen

•  Olen taitava käsistäni – uskaltaisinko itsenäiseksi yrittäjäksi?

•  Miten voitan yrityksessäni asiakkaitteni luottamuksen?

•  Apulaisesta itsenäiseksi yrittäjäksi

•  Mielikuvitusyritykseni 

•  Mikä sivuelinkeino (meidän) maatilalle?

•  Vanhukset tarvitsevat kotipalveluja, joita yhteiskunta ei pysty tarjoamaan 
kaikille. Perustan yksityisen kotipalveluyrityksen. Oma otsikko.

•  Koulutuksen kautta yrittäjäksi

1988
•  Kokemuksia yrittäjäperheen elämästä

•  Markkinarako, jonka haluaisin täyttää

•  Vuoden yritys (Kirjoita uutinen, esittely tai haastattelu  
mieltäsi kiehtovasta yrityksestä.)

•  Auto (tietokone / ompelukone / kaulin / puhelin / lauluääni)  
– yritykseni tärkein työkalu

•  Eläinystäväni – yritykseni alku?

• ”Arvoisat kutsuvieraat, hyvät naiset ja herrat”  
(Puhe yrityksen 20-vuotisjuhlassa.)

•  Katokesä 1987 (Kirjoita maatalousyrittäjän kannalta.)

•  Mikä on menestyksenne salaisuus? (Yrityksen johtajan haastattelu.)

•  Miten hoidan yritykseni ilmapiiriä (Pohdi palkkauksen, koulutuksen ja henki-
lösuhteiden vaikutusta yrityksen menestymiseen ja työntekijöiden viihtyvyy-
teen.)

1989
•  Tuoteideani – yrityksen lähtökohtana

•  Mitä yrittäjävanhempieni esimerkki kertoo minulle?

•  Haastattelen oman kuntani yrittäjää

•  Yrittäjän työpäivä

•  Nainen yrittäjänä

•  Maaseudun uusia yritysmuotoja

•  Matkailuyritykseni

•  Yritykseni ”onnenpäivä”

1990
•  Vanhemmillani on yritys – ryhtyisinkö sen jatkajaksi?

•  Paikkakuntani yrittäjä, jota ihailen

•  Kesätyöstä/ työharjoittelusta idea yrittämiseen

•  Yritykseni alkoi lottovoitosta

Tulevaisuuden yrittäjät – 202 inspiroivaa tehtävää yrittäjyyskasvatukseen
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1991
•   Sukupolvenvaihdos maatilalla

•  Kirjoita uutinen, esittely tai haastattelu kiinnostavasta  
yrityksestä. Kuvaa menestystä, mutta myös vaikeuksia.

•  Huomioita ja arvioita tuntemastasi työpaikasta (Esim.  
kesätyöpaikkasi tai yritys, jossa teit TET-harjoittelun.)

•  Olen taitava käsistäni – ryhdyn yrittäjäksi

•  Miksi yrittäjyys on niin suosittua, miksi se kiinnostaa  
enemmän miehiä?

1992
•  Yrittäjä – arkipäivän sankari?

•  Kirjoita uutinen tai haastattelu jostakin sinua  
kiinnostavasta kansainvälisestä yrityksestä. 

•  Olisiko minusta yrittäjäksi?

•  Yrittämisen lihavat ja laihat vuodet

• Ihailtavaa sinnikkyyttä

•  Ympäristöystävällisyys ja yrittäminen

1993
•  Pienyrittäjä sivukadulta

•  Kirjoita todellinen tai mielikuvitukseen perustuva  
yrittäjän elämäkerta.

•  Kirjoita mielipideteksti yrityksestä paikkakuntasi  
lehden yleisönosastoon.

•  Antaako koulu eväitä yrittämiseen?

•  Yrittäminen – työ ja elämäntapa

•  Hymy huuleen, yrittäjä!

•  Yrittämisen keinulaudalla

1995
•  Pieni on kaunista – oma suuryritykseni

•  Voisiko Suomessa menestyä matkailuyrittäjänä?

•  Ikkunat auki Eurooppaan! Yrittäjänä Yhdistyneessä Euroopassa

• Puurtamista ja tähtihetkiä – elämää perheyrityksessä

•  Yrittäjyys – tietojen ja taitojen tasapainoa
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-kilpailu 

NAPPAA IDEOITA YRITTÄJYYSKASVATUKSEEN!

Yritys Hyvä on jo vuosikymmeniä rohkaissut lapsia ja nuoria 
yrittäjyyteen ja yritteliäisyyteen. Kilpailu on tarjonnut opettajille 
matalan kynnyksen tapoja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta kouluissa. 
Yrittäjyyskasvatus kehittää tulevaisuuden työelämän ja laaja-alaisen 
osaamisen taitoja.

Tämän kirjan tehtävät tuovat yrittäjyyden ja yritteliäisyyden 
luontevasti osaksi eri oppiaineita kaikilla luokka-asteilla esi- ja 
perusopetuksesta aina toiselle asteelle asti. Lisäksi kirjasta löytyy 
tehtäviä myös opettajaksi opiskeleville. 

Kirja sisältää yli 200 ideaa ja tehtävää yrittäjyyskasvatuksen 
toteuttamiseen. Ne on koottu Yritys Hyvä -kilpailun menneiden 
vuosikymmenten innostavimmista kilpailutehtävistä. Tehtävä-
valikoimaan on valittu edelleen ajankohtaisia ja kiinnostavia teemoja 
sekä runsaasti erilaisia toteutustapoja. Monenlaiselle osaamiselle on 
tilaa, esimerkiksi omille pohdinnoille ja kirjoittamiselle, sarjakuvien 
ja kuvakollaasien työstämiselle, musisoinnille,  pienille ja suurille 
projekteille ja useille muille ilmentymille.

Yritys Hyvä -kilpailu: www.yrityshyva.fi


