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OPETTAJAN OHJE

RAHAVIIKKO 20.–24.3.2023 –YLÄKOULU ja 2. ASTE

Oppitunnin kulku ja ohjeet tehtäviin:

Oppitunti lyhyesti:

• Video: Aamun avaus: Tervetuloa mukaan!

• Roopen ”Koukus rahaan?” -haastatteluvideo

(noin 20 min)

• Keskustelut videoon liittyvien kysymyksien 

pohjalta

Lisätehtävät:

• Humoristinen Zaldo-animaatio: Työsopimus 

kannattaa! (kesto 01:15 min) ja halutessa siihen 

liittyvät tehtävät

• Ikigai ja unelmien työ -tehtävä

• Jatkomateriaalia: Nuorille suunnattuja podcast-

jaksoja kysymyksineen

Kuvaus oppitunnista:

Koukus rahaan? Yrittäjyyttä kehiin -sisältöjen äärellä 

opiskellaan tunnetun somevaikuttajan Roope 

Ranniston johdolla yrittäjyyden ja työelämän 

perusasioita sekä oman talouden hallintaa. 

Lisätehtävinä tarjolla ovat humoristinen animaatio 

työsopimuksen teosta ja pohdiskelutehtävä unelmien 

työstä Ikigai-kuvan avulla sekä podcast-jaksoja ja niihin 

liittyviä tehtäviä.

Ennen oppituntia:

Halutessasi voit johdattaa oppijoita aiheeseen 

keskustelulla. Pyydä nuoria keskustelemaan 

pienryhmissä, millainen on heidän unelmiensa päivä 10 

vuoden kuluttua. Muistuta nuoria, ettei oikeita tai 

vääriä vastauksia ole. Pohtikaa lopuksi yhdessä, mitä 

yhteistä ja mitä eroavaisuuksia jokaisen unelmien 

päivissä on.

1. Aamun avaus: Tervetuloa mukaan!

youtu.be/UPLBL6oYcoQ

Katsotaan yhdessä Roope Ranniston 

haastatteluvideo

youtu.be/LhNuqtqp5aM

Keskustellaan pienryhmissä videon 

kysymyksistä (kysymykset voi myös 

tulostaa täältä): 

Mikä Roopen vastauksista oli yllättävin? 

Mistä ajattelet samoin? 

Mistä asiasta olisit halunnut tietää lisää? 

Lisätehtäviä

2.

3.

4.

https://nuoriyrittajyys.fi/
https://youtu.be/UPLBL6oYcoQ
https://youtu.be/LhNuqtqp5aM
https://youtu.be/YYbDeh_mWdc
https://youtu.be/UPLBL6oYcoQ
https://youtu.be/LhNuqtqp5aM
https://nuoriyrittajyys.fi/wp-content/uploads/kysymykset-roope-ranniston-haastattelun-pohjalta.pdf


Yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja – tekemällä oppien. 

Lisätietoja nuoriyrittajyys.fi.

OPETTAJAN OHJE

RAHAVIIKKO 20.–24.3.2023 –YLÄKOULU ja 2. ASTE

Lisätehtäviä

Jos haluatte luokassa laventaa teeman käsittelyä, voi oppijoille antaa tehtäviksi yhden tai 

useamman seuraavista alla olevista tehtävistä. Zaldo-ohjelmaan kuuluvan hauskan 

animaation sisällöt sopivat hyvin yläkoululaisille ja Ikigai-tehtävä toisen asteen 

opiskelijoille. Podcasteista ja niihin liittyvät PodTask-tehtävät sopivat kaikille.

Animaatio: Työsopimus kannattaa!

• Humoristinen lyhyt animaatio, jossa Jarkko oppii, 

että työsopimus kannattaa aina tehdä: (suositeltu 

yläkoululaisille) youtu.be/YYbDeh_mWdc

• Halutessanne löydätte videoon liittyvät tehtävät 

Zaldon sivulta kohdasta 1.3. Tehtävissä pääsee 

pureutumaan työsopimukseen ja palkkakuittiin 

zaldo.fi/zaldo/1-rikasta-laiffii

LISÄTIETOJA ZALDOSTA »

https://nuoriyrittajyys.fi/
https://youtu.be/YYbDeh_mWdc
https://zaldo.fi/zaldo/1-rikasta-laiffii/
https://zaldo.fi/zaldo/1-rikasta-laiffii/
https://zaldo.fi/zaldo/1-rikasta-laiffii/
https://youtu.be/YYbDeh_mWdc
https://youtu.be/YYbDeh_mWdc
https://zaldo.fi/opettaja/
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Unelmien työ

Omaa unelmatyötä voi lähteä määrittelemään 

esimerkiksi Igigain avulla.

Ikigai ja unelmien työ -tehtävä

Mikä on sinun ikigai? Kuvan voi ladata täältä ja alta löydät esittelyn pienryhmien 

pohdintatehtävään.

”Ikigain suurin salaisuus on itsensä hyväksyminen riippumatta 

siitä, minkälaisia ominaisuuksia on syntymässään saanut.”

(Taustatiedoksi Ikigain ohjeita pitkään elämään: nuoriyrittajyys.fi/rahaviikon-lisatehtava)

Ikigai on vanha japanilainen ajatusmalli ja lyhyesti 

sanottuna se kuvastaa elämisen ja tekemisen iloa, 

syytä elää. Ikigain avulla voi lähteä pohtimaan sitä, 

mikä on oman elämän tarkoitus, ja mikä voisi olla 

oma unelmatyö, josta saisi iloa sekä rahaa. 

Ikigain kuvan avulla asiaa voidaan lähestyä neljästä 

suunnasta, ja keskelle lopulta muodostuu oma ikigai

eli elämän tarkoitus. Ikigaita voi lähestyä seuraavien 

kysymysten kautta:

• Mitkä ovat kiinnostuksen kohteesi? Mistä 

innostut? 

• Missä olet hyvä? Mitä taitoja sinulla on?

• Mitä tarpeita näet ympärilläsi? Mitä maailmasta 

puuttuu tai mitä pitäisi olla enemmän? 

• Mistä voit ansaita rahaa? Mistä taidoistasi voisit 

saada palkkaa tai yrittäjänä laskuttaa asiakasta?

Ikigaita ei ole helppo löytää, äläkä ole harmissasi, jos 

asia ei selviä. On kuitenkin hienoa, jos jäät 

pohtimaan, mikä oma ikigaisi ja unelmiesi työ voisi 

olla. Samalla kasvatat ymmärrystä siitä, mikä juuri 

sinua kiinnostaa ja miten voisit tätä kohti lähteä 

etenemään. Pienikin pysähdys itsetutkiskelun äärellä 

on hyödyllistä tulevaisuuden kannalta ja vie sinua 

askeleen lähemmäksi itsesi näköistä elämää. 

https://nuoriyrittajyys.fi/
https://nuoriyrittajyys.fi/wp-content/uploads/ikigai-kuva-nuori-yrittajyys.pdf
https://nuoriyrittajyys.fi/wp-content/uploads/ikigai-kuva-nuori-yrittajyys.pdf
https://nuoriyrittajyys.fi/wp-content/uploads/ikigai-kuva-nuori-yrittajyys.pdf
https://nuoriyrittajyys.fi/rahaviikon-lisatehtava/
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Uskalla Yrittää -podcast

Yrittäjyys-, työelämä- ja talousasioiden käsittelyä voi halutessa jatkaa podcast-jaksojen 

parissa – joko luokassa tai antaa oppijoille tehtäväksi kotona. Verkkosivuillamme jokaisen 

podcastin alta löytyvät jaksoon liittyvät kysymykset ja vastaukset. 

Pinkku Pinskun podcast-jakso ja kysymykset: Tutustuminen 

tubettajan työhön 

11-vuotiaasta asti tubettanut Pinja Sanaksenaho on kasvanut ja 

kasvattanut suosiotaan Suomi-Tuben kehityksen mukana. Jaksossa hän 

kertoo, millaista oli olla alansa huippu reippaasti alaikäisenä. Lisäksi 

jaksossa opitaan, millaista on videoiden ammattimainen teko ja mitä 

kaikkea se vaatii. Jakson kesto 36 minuuttia. 

nuoriyrittajyys.fi/podcastit/35-pinjasta-pinkku-pinsku-pinja-sanaksenaho

Jakson tehtävät

Kysymykset

Vastaukset

Raha, järki ja tunteet – Maarit Lassander

Miltä raha tuntuu? Siihen vastaa Rahaviisaus-kirjan kirjoittanut psykologi 

ja valtiotieteilijä Maarit Lassander. Jakson kesto 37 minuuttia.

nuoriyrittajyys.fi/podcastit/s2-e12-raha-jarki-ja-tunteet-maarit-lassander

Jakson tehtävät

Kysymykset

Vastaukset

Suuri työelämäjakso – Anna-Kaisa Varamäki

”Työelämämuotoilija” Anna-Kaisa Varamäen haastattelussa 

keskustellaan työelämästä, palkoista ja mitä voi olla intohimo 

työelämässä. Jakson kesto 40 minuuttia.

nuoriyrittajyys.fi/podcastit/s2-e21-suuri-tyoelamajakso-anna-kaisa-

varamaki

Jakson tehtävät

Kysymykset

Vastaukset LISÄÄ PODCASTEJA »

https://nuoriyrittajyys.fi/
https://nuoriyrittajyys.fi/podcastit/35-pinjasta-pinkku-pinsku-pinja-sanaksenaho/
https://nuoriyrittajyys.fi/wp-content/uploads/podtask-pinja-sanaksenaho-kysymykset-compressed.pdf
https://nuoriyrittajyys.fi/wp-content/uploads/podtask-pinja-sanaksenaho-vastaukset-compressed.pdf
https://nuoriyrittajyys.fi/podcastit/s2-e12-raha-jarki-ja-tunteet-maarit-lassander/
https://nuoriyrittajyys.fi/wp-content/uploads/uy-podtask-k2-j12-maarit-lassander-tehtavat-compressed.pdf
https://nuoriyrittajyys.fi/wp-content/uploads/uy-podtask-k2-j12-maarit-lassander-vastaukset-compressed.pdf
https://nuoriyrittajyys.fi/podcastit/s2-e21-suuri-tyoelamajakso-anna-kaisa-varamaki/
https://nuoriyrittajyys.fi/wp-content/uploads/uy-podtask-k2-jakso21-anna-kaisavaramaki-tehtava-compressed.pdf
https://nuoriyrittajyys.fi/wp-content/uploads/uy-podtask-k2-jakso21-anna-kaisavaramaki-vastaukset-compressed.pdf
https://nuoriyrittajyys.fi/podcastit/35-pinjasta-pinkku-pinsku-pinja-sanaksenaho/
https://nuoriyrittajyys.fi/podcastit/35-pinjasta-pinkku-pinsku-pinja-sanaksenaho/
https://nuoriyrittajyys.fi/wp-content/uploads/podtask-pinja-sanaksenaho-kysymykset-compressed.pdf
https://nuoriyrittajyys.fi/wp-content/uploads/podtask-pinja-sanaksenaho-kysymykset-compressed.pdf
https://nuoriyrittajyys.fi/wp-content/uploads/podtask-pinja-sanaksenaho-vastaukset-compressed.pdf
https://nuoriyrittajyys.fi/wp-content/uploads/podtask-pinja-sanaksenaho-vastaukset-compressed.pdf
https://nuoriyrittajyys.fi/podcastit/s2-e12-raha-jarki-ja-tunteet-maarit-lassander/
https://nuoriyrittajyys.fi/podcastit/s2-e12-raha-jarki-ja-tunteet-maarit-lassander/
https://nuoriyrittajyys.fi/podcastit/s2-e21-suuri-tyoelamajakso-anna-kaisa-varamaki/
https://nuoriyrittajyys.fi/podcastit/s2-e21-suuri-tyoelamajakso-anna-kaisa-varamaki/
https://nuoriyrittajyys.fi/podcastit/

