
OPETTA JAN OPAS
Pikkuyrittäjät-ohjelmassa 4.—6.-luokkalaiset perustavat oman pikkuyrityksensä ja myyvät suun-
nittelemiaan tuotteita ja palveluita oikeille asiakkaille oikealla rahalla. Oppitunneilla tutustutaan 
omiin vahvuuksiin, luovaan ideointiin, yrittäjäasenteeseen, eri ammatteihin ja harjoitellaan ryh-
mässä toimimista — tekemällä oppien.



26

PuHuTAAN 
rAHASTA

TAvOiTTEET
Oppilas: 
• perehtyy tuotteen hinnan   

 muodostumiseen

• tekee pikkuyrityksen hinnaston

TArvikkEET
• askartelutarvikkeet
• paperia
• verkkomateriaalit:

 - Hinnastoa hiomaan

 - Kuittipohjat

vAlMiSTEluT
Tutustu tunnin tavoitteisiin ja mate-
riaaleihin. Valmistaudu kertomaan 
Mistä tuotteen tai palvelun hinta 
muodostuu?  -kuvan avulla, mitkä 
asiat vaikuttavat tuotteiden tai pal-
veluiden hintaan. 

AlukSi
Käykää yhdessä läpi viereisen sivun kuvan avulla 
miten tuotteen tai palvelun hinta muodostuu. Pik-
kuyrittäjät täyttävät samalla käsikirjastaan Hin-
nastoa hiomaan -kuvan. 

Oppitunnilla tutustutaan tuotteen tai 
palvelun hinnanmuodostumiseen ja suun-
nitellaan pikkuyritykselle hinnasto.

LISÄTIEDOT: Veroja maksetaan  
seuraaviin tarkoituksiin:
• poliisi

• palokunta

• terveydenhuolto

• koulut

• kirjastot

• tiet, puistot

• katuvalot

• julkinen liikenne 

• työttömyyspäivärahat

• opintotuet

HiNNASTOT  ESiiN

Valmistakaa loppuhuipennusta varten eri kokoisia 
hinnastoja. Iso pahvi, jossa näkyy pikkuyrityksen 
logo ja hinnat, voi sijaita myyntipöydän lähellä. 
Pieniä pahvisia hinnastoja voi ojentaa suoraan asi-
akkaille käteen.

kuiTTi

Jokaisesta myyntitapahtumasta pitää asiakkaalle 
antaa todiste, eli kuitti. Kuitti on todiste myyjälle 
ja asiakkaalle siitä, että myyntiä on oikeasti tapah-
tunut. Kuitissa tulee näkyä ostettu tuote ja niiden 
määrä, tuotteen hinta ja ostopäivä. 
 
Jutelkaa lasten kanssa kuiteista. Kuittipohjat voi 
tulostaa ja leikellä 7. tunnilla, jolloin valmistaudu-
taan loppuhuipentumaa varten.

MiTä MAkSAA?

Ohjeista pikkuyrittäjiä tekemään käsikirjastaan 
Mitä maksaa -tehtävä. Tehtävässä pohditaan oman 
tuotteen tai palvelun hintaa ja sitä kuinka paljon 
asiakas olisi siitä valmis maksamaan.

TEEMA 5: PUHUTAAN RAHASTA

MObi iliPEli

Ohjaa Pikkuyrittäjiä 

toteuttamaan laskutehtävä 

hankintakuluihin liittyen.

 Mitä rahalla saa?
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PAlkAT Eli 
TEHDYT TYÖTuNNiT

MATEriAAli-  
JA rAAkA-AiNE- 

kuSTANNukSET

MArkkiNOiNTi

kirJANPiTO

kONEET JA 
lAiTTEET

vErOT JA  
vAkuuTukSETTOiMiSTO JA 

TuOTANTOTilAT

PANkki- JA  
POSTiTuSkuluT

SäHkÖ

TiETOliikENNE,  
Eli iNTErNET  

JA PuHEliNkuluT

Tuotteen tai palvelun hintaan vaikuttaa:

MiSTä TuOTTEEN TAi  PAlvEluN 
HiNTA MuODOSTuu?

vOiTTO

TAPPiO
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ENNEN SEurAAvAA kErTAA
Seuraavalla tunnilla aloitetaan pikkuyritysten 
markkinointimateriaalien tekeminen. Pikkuyrityk-
sille voidaan toteuttaa omat nettisivut, kuvata 
videomainokset ja tehdä mainosjulisteet.

lOPukSi
Kerääntykää rinkiin tekemään tiimihuutonne.

LISÄTEHTÄVÄT: Keskustelkaa millaisia ongel-
mia voi syntyä, jos yritystoiminta on tappiollis-
ta?       

Vastauksia: Työntekijöille ei voida maksaa 
palkkaa eikä yrityksen juoksevia kuluja vält-
tämättä pystytä hoitamaan. Yrityksen tule-
vaisuus voi olla vaakalaudalla.

LISÄTEHTÄVÄT: Laskekaa Työntekijä Taka-
sen perheen kuukausibudjetti. Takasen per-
heessä on kaksi työssä käyvää aikuista ja 
kaksi lasta. Takasen perheen netto kuukausi-
tulot ovat yhteensä 3 500€. Tästä summasta 
on siis vähennetty verot. Mitkä ovat Takasen 
perheen välttämättömät menot?

• asuminen (vuokra tai lainan lyhennys)

• ruoka

• sähkö- ja vakuutusmaksut

• puhelinliittymä ja internet

• vaatteet

• polttoaine ja bussiliput

LISÄTEHTÄVÄT: Miten raha kiertää yhteis-
kunnassa? Tutustu verkkomateriaaliin, jossa 
kerrotaan rahankierrosta yhteiskunnassa. 
Voit lukea tarinan ääneen ja oppilaat piirtä-
vät kuulemansa perusteella kuvia. Lasketaan 
tarinan työntekijä Takasen kuukausibudjetti 
ja pohtikaa miksi veroja maksetaan?

TEEMA 5: PUHUTAAN RAHASTA

TESTAA PikkuYriTTä JiEN 
TAlOuSOSAAMiNEN MiNi-
ZAlDON fiNANSSiMÖrÖN 
kANSSA
Mini-Zaldo on 4.—6. -luokkalaisille suunnattu selkeä 
ja helppokäyttöinen sivusto, jonka tavoitteena on 
edistää koululaisten talousosaamista. Mini-Zaldoa 
voi hyödyntää niin yhteiskuntaopin kuin matematii-
kan oppiaineissa.

Mini-Zaldoa voi käyttää Tilinpäätösjuhlan jälkeen. 
Tutustu zaldo.fi.


