
Oppimis-
paketin kesto:

noin 1-3 
oppituntia



Tämä on oppimispaketti sinulle. Tehtävät ohjaavat sinua kohti etäTET-viikkoa. Tosi kiva, että lähdit mukaan!

Oppimispaketin avulla:

• Pääset pohtimaan omaa osaamistasi

• Tutustut työelämään ja työelämätaitoihin

• Voit miettiä seuraavia askelia kohti esim. kesätöitä

• Harjoittelet oman talouden hallintaa

• Tutustut etäTETin työnantajiin





Oma osaaminen ja työelämätaidot

Tutustu Lotan tarinaan. Lotta kertoo omista 
opinnoistaan ja töistään sekä siitä, mitä 
työelämätaitoja hän on oppinut. Lisäksi Lotta 
pohtii, miten digitalisaatio näkyy hänen työssään 
finanssialalla.

Katso Lotan tarina: youtu.be/eRfA-R4bG5M

https://youtu.be/eRfA-R4bG5M


Oman osaamisen
tunnistaminen

• Oman osaamisen tunnistaminen on tärkeä 
työelämätaito ja sitä on hyvä harjoitella

• Omien vahvuuksien tunnistaminen kehittää 
itsetuntemustasi ja itsetuntemus toimii esimerkiksi 
hyvänä pohjana työnhakuun

• Osaamista kertyy harjoitteluiden ja työpaikkojen 
lisäksi vapaa-ajalta, harrastuksista ja 
vapaaehtoistoiminnasta. Toisinaan vapaa-ajalla 
hankittu osaaminen voi olla jopa kovempaa 
valuuttaa kuin työkokemus, joten sitä ei kannata 
väheksyä!

• Seuraavien tehtävien myötä opit tunnistamaan 
osaamistasi ja kertomaan siitä myös keskusteluissa.



Työelämätaidot ja 
työelämän 
pelisäännöt

• Ensimmäisinä työpäivinä on 
tulee eteen paljon uutta 
muistettavaa. Työelämässä on 
myös monenlaisia pelisääntöjä, 
jotka on hyvä tuntea.

• Seuraavien tehtävien avulla 
pääset tutustumaan työelämän 
pelisääntöihin sekä 
tutustumaan töiden aloitukseen 
liittyviin tärkeisiin taitoihin ja 
asioihin.



Tutustu seuraavaksi 
omaan osaamiseesi 
ja työelämätaitoihisi 
Duunikoutsin avulla. 

Tarvitset tätä 
sovellusta myös 
etäTET-viikolla.

Katso video tästä!

https://www.youtube.com/watch?v=eEYjrHyU0mg


Lataa maksuton
Duunikoutsi-
sovellus



Duunikoutsin
haasteet 
yläkoululaisille

1. Avaa sovellus
2. Valitse valikosta ”TET-jaksolle”
3. Valitse ”Vaihe 1: Itsetuntemus”

➢ Tee haaste #1 kuvaile itseäsi
➢ Tee haaste #2 kehulaatikko
➢ Tee haaste #3 tunnista taitoja
➢ Tee haaste #4 pyydä palautetta
➢ Tee haaste #7 mitä haluat TET-jaksolta

4. Valitse ”Vaihe 3: Töissä”
➢ Katso video: Työelämän pelisäännöt



Duunikoutsin
haasteet 
II. asteelle

1. Avaa sovellus
2. Valitse valikosta ”Ekaa työpaikkaa”
3. Valitse ”Vaihe 1: Itsetuntemus”

➢ Tee haaste #1 kuvaile itseäsi
➢ Tee haaste #2 kehulaatikko
➢ Tee haaste #4 mieti vahvuuksiasi
➢ Tee haaste #5 mieti heikkouksiasi
➢ Tee haaste #10 osaamiseni

4. Valitse ”Vaihe 6: Töissä”
➢ Katso video Työelämän pelisäännöt



Ota haltuun myös
Duunikoutsin
opetuspaketit

TATin
aineistopankista!

Lataa tästä maksuton Duunikoutsi-opetuspaketti yläkouluille

Lataa tästä maksuton Duunikoutsi-opetuspaketti toiselle 
asteelle

https://www.tat.fi/tietopankki/duunikoutsi-ohjaustyosi-tukena-lataa-opetuspaketti-kayttoosi/
https://www.tat.fi/tietopankki/duunikoutsin-opetuspaketti-lukioon/




Kesätyö – muutakin kuin rahaa? 

Millainen on hyvä kesätyöntekijä? 
Mistä kesätöitä löytyy? 

http://www.tat.fi/tietopankki/kesatyo-muutakin-kuin-taskurahaa
http://www.tat.fi/tietopankki/millainen-on-hyva-kesatyontekija
http://www.tat.fi/tietopankki/mista-kesatoita-loytyy


Seuraava askel kohti 
töitä
• Joku tietää pienestä pitäen, mitä aikoo ammatikseen 

tehdä.

• Suurimmalle osalle valinta on kuitenkin haastava. Moni 
asia kiinnostaa, mutta miten siitä tekisi ammatin? Mille 
alalle kannattaisi hakea opiskelemaan? Mille alalle on 
pulaa työnhakijoista ja mille alalle on ylitarjontaa 
hakijoista?

• Työ on osa aikuistuvan nuoren ja aikuisen elämää. Mitä 
paremmin on pohtinut omia kiinnostuksen kohteita ja 
sitä, minkälaisia työtehtäviä haluaa tehdä aikuisena, sitä 
mielenkiintoisempaa työelämä ja tulevat opiskelut ovat.

• Erilaiset kesätyökokemukset auttavat oivaltamaan itseä 
kiinnostavia asioita ja löytämään seuraavat omat 
askeleet kohti opiskelupaikkaa ja työelämää.



• Ammatinvalintatesti Duunikone

• Mene Duunikoutsi-sovelluksen kohtaan: Ekaa työpaikkaa – vaihe 1 / Itsetuntemus – haaste #3 Tee 
ammatinvalintatesti

• Tämän jälkeen katso Duunikoutsi-sovelluksesta uravideoita – voisiko jokin näistä olla sinua kiinnostava ala? 





Oman talouden hallinta

Miksi rahasta pitää puhua ja miksi omaa 
taloutta on hyvä hallita?

Katso, mitä Hätä-Miikka ja muut kertovat 
omasta suhteestaan rahaan: 
www.youtube.com/watch?v=sM86bVtystc

http://www.youtube.com/watch?v=sM86bVtystc


Rahasta puhuminen 
ja oman talouden 
hallinta

• Oma talous on osa arkea: Teemme päivittäin päätöksiä, 
jotka vaikuttavat omaan talouteemme. On tärkeää 
pyrkiä tasapainoon juuri oman talouden osalta. 

• Kaikilla on erilainen taustansa: Kaikilla on myös erilainen 
tausta rahankäyttöön esimerkiksi oman perhetaustan 
osalta. Myös kaveripiiri voi vaikuttaa omaan 
rahankäyttöön. 

• Ihmiset elävät eri määrillä rahaa: Ihmiset elävät eri 
määrällä rahaa ja se on tärkeää ymmärtää. Osa haluaa 
käyttää paljon rahaa matkusteluun, ja säästää muualta, 
osa ei halua matkustella ja käyttää rahansa mieluummin 
vaikka ruokaa. Osa tekee nelipäiväistä työviikkoa ja osa 
haluaisi tehdä töitä joka päivä.

• Oman talouden hallintaan on hyvä tutustua ja sitä voi 
harjoitella.



Raha on osa
meidän jokaisen

omaa arkea.

Kaikilla on
erilainen tausta 
oman talouden

hallintaan. 

Ihmisillä on
eri määrä rahaa 

käytössään ja he
käyttävät sitä
eri asioihin.



Millainen rahankäyttäjä olet ja onko talouden termit jo tuttuja?

• Millainen olet rahankäyttäjänä -testi: www.kunkoululoppuu.fi/millainen-rahankayttajat-olet

• Testaa taloustaitosi: www.kunkoululoppuu.fi/testaa-talousosaamisesi

Vinkki opolle: Näin tuot taloustaidot osaksi opetusta:
www.tat.fi/ota-talousosaaminen-puheeksi-oppitunnilla

http://www.kunkoululoppuu.fi/millainen-rahankayttajat-olet
http://www.kunkoululoppuu.fi/testaa-talousosaamisesi
http://www.tat.fi/ota-talousosaaminen-puheeksi-oppitunnilla


Oman talouden hallinta

Kuuntele Puhu rahasta -podcastin jakso. Voit valita 
itseäsi kiinnostavan aiheen, tässä ehdotuksia.

Miksi rahasta pitää puhua

Oma talous haltuun

Mun elämä, mun rahat

Vaurastu viisaasti

TATin aineistopankista löydät lisää podcast-jaksoja, klikkaa tästä

https://www.youtube.com/watch?v=hCY6pSofhQs
https://www.youtube.com/watch?v=R0emnZOo_DE
https://www.youtube.com/watch?v=Na-7eM9nk_o
https://www.youtube.com/watch?v=0a7yQ9BNeuY
https://www.tat.fi/opettaja/?fwp_tietopankki_haku=puhu%20rahasta


Harjoittele lisää omalla ajalla ja tutustu talouden ja 
työelämän kiemuroihin

• Taloussankari-pelissä opit arjen taloustaitoja: taloussankari.fi

• Bisneskurssit syventää vaikka sijoittamisen teemaan: 
bisneskurssit.fi

• Katso ja lue muiden vinkkejä ja kokemuksia työelämästä: 
kunkoululoppuu.fi

https://taloussankari.com/
http://www.bisneskurssit.fi/
http://www.kunkoululoppuu.fi/




1. Vieraile jokaisen toimialan nettisivuilla

2. Tutustu toimialoihin ja siihen mitä ne edustavat

3. Etsi jokaiselta toimialalta 1-2 sinua kiinnostavaa 
yritystä ja 1-2 työtehtävää näistä yrityksistä, joihin 
voisit hakea kesätöihin tai seuraavaan kerran TET-
jaksolle

4. Listaa kiinnostavat yritykset ja tehtävät kännykän 
muistiinpanoihin kiinnostuksesi mukaan, jossa 1 on 
kiinnostavin

5. Etsi opintopolusta, missä kiinnostavinta alaasi voi 
opiskella: opintopolku.fi/wp/fi

Finanssiala ry

Jäsenluettelo
www.finanssiala.fi/finanssiala-ry-jasenluettelo/

Teknologiateollisuus ry

Jäsenluettelo
teknologiateollisuus.fi/fi/jasenluettelo

Kemianteollisuus ry

Jäsenluettelo
www.kemianteollisuus.fi/fi/kemianteollisuus-ry/jasenet/

Kaupan liitto

Jäsenluettelo
kauppa.fi/kaupan-liitto/jasenet-ja-jasenliitot/

Palvelualojen työnantajat Palta

Jäsenluettelo
www.palta.fi/palvelualat-suomessa/toimialat/

https://opintopolku.fi/wp/fi/
https://www.finanssiala.fi/
http://www.finanssiala.fi/finanssiala-ry-jasenluettelo/
https://teknologiateollisuus.fi/fi
https://teknologiateollisuus.fi/fi/jasenluettelo
https://www.kemianteollisuus.fi/fi/
https://www.kemianteollisuus.fi/fi/kemianteollisuus-ry/jasenet/
https://kauppa.fi/
https://kauppa.fi/kaupan-liitto/jasenet-ja-jasenliitot/
https://www.palta.fi/
http://www.palta.fi/palvelualat-suomessa/toimialat/


Innostavia oppimishetkiä ja tavataan linjoilla etäTETissä!


