
 

YRITTÄJYYSTYÖSKENTELYN 
TAVOITTEET ESIOPETUKSESSA  
JA 1.–3. LUOKALLA

Toiminnalliset taidot
Kehitän toiminnallisia taitojani, kun... 

• Pyrin toteuttamaan idean käytännössä.
• Teen töitä yhdessä yhden tai useamman muun kanssa.
• Kerron (esittelen) muille omassa koulussani tai sen 

ulkopuolella, mitä olen tehnyt. 
• Pyydän tutuilta apua.
• Piirrän tai rakennan ideoiden pohjalta jotain sekä fyysisesti 

että digitaalisesti.
• Esittelen muille, mitä olemme tehneet.

Luovat taidot
Kehitän luovia taitojani, kun... 

• Ajattelen asioita eri näkökulmista ja hyödynnän sitä 
opetuksessa.

• Hyödynnän koulussa muualla kokemiani asioita.
• Muokkaan ja testailen omia ideoitani ja ratkaisujani.
• Jatkan ideoimista myös ensimmäisen hyvän idean jälkeen 

(aivoriihi).
• Pohdin muiden kanssa eri ideoiden ja ratkaisujen etuja ja 

haittoja.
• Käytän aistejani ja luon kuvallisia ilmauksia, kuten  

esimerkiksi: ajattelen niin, että aivoissa natisee.
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Henkilökohtaiset valmiudet
Kehitän henkilökohtaisia valmiuksiani, kun...  

• Uskallan ryhtyä johonkin, jota en vielä osaa.
• Uskon, että voin oppia tai ratkaista tehtävän, kunhan käytän 

siihen aikaa. 
• Testaan ideoitani aikuisten tukemana. 
• Teen töitä haasteen tai tehtävän parissa pidemmän aikaa 

kerralla.
• Virheistä oppimalla pääsen eteenpäin ja kehityn. 
• En anna periksi, vaikka tehtävä olisi vaikea. 
• Työskentelen keskittyneesti haasteen tai tehtävän parissa. 

Yhteiskunnalliset taidot
Kehitän yhteiskunnallisia taitojani, kun... 

• Puhun erilaisista elämäntavoista esimerkiksi silloin, kun  
käsittelemme luokan omaa kulttuuria tai koulun arvoja. 

• Ratkon matematiikan tehtäviä rahassa.
• Opin, millaista on olla töissä. 
• Tutustun asuinalueeseeni ja puhun muiden kanssa: Mitä 

osaamista alueella on? Mitä yrityksiä tai laitoksia alueella 
on? Onko jossakin parantamisen varaa? 
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YRITTÄJYYSTYÖSKENTELYN 
TAVOITTEET 4.–6. LUOKALLA

Toiminnalliset taidot
Kehitän toiminnallisia taitojani, kun... 

• Tutustun uusien projektien epävarmuustekijöihin.
• Työskentelen muiden kanssa ryhmässä, jota en ole  

valinnut itse.
• Osallistun aktiivisesti projektitöihin.
• Esittelen muille, mitä olen tehnyt.
• Mietin, kuka tuttu voisi auttaa minua. 
• Kerron visuaalisten apuvälineiden avulla ideoistani  

ja tuloksistani.

Luovat taidot
Kehitän luovia taitojani, kun... 

• Osaan vaihdella johdonmukaisen ja ratkaisukeskeisen sekä 
luovan ja spontaanin ajattelun välillä.

• Hyödynnän aiemmin oppimiani asioita.
• Testaan, kokeilen ja yhdistelen oppimiani asioita uusin tavoin. 
• Kerään erilaisia ideoita tietyn tehtävän ratkaisemiseksi.
• Etsin uusia ideoita verkosta ja lähiympäristöstäni.
• Keskustelen muiden kanssa eri ideoiden ja ratkaisujen eduista 

ja haitoista.
• Hyödynnän aisteihin pohjautuvia ilmaisumuotoja ja  

aistimuksia.
• Puhun muiden kanssa lähitulevaisuuden haaveista.

Henkilökohtaiset valmiudet
Kehitän henkilökohtaisia valmiuksiani, kun...  

• Heittäydyn täysillä uuteen asiaan.
• Uskallan toimia eri tavalla tai olla toista mieltä kuin kaverini.
• Seison omien ja yhteisten projektien takana ja osallistun 

aktiivisesti niihin.
• Uskon osaavani mitä tahansa, kunhan käytän siihen aikaa. 
• Testaan yhdessä muiden kanssa erilaisia ideoita ja  

käynnistän projekteja.
• Teen kompromisseja ja tarkastelen asioita eri näkökulmista.
• En anna periksi, vaikka se houkuttaisi.
• Ymmärrän, että omista ja muiden virheistä ja  

väärinkäsityksistä voi oppia.
• Keksin keinoja päästä eteenpäin, kun jokin on vaikeaa.

Yhteiskunnalliset taidot
Kehitän yhteiskunnallisia taitojani, kun... 

• Vertailen eri kulttuureja – sekä kotimaassa että 
kansainvälisesti.

• Laajennan omaa käsitystäni maailmasta.
• Laadin yksinkertaisia talousarvioita.
• Osallistun yhdistystoimintaan ja vapaa-ajan työhön. 
• Puhun muiden kanssa kansainvälisistä mahdollisuuksista 

ja ongelmista.
• Tutustun yhteiskunnan resurssien ja talouden  

rakenteisiin.
• Tutustun yritystoimintaan.

Tanskan yrittäjyyssäätiö yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa
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YRITTÄJYYSTYÖSKENTELYN 
TAVOITTEET 7.–9. LUOKALLA

Toiminnalliset taidot
Kehitän toiminnallisia taitojani, kun... 

• Arvioin uusien projektien epävarmuustekijöitä ja riskejä.
• Suunnittelen ja toteutan projekteja muiden kanssa.
• Teen yhteistyötä koulun ulkopuolisten, muiden alojen 

ihmisten kanssa.
• Esittelen muille, mitä olen tehnyt. 
• Etsin minulle entuudestaan tuntemattomia ihmisiä, jotka  

voivat auttaa minua.
• Kokoan verkostoa ihmisistä, jotka voivat auttaa minua.
• Valmistelen esityksiäni tietylle kohderyhmälle.

Luovat taidot
Kehitän luovia taitojani, kun... 

• Ajattelen asioita järjestelmällisesti vaiheittain: ongelman  
määrittäminen – ideointi – idean valitseminen.

• Hyödynnän samanaikaisesti tietoa useista eri oppiaineista.
• Testaan eri aihealueiden osaamistani ja yhteiskunnallista  

tietämystäni.
• Testaan erilaisia ideoita törmätessäni tiettyyn ongelmaan.
• Yhdistelen ideoihin useita eri elementtejä, kuten aistimuksia, 

vastakohtia, mielleyhtymiä ja ongelmanratkaisua.
• Arvioin muiden kanssa eri ideoiden ja ratkaisujen etuja  

ja haittoja.
• Hyödynnän aisteja ja tunteita taiteellisesti ja esteettisesti.
• Muotoilen tulevaisuuden haaveita ja visioita.

Henkilökohtaiset valmiudet
Kehitän henkilökohtaisia valmiuksiani, kun...  

• Heittäydyn täysillä uuteen asiaan.
• Uskallan toimia tai ajatella vallalla olevien normien  

vastaisesti.
• Seison omien ja yhteisten projektien takana ja osallistun  

aktiivisesti niihin.
• Muodostan asioista omat käsitykseni ja toimin siitä  

lähtökohdasta, että kaikki on mahdollista minulle. 
• Testaan ideoita ja käynnistän projekteja joko yksin tai yhdessä 

muiden kanssa.
• Työstän omaa identiteettiäni ympäröivästä kulttuurista  

riippumatta.
• Jatkan työtä siitä mihin jäin, kun siihen on taas aikaa.
• Opin omista ja muiden virheistä ja väärinkäsityksistä ja  

pääsen siten eteenpäin.
• Hahmotan ja hallitsen monimutkaisia tehtäviä.
• Työskentelen pitkien, jaksoittain tehtävien projektien parissa.

Yhteiskunnalliset taidot
Kehitän yhteiskunnallisia taitojani, kun... 

• Vertailen eri kulttuureja ja elämäntapoja. 
• Puhun muiden kanssa omasta maailmaa koskevasta  

käsityksestäni.
• Laadin yksinkertaisia talousarvioita ja tilinpäätöksiä.
• Suunnittelen tulevaisuuden uraani.
• Arvioin globalisaation seurauksia – mahdollisuuksia  

ja ongelmia.
• Arvioin käytettävissä olevia resursseja.
• Pohdin tuotteisiin, myyntiin, organisaatioon ja  

talouteen liittyviä seikkoja ja laadin liiketoimintamallin. 

Tanskan yrittäjyyssäätiö yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa
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