
Tehtävävihko
Jamal

Ryhmän nimi

Mun elämä, mun osaaminen



OPPITUNTI 1 

Tervetuloa  
Yritystestaamoon!

Tehtävä 1: Käynnistetään Yritystestaamo!  
Tutustukaa  täydentäkää  Jamalin profiilikorttiin ja vastaukset alla oleviin 

tehtäviin.  Muistakaa tehdä yhteistyötä! 

Tehtävä 2: Yhteistyömme Yritystestaamossa

Innokas

Rauhallinen

Iloinen

Esimerkillinen

Nauravainen

Ajatteleva

Aikaansaava 

Inspiroiva

Ystävällinen Kunnioittava

Ripeä

Oppiva

Kekseliäs

Kuunteleva

Ryhmämme säännöt Ryhmämme toimintaa kuvaavat sanat

Seuraavien oppituntien aikana toimitte Yritystestaamossa ryhmänä.  ryhmäänne koskevat tiedot. Täydentäkää

Muistattehan nämä sanat!



Yrittäjyys:  Yrittäjyys on mahdollisuuksien näkemistä ja kykyä muuttaa ideat tai oma osaaminen 
myytäväksi tuotteeksi tai palveluksi. 



Yrittäjä: 	Yrittäjä omistaa yrityksen ja työllistää itse itsensä. Yrittäjä voi myös palkata työntekijöitä 
yritykseensä. 



Pssst. Löydätte joka tunnin yläreunasta 
tällaisen itsearvioinnin! Arvioikaa ryhmänä 
kuinka hyvin oppitunti sujui ja värittäkää 
tähdet sen mukaisesti. 

Hei!  
Hauskaa tutustua teihin. Odotan 
innolla mitä saamme yhdessä aikaan 
täällä Yritystestaamossa!

Yritystestaamon tehtävävihko

Kaikki ryhmämme jäsenet ovat yhdenvertaisia. 1.

2.

3.

4.

Keksikää Muistakaa ryhmällenne nimi. täyttää ryhmänne nimi myös tehtävävihkon etusivulle! 

Ryhmämme nimi:   

a)


Valitsimme Jamalin, koska 

Yritystestaamossa odotamme eniten 

b)
 Keksikää Kirjoittakaa ryhmällenne säännöt.  yhteisesti 

sovitut säännöt alle. 

c)
 Ympyröikää alla olevista sanoista ne sanat, joiden haluaisitte 

kuvata ryhmänne toimintaa. 



OPPITUNTI 2  
Liikeideasta liikkeelle
Tehtävä 1:  Ideasta yrittäjäksi 

a)


b)


b)
a)


Lukekaa alla oleva kertomus Jamalin yrityksen liikeideasta. 

Tehkää alla olevat tehtävät kertomuksen mukaisesti.

Keksikää nimi.  Jamalin yritykselle Piirtäkää logo. Jamalin yritykselle 

Ketkä maksavat Jamalille yrityksen toiminnasta, eli ketkä ovat Jamalin 

?asiakkaita

Nyt kun Jamalin liikeidea on teille tuttu, on aika keksiä Jamalin yritykselle 

kuvaava nimi ja näyttävä logo. Päästäkää ryhmänne luovuus valloilleen!

Tarjoaako Jamalin yritys  vai ? Ympyröikää oikea vastaus. tuotetta palvelua

Tehtävä 2: Luovuus kehiin - yritykselle nimi ja logo

Muistattehan nämä sanat! 


Liikeidea:  Liikeidea kertoo, mitä yrityksessä 
tehdään ja myydään. Liikeidea kertoo myös, 
kenelle tuotetta tai palvelua halutaan myydä. 

 

Tuote:  	Tuote on myytävä asia tai esine, 
esimerkiksi karkkipussi.  



Palvelu: Palvelu on myytävä aineeton teko, 
esimerkiksi hieronta tai ruohon leikkaaminen.



Tarve: Tarve on jokin puute tai haaste, jota 
pyritään ratkaisemaan uudella tuotteella tai 
palvelulla.



Asiakas: Asiakkaat ovat henkilöitä tai yrityksiä, 
jotka ostavat yrityksen tarjoamia tuotteita tai 
palveluita.



Logo: Logo on kuin yrityksen kasvot, josta yritys 
on helppo tunnistaa. Se kuvaa monesti yrityksen 
toimintaa tai sen arvoja.




Haluaisin, että yritykseni logo 
kuvastaisi yritykseni arvoja, 
kuten ympäristöystävällisyyttä.

Kiva kun autatte minua!

Pidän luonnossa liikkumisesta, retkeilystä ja jalkapallon pelaamisesta! Minulla on paljon pelikavereita ja vietän aikaa 
heidän kanssaan harjoituksissa ja peleissä. Myös muut minun perheessäni harrastavat aktiivisesti urheilua. Minun 
siskoni harrastavat taitoluistelua ja olen usein katsomassa siskojen esityksiä jäähallilla vanhempieni kanssa.  



Minua on usein harmittanut se, miltä jalkapallokenttien laidalla ja jäähallilla näyttää pelien ja näytösten jälkeen. 
Roskia on joka paikassa, niitä on jätetty ympäristöön ja katsomoon. On käärepapereita, tyhjiä limsapulloja ja 
mehupakkauksia. Olenkin miettinyt, mitä itse voisin tehdä vaikuttaakseni asiaan. Apurilta sain ajatuksen, että omalla 
yrityksellä voisin ratkaista tämän ongelman! Sovin urheilutapahtumien järjestäjien kanssa, että tapahtumien 
päätyttyä kerään roskia kenttien laidalta, katsomosta ja lähiympäristöstä. Tapahtumien järjestäjät antavat minulle 
sitten palkkion tekemästäni työstä. Joskus tulevaisuudessa voisin suunnitella roskien keräämiseen robotin! Yhdessä 
robotin kanssa olisimme tehokkaampia roskien kerääjiä.  

 

Mikä on Jamalin ?











liikeidea

Mihin  tai ongelmaan Jamalin yritys tarjoaa ratkaisua? tarpeeseen

Yritystestaamon tehtävävihko



OPPITUNTI 3  
Vahvuudet vauhtiin

Yritystestaamon tehtävävihko

Tehtävä 1:  Toiminnasta vahvuuksiin 
a)
 Lukekaa alla oleva kertomus Jamalista ja auttakaa häntä tunnistamaan omia vahvuuksiaan.

b)

a)

b)

Etsikää  kolme tekstistä ainakin  kohtaa, jossa Jamal on käyttänyt jotakin vahvuuttaan. Voitte käyttää avuksi 

tehtävävihkon lopussa olevia vahvuuskortteja.

Tehtävä 2: Vahvuuksilla vauhtiin


Ympyröikää taulukosta ne Jamalin vahvuudet, jotka tunnistitte kertomuksesta. 

Valitkaa yksi vahvuus ja miettikää miten se voisi auttaa Jamalia hänen yritystoimintansa parissa.



Muistattehan tämän sanan! 


Vahvuus: Vahvuudet ovat niitä asioita, joissa 
olemme hyviä. Vahvuudet voivat olla 
ominaisuuksia, kykyjä tai taitoja, joiden avulla 
saamme itsestämme parhaat puolet esille. 

Jamalin vahvuudet

Harkitsevaisuus

Reiluus

Oppimisen ilo

Uteliaisuus

Sinikkyys
Luovuus

Henkisyys

Rakkaus Ystävällisyys

Toiveikkuus

Rohkeus

Innokkuus

Huumorintaju

Minua vähän jännittää, onko minusta sittenkään yrittäjäksi. Yrittäjänä pitäisi osata niin paljon!

Apuri kehotti miettimään omia vahvuuksia, mutta se tuntuu vaikealta. Voisitteko te auttaa minua? 



Jalkapallopeleissä noudatan aina sääntöjä ja kohtelen myös vastustajajoukkueen pelaajia ystävällisesti ja 
tasavertaisesti. Olen myös aika hyvä matikassa ja luokkakaverit saattavat pyytää minulta apua laskuissa. Autan 
kyllä mielelläni, koska uskon että jokainen voi oppia kunhan saa hiukan apua. Minäkin opin joka päivä jotakin 
uutta, viimeksi esimerkiksi robottikerhossa sain ohjelmoitua robottini tervehtimään vastaantulijoita! Se oli tosi 
vaikeaa ja epäonnistuin monta kertaa, mutta jatkoin yrittämistä ja lopulta onnistuin. Paneudun rauhassa 
vastaantuleviin haasteisiin ja keksin mielelläni erilaisia ratkaisuja ongelmiin, se on oikeastaan aika hauskaa. En 
malta odottaa mitä kaikkia keksintöjä tulevaisuus tuo tullessaan. Tulevaisuus on varmasti siisti paikka!



Ei hassumpaa! Näillä vahvuuksilla 
pärjään varmasti vaikka välillä 
jännittäisikin.

Teilläkin on varmasti jokaisella monta 
vahvuutta. Oletteko miettineet, mitä 
teidän vahvuutenne ovat?  

Kun tunnistaa omat vahvuutensa, voi niitä hyödyntää haastavissa tilanteissa. Auttakaa Jamalia keksimään miten hänen 

vahvuutensa voivat olla apuna yritystoiminnassa tekemällä alla olevat tehtävät.

Jamalin : 











vahvuus

Miten tämä voisi olla Jamalin ?vahvuus  hyödyksi yritystoiminnassa



OPPITUNTI 4 

Markkinoinnin mestareiksi

Mielenkiinnon 
kohteet

Tehtävä 2: Markkinointi tavoittaa asiakkaita 
Tutkikaa

Merkatkaa kolme

 alla olevaa kuvaa. Missä eri paikoissa Jamalin kannattaisi mainostaa juuri hänen yritystään? Voitte miettiä, missä yrityksen 

asiakkaat viettävät aikaa ja saattaisivat nähdä yrityksen mainoksen. kuvaan ainakin  paikkaa mainokselle.

Tehtävä 1: Mainiot mainokset 

Yritystestaamon tehtävävihko

Kiitos kun autoitte minua tunnistamaan vahvuuksiani ja rohkaisitte minua jatkamaan yritykseni parissa! 



Seuraava haasteeni onkin saada asiakkaita yritykselleni. Apuri kertoi jo, että markkinoinnilla on iso merkitys 
yritykselle, sillä ilman markkinointia asiakkaat eivät edes tiedä yrityksen olemassaolosta! Minusta kuitenkin  
mainoksen suunnittelu tuntuu vaikealta. Onneksi te olette apunani!

a)


b)


Muistelkaa, ketkä olivat Jamalin yrityksen asiakkaita. Voitte käyttää apuna oppitunnin 2 tehtäviä.


Jamalin yrityksen ovat: asiakkaita 

Muistattehan nämä sanat!


Markkinointi: Markkinoinnilla tarkoitetaan 
niitä toimenpiteitä, joilla yritys voi lisätä 
asiakkaiden tietoa yrityksestä ja sitä kautta 
lisätä myyntiä. 



Mainos: Mainos on mainontaa, jonka 
avulla kerrotaan asiakkaille tarjolla olevista 
tuotteista ja palveluista. Mainos on 
esimerkiksi lehdessä oleva kuva tai 
sosiaalisessa mediassa oleva video, jolla 
kerrotaan tuotteesta tai palvelusta.  

Jos saan markkinoinnin 
avulla paljon asiakkaita, voin 
ostaa tarvikkeet robotin 
rakentamiseen ja laajentaa 
yritystoimintaani! 

Suunnitelkaa mainos yritykselle . Mainoksessa kannattaa näkyä ainakin yrityksen nimi ja mitä tuotetta tai palvelua 

yritys myy. Mainoksessa on hyvä olla myös perustelu sille, miksi tuote tai palvelu kannattaisi ostaa.



Hyvät kuulijat! 


Minun nimeni on Jamal ja olen tullut esittelemään teille oman yritykseni                                                                            .


Yritykseni liikeidea on 




ja sen tarkoituksena on ratkaista                                                                                                                                               .



Yritykseni myy siis                                                         . Yritykseni asiakkaita ovat esimerkiksi 


                                                                                                                                                                                                     .



Yritykseni tunnistaa sen logosta, joka on                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                      .


Uskon menestyväni hyvin yrittäjänä, koska minun vahvuuksiini kuuluu                                                                                ,  

                                                                                 ja                                                                                    . 


Vahvuuksieni avulla selviän haastavista tilanteista. Tiedän myös saavani apua tarvittaessa!



Saatat törmätä yritykseni mainoksiin ympäri kaupunkia! Niitä on sijoitettu muun muassa                                                ja 

                                                                   . 


Mainokseni tunnistaa esimerkiksi siitä, että  


                                                                                                                                                                                                     .


Tervetuloa tutustumaan yritykseeni tarkemmin. Kerron siitä mielelläni lisää. Kiitos!






OPPITUNTI 5  
Osaaminen esille

Yritystestaamon tehtävävihko

Vau, miten paljon yritystoimintani on edistynyt teidän avullanne. Olenkin menossa esittelemään yritykseni 
toimintaa koulumme yrittäjien päivään! 



Minua jännittää mennä pitämään esittelyä ihan yksin. Voisittekohan auttaa minua valmistelemaan yritykseni 
esittelyn, jotta olisin ainakin valmistautunut huolella? Kiitos! 

Tehtävä 1: Yrityksen esittely
Auttakaa Jamalia valmistelemaan yrityksen esittely yrittäjien päivää varten.  alla olevaan esittelyyn 

tyhjät kohdat Jamalin yrityksestä. Voitte käyttää apunanne aiempien oppituntien tehtäviä.

Täydentäkääa)


Valmistautukaa esittelemään yllä valmistelemanne esittely ryhmänä muulle luokalle. 


Samalla pääsette esittelemään muille, mitä kaikkea olette ryhmänä Yritystestaamon aikana tehneet. 
b)


Tehtävä 2: Aika antaa palautetta!
Antakaa Mun elämä, mun osaaminen palautetta  -oppimiskokonaisuudesta. Tarvitsette palautteen antamiseen mobiili-

laitetta tai tietokonetta. Palaute annetaan henkilökohtaisesti, eli jokainen ryhmän jäsen täyttää oman palautelomakkeensa. 

https://zef.fi/s/qmp9598t/


Kuvaus asiakkaista

Vahvuus

Vahvuus Vahvuus

Yrityksen nimi

Tarve tai ongelma, jonka yritys pyrkii ratkaisemaan

Kuvaus yrityksen liikeideasta

Tuotetta/palvelua

Paikka, jossa mainoksia on

Paikka, jossa mainoksia on

Lyhyt kuvaus yrityksen mainoksesta

Kuvaus yrityksen logosta

Vau, esittelystäni tuli tosi 
hyvä! Yhdessä tämäkin 
oli helpompaa. Kiitos! 

Hienoa työtä! 

Kiitos teille avustanne Yritystestaamossani!

Haluan kuulla, mitä olette tykänneet näistä viidestä 
oppitunnista. 

Pääsette antamaan palautetta viereisen QR-koodin 
tai linkin kautta.



https://zef.fi/s/qmp9598t/


Harkitsevaisuus Innokkuus

RohkeusLuovuus

Rehellisyys Uteliaisuus

VaatimattomuusYstävällisyys

Sinnikkyys Ryhmätyö-

taidot

Reiluus Oppimisen ilo



Pohdin asioita monelta kantilta 
ennen toimimista. 


Toimin tarkasti ja huolellisesti. 

Minulla on hyvä mielikuvitus ja 
käytän sitä erilaisten ratkaisujen 

ideoimisessa. 

Puhun totta enkä halua rikkoa 
sääntöjä. Minulle on tärkeää olla 
rehellinen itselleni ja muille sekä 

kantaa vastuuni. 

 Olen ystävällinen ja kohtelen 
muita kauniisti. Tykkään olla avuksi 

ja toisten tukena myös vaikeissa 
paikoissa. 

Vaikka en aina onnistuisi, jaksan 
kokeilla uudestaan ja pohtia uusia 
ratkaisuja. En säikähdä haasteita. 

Minusta on tärkeää, että kaikkia 
kohdellaan tasapuolisesti ja 

oikeudenmukaisesti. 

Toimin energisesti sekä 
hyväntuulisesti. 


Innostan myös muita aktiiviseen 
toimintaan. 

Uskallan toimia jännittävissäkin 
paikoissa ja kokeilen mielelläni 

uusia asioita. 

Minua kiinnostaa uudet ja 
erilaiset asiat. 


Haluan kokeilla, nähdä ja 
kysyä. 

Minusta on epämukavaa olla 
huomion keskipisteenä. 


En tarvitse kehuja tietääkseni 
että osaan ja onnistun. 

Toimin mielelläni osana isompaa 
porukkaa. Minusta on mukavaa 

tavoitella yhteisiä tavoitteita 
muita kannustaen.

 Tutkin ja kokeilen sekä hankin 
tietoa mielelläni. 


Tykkään oppia uutta. 



Harkitsevaisuus Innokkuus

RohkeusLuovuus

Rehellisyys Uteliaisuus

VaatimattomuusYstävällisyys
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Reiluus Oppimisen ilo



Pohdin asioita monelta kantilta 
ennen toimimista. 


Toimin tarkasti ja huolellisesti. 

Minulla on hyvä mielikuvitus ja 
käytän sitä erilaisten ratkaisujen 

ideoimisessa. 

Puhun totta enkä halua rikkoa 
sääntöjä. Minulle on tärkeää olla 
rehellinen itselleni ja muille sekä 

kantaa vastuuni. 

 Olen ystävällinen ja kohtelen 
muita kauniisti. Tykkään olla avuksi 
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paikoissa. 
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kokeilla uudestaan ja pohtia uusia 
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Toimin energisesti sekä 
hyväntuulisesti. 


Innostan myös muita aktiiviseen 
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Haluan kokeilla, nähdä ja 
kysyä. 

Minusta on epämukavaa olla 
huomion keskipisteenä. 


En tarvitse kehuja tietääkseni 
että osaan ja onnistun. 
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tavoitella yhteisiä tavoitteita 
muita kannustaen.

 Tutkin ja kokeilen sekä hankin 
tietoa mielelläni. 


Tykkään oppia uutta. 
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