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Ops 2016 

• Uusi opetussuunnitelma 
korostaa raha-asioiden 
oppimista, yrittäjyyttä ja 
työn teon merkitystä  
uusi oppiaine 
alakouluun 
(yhteiskuntaoppi) 



Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 
• Oppilaiden tulee perusopetuksessa saada yleisiä 

valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä 
asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Oppilaiden on 
tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan 
työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden 
mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja 
yhteiskunnan jäsenenä 

• Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat kartuttaa 
työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä 
toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaa-ajalla 
hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta.  



Yhteiskuntaoppi 
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6), 

tavoite 8: 
• T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman 

rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita 
sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja 

 



Teoriasta käytäntöön  



Oppilaan kokoisesti ja 
käytännönläheisesti 

 
• Asiat  käsitellään siten, että lapselle 

muodostuu omakohtainen tarttumapinta 
asiaan. 

 
 

Taidot  
tietojen 
edelle! 



   

                                                                                                                           

Käytäntö, merkitykset 
todelliset tilanteet 

Teoria, akateeminen 
oppisisältö 

Toiminnalliset 
menetelmät 

Toiminnalliset menetelmät teorian ja käytännön yhdistäjänä 

Juha Lahtinen 



Sähköisyys oppimisessa 
 

 
• Sähköinen materiaali ja oppimisympäristöt toimivat 

raha- ja talousasioiden oppimisessa erityisen hyvin! 



6. Raha ja talous vaikuttavat elämäämme 
6.1. Mihin rahaa tarvitaan? 
6.2. Rahan käyttäminen on taitolaji 
6.3. Tarkkana ostoksilla 
6.4. Budjetti auttaa raha-asioiden suunnittelussa 
6.5. Mainokset vaikuttavat ostopäätökseen 
6.6. Pankki – rahaa säästöön ja lainaksi 
6.7. Kertaus ja itsearviointi 

7. Työtä ja yrittämistä 
7.1. Miksi työtä tehdään? 
7.2. Ihmiset työskentelevät eri ammateissa 
7.3. Yritykset luovat työtä 
7.4. Veroilla maksetaan palveluja 
7.5. Kertaus ja itsearviointi 
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