
OPETTAJAN OPAS

Oma työ

Viiden teeman 
kokonaisuus 

työelämätaitojen, ideoinnin 
ja oman tulevaisuuden 

suunnitteluun.

7.–9.lk ja soveltaen 2. aste



Oma työ -ohjelman kautta yläkoulun oppilaat tunnista-
vat omia vahvuuksiaan ja pohdiskelevat tulevaisuuden 
valintojaan. Erilaisiin ammatteihin tutustuminen, ja niihin 
liittyvien taitojen sekä vahvuuksien pohtiminen, avartaa 
oppilaiden ajatuksia kohti omia tulevaisuuden valintoja. 
Tulevaisuuden työelämän murros tulee ohjelman kautta 
esiin positiivisena mahdollisuutena.

Oma työ -ohjelma on 7.–9. luokkalaisille suunnattu oppi-
miskokonaisuus, jonka kautta oppilaat harjoittelevat 
toiminnallisin työtavoin tulevaisuuden työelämätaitoja. 
Ohjelma tukee oppilaiden itsetuntemusta, osallisuutta, 
omien vahvuuksien oivaltamista sekä vuorovaikutus-
taitoja. Ohjelman aikana harjoitellaan monipuolisesti 
tiedonhakutaitoja ja luodaan pohjaa urasuunnitelmille. 
Ohjelman aikana oppilaat harjoittelevat hyvin kattavasti 
opetussuunnitelman edellyttämiä laaja-alaisia taitoja.
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Tervetuloa mukaan Oma työ 
-ohjelmaan

Hyödynnä Yrittäjyys-
kasvatuksen mittaristoa

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo on itse-
arviointityökalu perus- ja toisen asteen 
opettajille ja rehtoreille. Mittariston 
avulla voi arvioida sekä kehittää omaa ja 
oppilaitoksen yrittäjyyskasvatusta. Mitta-
risto on maksuton ja vastaamiseen kan-
nattaa varata aikaa noin 15 minuuttia. 

www.lut.fi/mittaristo

Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry

Toimitus: NY-työryhmä 

Taitto: Anne Jokisaari

Lisätietoja: nuoriyrittajyys.fi

Tutustu kaikkiin NY-ohjelmiin: nuoriyrittajyys.fi

Seuraamalla sosiaalisen median kanaviamme ja aihetunnistetta #Omatyö löydät lisää 

muiden jakamia ideoita.

@nuoriyrittajyys  #Omatyö

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku

Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen 

oppimista tukevia ohjelmia esiopetuksesta korkea-asteelle. Ohjelmat 

on rakennettu opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti.

Esiopetus    Alakoulu Yläkoulu Toinen aste Korkea-aste

Me olemme auttamassa Sinua!
Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijat tukevat työtäsi ympäri Suomen. Eri ikäis-
ten oppijoiden, opettajien ja työelämän edustajien tukena on innostunut ja sitoutunut NY-tiimi, jolla on 
laaja kokemus koulumaailmasta, opettamisesta ja yrittäjyydestä sekä hyvät yhteydet elinkeinoelämään.  
 
Järjestämme yrittäjyyskasvatuksen koulutuksia, NY-ohjelmien käyttöönottokoulutuksia, opettajata-
paamisia ja -verkostoitumisia sekä erilaisia tapahtumia NY-ohjelmiin liittyen. Uskalla Yrittää -koko-
naisuus sisältää seminaareja, yrittäjyyden festivaalin sekä podcasteja, jotka yhdessä tukevat opet-
tajien työtä, ja tarjoavat nuorille mahdollisuuden oppia ja verkostoitua muiden nuorten kanssa. 
 
Yhteystietomme löytyvät osoitteesta: nuoriyrittajyys.fi.

https://mittaristo.lut.fi/
https://nuoriyrittajyys.fi/
https://nuoriyrittajyys.fi/
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Oma työ -ohjelman kaikki viisi teemaa soveltuvat 
käytettäviksi joko viikon mittaisena monialaisena 
oppimiskokonaisuutena tai itsenäisinä, muutaman 
oppitunnin mittaisina oppimiskokonaisuuksina. 
Jokainen teema sisältää tekemistä 2–5 tunniksi ja 
yhteensä materiaalia on noin 20–25 tunniksi. Jos 
haluat käyttää ohjelmaa monialaisena kokonai-
suutena, käytä kaikkia teemojen tehtäviä. Kahden 
oppitunnin mittaisia kokonaisuuksia saat rakennet-
tua käyttämällä kustakin teemasta vain tähdellä * 
merkityt tehtävät.

Tehtävät sisältävät paljon keskustelua ja yhteistä 
ideointia. Usein on hyvä jutella ensin parin kanssa 
tai pienessä tiimissä (3–5 henkilöä), ja sitten vasta 
koko ryhmän kesken. Näin kaikki saavat osallistua 
ilman, että täytyy heti uskaltautua puhumaan koko 
ryhmän kuullen.

Tehtävät perustuvat suurelta osin tutkivaan oppimi-
seen: tuoretta tietoa etsitään esimerkiksi verkosta, 
ja asioita pohditaan eri näkökulmista. Myös luovuus 
ja ideointi yhdessä tiimiläisten kanssa ovat ohjelman 
keskiössä. Ohjelman aikana omia käsityksiä ja asen-
teita reflektoidaan. Oikeita vastauksia ei aina ole. 
Luotettavan tiedon etsiminen, keskusteleminen, 
pohtiminen, perusteleminen ja oppimisen prosessi 
nousevat tärkeämmiksi kuin yksittäiset faktat.

Ohjelma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kou-
lun sekä työ- ja yrityselämän väliseen yhteistyöhön 
sekä verkostoitumiseen. Oppituntien teemojen 
kautta tunnille voidaan kutsua eri alojen edustajia 
kertomaan ammateistaan tai omista urapoluistaan 
nuoria kiinnostavista näkökulmista. Ammatteihin 
tutustuminen voi tapahtua myös vierailujen ja ret-
kien kautta. Löydät enemmän infoa vierailijoista 
tämän oppaan lopusta.

Oma työ -ohjelman käytännön 
toteutustavat ja tehtävät

Oma työ -ohjelma 
pähkinänkuoressa

Oma työ -ohjelman keskiössä ovat oppilaat, jotka 
harjoittelevat laaja-alaisia taitoja toiminnallisten työ-
tapojen kautta. Ohjelman tehtävät on rakennettu 
tukemaan ensisijaisesti työelämätaitojen oppimista. 
Samalla oppilaat oppivat myös opetussuunnitelman 
eri oppiaineiden sisältöjä mm. oppilaanohjauksen, 
äidinkielen ja yhteiskuntaopin alueilta.

Eriyttäminen ohjelmassa

Oma työ -ohjelma pohjautuu toiminnalliseen oppi-
miseen. Ohjelma sisältää paljon toiminnallisia har-
joituksia sekä ryhmätehtäviä ja luokkakeskusteluja. 
Toiminnallinen oppiminen on itsessään eriyttävää, 
sillä jokainen oppilas ja ryhmä voi tekemisen tasolla 
valita omien kykyjensä mukaisen tavan edetä. Toimin-
nanohjauksella opettaja/avustaja tukee jokaisen edis-
tymistä yksilöllisesti. Ryhmät voidaan myös rakentaa 
niin, että oppilas saa vertaistukea muilta oppilailta. 

Materiaalit on rakennettu niin, että opettaja voi 
valita niistä omaan opetukseen ja opetusryhmälleen 
sopivat sisällöt. Oppimistehtäviä voi eriyttää oppi-
las- ja ryhmäkohtaisesti laajuuden sekä tavoitteiden 
osalta. Kaikkien oppilaiden ei tarvitse tehdä kaik-
kea samalla tavalla tai yhtä laajasti, ja laaja valikoima 
tehtäviä mahdollistaa oppimispolkujen valinnan ja 
luomisen.  

Monissa tehtävissä oppilaiden toiminnan lopputu-
loksena syntyy joku tuotos. Tällaisissa tehtävissä 
eriyttäminen tapahtuu lopputuotoksen osalta. Kai-
kilta oppilailta/ryhmiltä ei vaadita samanlaisia moni-
mutkaisia tuotoksia, vaan eriytetään tavoitteita 
tuotoksen laadun tai soveltavuuden osalta. Monet 
tehtävistä antavat tilaa dialogisuudelle. Oman ajat-
telun sanoittaminen on lähtökohtaisesti oppilaan 
oppimiselle sopivalle tasolla, joten keskustelulle 
kannattaa antaa aikaa ja tilaa. 

Oma työ -ohjelman tavoitteet

L1: Osallistun aktiivisesti ryhmän toimintaan ja kannustan muitakin mukaan.

L1: Osaan arvioida eri lähteiden tiedon luotettavuutta.

L2: Osaan tunnistaa ja kuvailla omia vahvuuksiani.

L2: Osaan esittää ja perustella mielipiteitäni uskottavasti.

L3: Tunnistan oman osaamiseni ja hyödynnän sitä tulevaisuuden suunnittelussa.

L3: Osaan käyttää teknologiaa tiedon hakemiseen.

L4: Osaan viestiä työnhakutilanteessa monikanavaisesti.

L4: Osaan ilmaista itseäni ja kertoa osaamisestani luontevasti.

L5: Osaan hakea tietoa erilaisista lähteistä.

L5: Osaan hyödyntää teknologiaa tiedon käsittelyyn ja viestimiseen.

L6: Osaan muodostaa toimivan tiimin.

L6: Toimin vastuullisena tiimin jäsenenä ja teen omat tehtäväni huolella.

L6: Tunnistan työpaikkoja ja yrityksiä, joille voisin rakentaa urasuunnitelmani.

L6: Osaan rakentaa verkostoja / olla yhteydessä minua kiinnostaviin työpaikkoihin ja 
yrityksiin.

L7: Ymmärrän, mitä minun tulee kehittää itsessäni tulevaisuuden haaveiden 
toteuttamiseksi.

L7: Ymmärrän keskeisimmät työelämän käsitteet.

Laaja-alaisia taitoja harjaannutetaan siis katta-
vasti ja tavoitteet on annettu jokaisen viiden tee-
man kohdalle erikseen. Tämä helpottaa oppimisen 
arviointia, jota varten ohjelman digimateriaaleista 
nyohjelmat.fi löytyy opettajalle valmiita itse- ja 
vertaisarviointipohjia, joita voi hyödyntää oppimis-
kokonaisuuden arvioinnissa.

Digitaalinen työskentely-
ympäristö

Ohjelman oppilaan materiaalit ovat käytettävissä 
sekä tilattavina painettuina työvihkoina että digitaa-
lisesti täytettävinä pdf-työvihkoina. Jos käytät mate-
riaaleja digitaalisessa muodossa, kannattaa oppilaille 
luoda koulun teknologiaympäristöön Oma työ 
-ohjelman kansio, mihin tiimit kokoavat tehtäviensä 
dokumentaation ja tuotokset. Voit halutessasi liit-
tää sinne ohjelman digitaalisia materiaaleja. Pyydä 
oppilaita tai tiimejä luomaan sinne oma kansionsa, 
jonne he tallentavat kaikki ohjelman aikana tuotta-
mansa digitaaliset aineistot.

 Digimateriaalit löytyvät 
 osoitteesta: nyohjelmat.fi

https://nyohjelmat.fi/
https://nyohjelmat.fi/
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Ohjelmakoonti

4

4. TYöNhakuuN

Tavoitteet: 
• Hyödyntää omaa osaamista 
ja verkostoja tulevaisuuden 

suunnitelmissa.
• Harjoitella itseilmaisua ja 

viestimistä.
Laaja-alainen osaaminen: 

L1, L3, L4, L6

Ennakkotehtävät

Aloita ohjelma antamalla oppilaille ennakkotehtä-
vät jo viikkoa ennen varsinaista aloitusta oppitun-
neilla. Niiden avulla oppilaat orientoituvat ohjelman 
aihepiiriin ja pohdiskelevat omia ennakkotietojaan 
aiheesta. Voit myös teettää asennetestin ennen kuin 
aloitatte tehtävien tekemisen. Asennetesti löytyy 
ohjelman digitaalisesta materiaalista nyohjelmat.fi.

Teema 1: Tiimin rakentaminen

Ensimmäisen teeman aikana oppilaat muodostavat 
tiimit ja harjoittelevat yhteistyötaitoja ja tiimiyty-
mistä. He oppivat toimivan tiimityöskentelyn peri-
aatteita, ja harjoittelevat niitä.

Teema 2: Omat vahvuudet

Teemassa 2 oppilaat tunnistavat ja kuvailevat omia 
sekä muiden tiimiläisten vahvuuksia. He kuvailevat 
myös omaa osaamistaan ja arvojaan. Osaamisen 
tunnistamisen kautta oppilaat löytävät myös kehit-
tämisen kohteita, ja harjoittelevat mielipiteiden sel-
keää ilmaisua.

Ohjelman koonti

1

1. TiimiN 
rakENTamiNEN

Tavoitteet: 
 • Harjoitella yhteistyötaitoja ja 

tiimiytymistä.
• Oppia toimivan 

tiimityöskentelyn tapoja.
Laaja-alainen osaaminen: 

L1, L2, L6

3. TuLEvaiSuudEN 
TYöELämä

Tavoitteet:
• Harjoitella tiedonhakua, 

lähdekritiikkiä ja argumentointia.
• Rakentaa omaa urapolkua.
Laaja-alainen osaaminen: 

L1, L3, L5, L6

35

5. TuLEvaiSuudEN 
TYöELämäTaidOT 

haLTuuN

Tavoitteet: 
• Oppia keskeiset työelämän 

käsitteet ja toimintatavat.
• Oppia vastuulliseksi tiimin jäseneksi.

Laaja-alainen osaaminen: 
L2, L3, L5, L6, L7

2

2. OmaT vahvuudET

Tavoitteet:
• Oppia tunnistamaan ja kuvaile-
maan omia ja muiden vahvuuksia.

• Tunnistaa osaamisen 
kehittämiskohteita.

Laaja-alainen osaaminen: 
L2, L3, L4, L6, L7

ENNakkOTEhTäväT

Tavoite:
• Orientoitua ja pohtia 

ennakkotietoja aihepiiristä.

vinkki: teetä oppilailla 

asennetesti (nyohjelmat.fi).

iLmOiTa OhJELmaN 
SuOriTuS Ja aNNa 

PaLauTETTa

nyohjelmat.fi

Oppilaat voivat tehdä 
asennetestin uudelleen 

ohjelman jälkeen ja seurata, 
tapahtuiko muutosta.

Seuraamalla sosiaalisen median 
kanaviamme ja aihetunnistetta 
#NuoriYrittäjyys löydät lisää 

tukimateriaalia ja muiden 
jakamia ideoita.

Teema 3: Tulevaisuuden työelämä

Kolmannessa teemassa oppilaat harjoittelevat tie-
donhakua ja erilaisten lähteiden luotettavuuden 
arviointia. He rakentavat omaa urapolkuaan tutus-
tumalla erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. 
Teeman aikana oppilaat oppivat myös tiimityötaitoja 
ja argumentointia.

Teema 4: Työnhakuun

Teemassa neljä oppilaat harjoittelevat oman osaa-
misen tunnistamista ja hyödyntämistä tulevaisuu-
tensa suunnittelussa. He harjoittelevat itseilmaisua 
ja viestimistä tiimeissä. Oppilaat opettelevat tunnis-
tamaan oman urapolkunsa kannalta mielenkiintoisia 
työpaikkoja ja yrityksiä sekä rakentamaan verkos-
toja niihin.

Teema 5: Tulevaisuuden työelämätaidot 
haltuun

Oppilaat oppivat toimimaan vastuullisina tiimin 
jäseninä. He ymmärtävät keskeisimmät työelämän 
käsitteet ja oppivat työelämän toimintatapoja.

Seuraamalla sosiaalisen median kanaviamme ja aihe-
tunnistetta #NuoriYrittäjyys löydät lisää tukimate-
riaalia ja muiden jakamia ideoita.

 Lisämateriaalia löydät digitaalisesta  
 opettajan materiaalista: nyohjelmat.fi

https://nyohjelmat.fi/
https://nyohjelmat.fi/
https://nyohjelmat.fi/
https://nyohjelmat.fi/
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Ohjelman aikana on hyvä hyödyntää ympäröivää 
yhteiskuntaa kutsumalla mukaan asiantuntijoita 
yrityksistä ja työelämästä. Koulun ulkopuoliset asi-
antuntijat antavat ajankohtaista tietoa työelämän 
ilmiöistä. Koulun ulkopuoliset vierailijat tuovat usein 
innostavia ja tuoreita näkökulmia koulutyöhön.

Kutsumalla vierailijoita kouluun tuot asiantunti-
jat oppilaiden luokse. Eri henkilöiden ja toimijoi-
den kokemukset sekä tarinat syventävät ohjelman 
teemojen käsittelyä, ja samalla oppilaille tarjoutuu 
mahdollisuus esittää kysymyksiä ja olla vuorovaiku-
tuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Kutsu vieraileva asiantuntija 
oppitunnille

Kirjaa vierailijan kanssa 
yhteisen toiminnan 
tavoitteet

• keskustele ohjelman teemoista, ja rohkaise 
vapaaehtoista kertomaan tarinansa omin 
sanoin.

• Suunnittele yhteistyölle myös jatkoa. Mil-
loin ja missä voisitte tavata uudelleen? 
Voisiko yhteistyötä jatkaa seuraavan NY-
ohjelman aikana?

• Löydät valmiin viestipohjan vapaaehtoiselle 
lähetettäväksi: nyohjelmat.fi.

Lisätietoja

Onneksi olkoon! 
Olette yhdessä suorittaneet Oma työ -ohjelman. Ilmoita ohjelman suoritus ja anna palautetta 

osoitteessa nyohjelmat.fi. Seuraavaksi voit rauhassa tutustua muihin NY-ohjelmiin, jotka ovat osa 
Nuori Yrittäjyys ry:n Yrittäjyyskasvatuksen polkua aina korkea-asteelle asti. Ota ohjelman jälkeen 

käyttöösi Vuosi yrittäjänä -ohjelma, jossa oppilaat pääsevät ideoimaan oman NY-yrityksensä.

Seuraavat NY-askeleet 

Oma talous

Oma talous -ohjelman keskiössä 
ovat oppilaat, jotka harjoittelevat 
laaja-alaisia taitoja toiminnallis-
ten työtapojen kautta. Ohjelman 
tehtävät on rakennettu tukemaan 
ensi sijassa arjen taloustaitojen 
oppimista. Samalla oppilaat oppi-
vat myös opetussuunnitelman eri 
oppiaineiden sisältöjä mm. kotita-
louden, yhteiskuntaopin ja mate-
matiikan alueilta. 

Innovaatioleiri 
– yläkoulu 

Innovaatioleirillä oppilaat sukelta-
vat syvälle tiimissä toimimiseen. 
Tiimitoimintarastit ovat hausko-
ja ja innostavat oppilaat etsimään 
omia vahvuuksiaan, ideoimaan ja 
keksimään oivaltavia ratkaisuja 
ongelmiin. Liiketoimintarasteilla 
innovoidaan uusia yritysideoita ja 
leiri toimii hyvin ponnahduslautana 
Vuosi yrittäjänä -ohjelmalle. Leiri-
ohjaajina toimivat lukiolaiset, joten 
leiri helpottaa myös oppilaiden ni-
velvaihetta toiselle asteelle.

Vuosi yrittäjänä

Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa oppi-
laat harjoittelevat yrittäjyystaitoja 
tekemisen kautta. Ohjelmassa op-
pilaat perustavat yksin tai ryhmässä 
oikealla rahalla toimivan NY-yrityk-
sen omien kiinnostusten tai taitojen 
mukaan. Ohjelma tarjoaa yläkoulun 
opettajalle avaimet käteen -koko-
naisuuden yrittäjyyden opettami-
seen. Ohjelma sisältää käyttöönot-
tokoulutuksen, valmiit materiaalit ja 
digitaalisen oppimisympäristön..

Hyvää matkaa seuraavien NY-ohjelmien 

inspiroivaan maailmaan!

nuoriyrittajyys.fi

https://nyohjelmat.fi/
https://nyohjelmat.fi/


Nuori Yrittäjyys ry eli NY tarjoaa yrittäjyys-, työelämä- ja taloustai-
toja tukevia pedagogisia ohjelmia päiväkotien, koulujen ja oppilaitos-
ten käyttöön. NY on voittoa tavoittelematon yhdistys, ja se kuuluu 
kansainväliseen Junior Achievement Worldwide -kattojärjestöön. 
Suomessa toiminta alkoi vuonna 1995. 

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku on pedagogisten ohjelmien kokonai-
suus. Polku tarjoaa käytännönläheisiä työvälineitä lasten ja nuorten 
yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen vahvistamiseen esiopetuk-
sesta korkea-asteelle asti. Opetussuunnitelman tavoitteita tukevat 
NY-ohjelmat toteutetaan kouluissa osana opetusta. Tekemällä oppi-
miseen perustuva toiminta vahvistaa myös konkreettisesti nuorten 
ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. 

Ota yhteyttä: info@nuoriyrittajyys.fi  

@NuoriYrittajyys   #Omatyö

nuoriyrittajyys.fi
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