O P E T TA J A N O PAS

Pikkuyrittäjät-ohjelmassa 4.—6.-luokkalaiset perustavat oman pikkuyrityksensä ja myyvät suunnittelemiaan tuotteita ja palveluita oikeille asiakkaille oikealla rahalla. Oppitunneilla tutustutaan
omiin vahvuuksiin, luovaan ideointiin, yrittäjäasenteeseen, eri ammatteihin ja harjoitellaan ryhmässä toimimista — tekemällä oppien.

TEEMA 7: KOHTI LOPPUHUIPENNUSTA

ALUKSI
Keskustelkaa loppuhuipennuksen herättämistä ajatuksista. Ohjeista pikkuyrittäjiä tekemään käsikirjastaan Loppuhuipennuksen muistilista ja Pikkuyrittäjän palapeli -tehtävät.

Kuitti, olkaa hyvä

KOHTI LOPPUHUIPENN USTA
Oppitunnilla harjoitellaan esiintymistä
ja tehdään suunnitelma loppuhuipennusta
varten.

TAVOITTEET
Oppilas:
• osaa toimia asiakaspalvelutilanteessa
• tekee suunnitelman loppuhuipennusta varten
• harjoittelee myymistä kuitin kanssa

TARVIKKEET
• verkkomateriaalit:
--kuittipohjat
--Loppuhuipennuksen muistilista
--nimikyltit

VALMISTELUT
Tutustu tunnin tavoitteisiin ja materiaaleihin. Tulosta kuittipohjat ja
nimikyltit.
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Käykää yhdessä läpi kuitin kirjoittaminen ja
antaminen.
• Kuitissa tulee näkyä yrityksen nimi, yhteystiedot ja yrityksen Y-tunnus. Pikku-yrittäjät
suorittavat loppuhuipennuksen myynnin Nuori
Yrittäjyys ry:n Y-tunnuksen alla. Näin ollen
yrityksen yhteystietona näkyvät yhdistyksen tiedot eikä Pikkuyrityksen. Y-tunnuksen
avulla asiakas voi kiinnostuessaan tarkistaa
yhteystietojärjestelmästä yrityksen tiedot ja
varmistua siitä, ettei kyseessä ole harmaata
taloutta harjoittava yritys.
• Kuitissa pitää näkyä: kuitin antamispäivä,
kuittinumero, myytyjen tavaroiden määrä ja
hinta. Arvonlisäveroa (alv) ei merkitä, koska
pikkuyrittäjät myyvät tuotteitaan ja palveluitaan Nuori Yrittäjyys ry:n alla. Lisätietoja
verotusasioista löydät vero.fi-sivuilta hakusanalla Pikkuyrittäjät.
• Pikkuyrittäjien kuiteissa on kuittinumero,
joka on juokseva numero. Tosite voidaan siis
yksilöidä ja samalla varmistutaan siitä, ettei
kuitteja ole jätetty kirjaamatta välistä, kun
kuitti kirjoitetaan jokaisesta myynnistä.

KAUPPALEIKKI
Viimeisessä harjoituksessa ennen oikeaa loppuhuipennusta harjoitellaan hissipuheita, sloganeita
ja asiakkaan kohtaamista. On hyvä myös harjoitella
kuitin antamista ostotapahtuman yhteydessä.
Jaa ryhmä niin, että on myyjiä ja asiakkaita. Myyjät laittavat myyntikojunsa kuntoon ja asiakkaat
saapuvat paikalle kierrellen kojulta toiselle. Myyjät
voivat harjoitella myyntipuheitaan ja kertoa asiakkaille omista tuotteistaan. Vaihtakaa rooleja.

LOPUKSI
Kertaa vielä yleisesti pikkuyrittäjille loppuhuipennuksen aikataulu ja kerro mitä silloin tapahtuu.
Muistuta ryhmäläisiä pohjakassasta, joka toimii
myyjän apuna käteisostossa. Pohjakassa avulla
pikkuyrittäjien on helppo harjoitella rahan käyttöä todellisessa tilanteessa. Pohjakassassa on hyvä
olla vähintään 10-20 euroa kolikoina ja seteleinä.
Jokainen huolehtii itse omasta tuotteestaan ja sen
kuljettamisesta loppuhuipennukseen. Kerääntykää
rinkiin tekemään tiimihuutonne.

LISÄTEHTÄVÄT: Kutsu tälle kerralle muita
opettajia, koulun henkilökuntaa tai oppilaita esittämään asiakkaita.

LISÄTIEDOT: Suomen laki velvoittaa
antamaan kuitin asiakkaalle ostoksesta ja
myyjälle jää oma kappale tapahtumasta.
Kuitinantovelvollisuus on tärkeä askel
harmaan talouden torjumisessa.
Pikkuyrittäjät toiminnasta tulee tuloa.
Koska tulo jää melko pieneksi, tästä ei
tarvitse maksaa veroa tai tehdä ilmoitusta. Lisätietoa verotuksesta saat
vero.fi-sivuilta hakusanalla Pikkuyrittäjät.

ENNEN SEURAAVAA KERTAA
Lähetä pikkuyrittäjien koteihin viesti loppuhuipennuksen aikatauluista, saapumisesta paikalle, ruokailusta päivän aikana, mukaan otettavasta varustuksesta, pohjakassasta ja omista mahdollisista
eväistä. Ilmoita, että halukkaat huoltajat voivat
olla mukana käytännönjärjestelyissä loppuhuipennus päivänä. Tulosta kuittipohjia valmiiksi.Tarkista
millaisia myyntipöytiä pikkuyrittäjille on tarjolla.
Mieti miten aiotte mennä myyntipaikalle? Jos
yhteistyökumppanina on kauppakeskus, ole vielä
yhteydessä heihin ja sovi aikatauluista.
Anna kotitehtäväksi valmistaa tuotteet ja
suunnitella palvelut loppuhuipennusta varten.
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