
Yrityskylä Jokirannan 

koulun 
kuudesluokkalaisten 

yhteiskuntaopin 

opetuksessa  

Merja Immonen 13.9.2016 



 Mitä on talous 

• Esitellään talouden toiminnan peruskäsitteitä.  

• Esitellään talouden ja rahan kiertokulkumalli.  

Oppimistavoitteet: 

• oppilaat pystyvät selittämään, mitä ovat hyödykkeet 

ja resurssit  

• pystyvät kuvailemaan hyödykkeiden, resurssien ja 

rahan liikettä taloudessa  

• ymmärtävät, että talouteen kuuluu valinnanvapaus 

ja vastuu valinnoista  



Yritys vai julkinen palvelu 

• Esitellään julkista sektoria ja alustavasti verotusta.  

 

Oppimistavoitteet  

• Oppilaat ymmärtävät yrityksen ja julkisen palvelun 

eron  

• tietävät, mitä ovat julkiset palvelut  

• ymmärtävät perusteita yhteiskuntamme rakenteelle 



 

Mitä on työ ja miten sitä haetaan  

• Esitellään erilaisia ammatteja ja työnteon mukanaan 

tuomia etuja. 

  

• Esitellään työelämän perustaitoja, kuten ryhmässä 

työskentelyä ja ongelmanratkaisua. 

  

• Esitellään työnhaun perusteita.  



 

Mitä on työ ja miten sitä haetaan 
Oppilaat 

• pystyvät selittämään kiinnostusten ja taitojen merkityksen 
työelämään tutustumisessa  

• oppivat kuinka työhaastattelutilanteessa ja työpaikalla 
toimitaan  

• ymmärtävät ryhmätyön, neuvottelemisen ja 
ongelmanratkaisun merkityksen työelämässä  

• osaavat tehdä työhakemuksen  

• osaavat kertoa, mitä ovat bruttopalkka, ennakonpidätys ja 
nettopalkka  

• tietävät, mikä on ansioluettelo 

• osaavat kertoa oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan.Typaikkailmoitukset  



 

Minä osana yhteisöä 

• Esitellään yhteisöön kuulumisen mukanaan tuomat 

oikeudet ja vastuut.  

• Luodaan oman työyhteisön säännöt.  

 

Oppimistavoitteet : 

• Oppilaat ymmärtävät ryhmätyön, neuvottelemisen 

ja ongelmanratkaisun merkityksen työelämässä  

• osaavat tehdä työhakemuksen  

• osaavat kertoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.  



•  

Miksi veroja maksetaan? 

• Käsitellään yhteiskunnan verorakennetta.  

• Käsitellään arvonlisäveroa.  

 

Oppimistavoitteet: 

• Oppilaat ymmärtävät verotuksen merkityksen 
suomalaisessa yhteiskunnassa  

• osaavat luetella erilaisia veronlähteitä ja käyttökohteita  

• osaavat analysoida omaa rooliaan kuluttajana ja 
veronmaksajana.  

  



 

Mihin pankkeja tarvitaan 

• Käsitellään pankkien roolia.  

 

Oppimistavoitteet  

• Oppilaat ymmärtävät pankin roolin talouden 

keskiössä, 

• hahmottavat rahan liikkumista ja  

• oppivat suunnittelemaan omaa talouttaan.  

  



 

Palkka 
• Käsitellään palkkaa, sen verotusta ja yleisimpiä 

asumisen kustannuksia.  

 

Oppimistavoitteet  

• Oppilaat osaavat analysoida omaa rooliaan 
kuluttajana ja veronmaksajana  

• ymmärtävät työnteon merkityksen  

• saavat käsityksen yleisistä elämisen kustannuksista  

• oppivat suunnittelemaan omaa talouttaan.   

  



Mitä on voitto? 

•Käsitellään yrityksen tuloja ja kuluja 

sekä voiton määräytymistä.  

•Käsitellään yritysten välistä 

yhteistyötä ja kauppaa. 

•Harjoitellaan oman yrityksen 

talouden hallintaa. 

 



 

Mitä on voitto? 

Oppimistavoitteet: 

 

• Oppilaat ymmärtävät, mistä yrityksen voitto syntyy ja miksi 
yritysten tulisi tehdä voittoa  

• osaavat kertoa, miksi yritykset ja yrittäjät ostavat tiettyjä 
palveluita ulkopuolisilta yrityksiltä  

• osaavat kertoa esimerkkejä yritysten tuloista ja menoista 

• ymmärtävät, että kysyntä ja tarjonta vaikuttavat 
hyödykkeiden hintoihin  

• ymmärtävät sopimusten merkityksen,  

• osaavat tehdä oman allekirjoituksen ja ymmärtävät sen 
merkityksen sopimuksen pätevyyden kannalta.   



 

Mainonta 
• Pohditaan mainontaa, sen sääntöjä ja 

tehokeinoja.  

• Harjoitellaan oman yrityksen mainostamista ja 
markkinointia.  

 

Oppimistavoitteet  

•Oppilaat ymmärtävät mainonnan tarkoituksen 
ja toisaalta sitä koskevat säädökset  

• osaavat tulkita näkemiään mainoksia ja 
tunnistaa niissä käytettyjä tehokeinoja.   



Asiakaspalvelu 

• Harjoitellaan asiakaspalvelutilanteita.  

• Pohditaan, mikä tekee hyvän asiakaspalvelijan. 
Tutustutaan sopimuksen kirjoittamiseen.  

• Analysoidaan omaa toimintaa kuluttajana, kansalaisena 
ja työntekijänä.  

• Valmistaudutaan omiin työtehtäviin Yrityskylässä ja 
kerrataan tulevan vierailupäivän ohjelmaa. 

• Oppimistavoitteet   

• Oppilaat osaavat toimia asiakaspalvelutilanteissa 

• tunnistavat hyvän asiakaspalvelijan  

• ymmärtävät sopimusten merkityksen,  

 



 
Päivä Yrityskylässä  

• Vierailu Yrityskylä-pienoiskaupungissa, jossa 

koululaiset voivat harjoitella yhteiskunnassa ja 

työelämässä toimimista vuorovaikutteisessa ja 

käytännönläheisessä ympäristössä.  

• Oppilaat työskentelevät pienoiskaupungissa omissa 

yrityksissään ja ammateissaan suorittaen heille 

ennalta käsikirjoitettuja työtehtäviä.  

• He saavat tekemästään työstä palkkaa ja toimivat 

päivän aikana kuluttajina ja kansalaisina osana 

yhteiskuntaa.  

 


