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Johdanto 

Matriisin tavoitteena on määrittää toisen asteen opettajien tarvitsemat oppimistulokset, jotta he voisivat 

tehokkaasti kouluttaa opiskelijoita yrittäjyyteen (Eurydice, 2017) digitaalisten resurssien avulla 

(DigCompEdu, 2017), ja jotta he tunnistaisivat toisen asteen opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksiin liittyvät, 

yrittäjyyspajojen ja projektin myöhemmässä vaiheessa kehitettävän opetuspelin avulla saavutettavissa 

olevat oppimistulokset. 

Tämä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista käsittelevä asiakirja koostuu kolmesta osasta. 

Ensimmäinen, yleinen osa on tilannekuva matriisien kehittämistä ohjanneista kehysympäristöistä. 

− EntreComp: Yrittäjyysvalmiuksien kehysympäristö; 

− European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu; 

− Bloomin taksonomia, 2001. 

Näiden asiakirjojen lisäksi tärkeä ohjekirja opettajien oppimistulosten kehittämisessä on ollut Entrepreneurship 

Education at School in Europe (Yrittäjyyskoulutus eurooppalaisissa kouluissa) eli Eurydice-raportti. 

Matriisin toinen osa Opettajien ja opiskelijoiden itsenäiseen yrittäjyyteen liittyvät taidot toisen asteen 

oppilaitoksissa sisältää Eurydicen (2017) mukaiset opettajille tarkoitetut oppimistulokset, joiden avulla 

yrittäjyystaitoja voidaan opettaa tehokkaasti. Määritellyt oppimistulokset ovat opas oppimispelialustan 

vaatimusten määrittelyyn ja opettajien koulutukseen avointen verkossa toteutettavien massakurssien ja 

webinaarien avulla. 

Kolmas ja viimeinen osa, opiskelijoille tarkoitettu Opettajien ja opiskelijoiden itsenäisen yrittäjyyden 

valmiudet toisen asteen kouluissa sisältää toisen asteen opiskelijoiden yrittäjyyspajojen ja projektin 

myöhemmässä vaiheessa kehitettävän oppimispelin avulla saavutettavissa olevat oppimistulokset. 

Kukin osio sisältää menetelmällisen huomautuksen ja ohjeen kehysympäristöjen lukemiseen ja käyttöön. 

Kutakin kehysympäristöä voidaan käyttää erikseen, mutta niiden yhteiskäyttö tehostaa yrittäjyystaito-

opetusta ja yrittäjäopiskelijoiden työllistymistä paremmin. 

Molemmat matriisit ovat syntyneet itsenäisen yrittäjyyden hankkeeseen Italiassa, Turkissa, Kreikassa, 

Latviassa, Suomessa ja Espanjassa osallistuneiden kumppanien yhteistyönä.  
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Lähde: Taulukko 2 – EntreComp-progressiomalli EntreCompista : The Entrepreunership Competence Framework, 2016 (Bacigalupo et. al ., 2016), (kuva). 

Yrittäjyysvalmiuden kehysympäristö (EntreComp) 
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Bloomin taksonomia, 2001 
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Kouluttajien digitaalisten valmiuksien eurooppalainen kehysympäristö (DigCompEdu) 
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Lähde: Kuva 4: Synthesis of the DigCompEdu competence descriptors, lähteestä Synthesis of the DigCompEdu Framework. 
Korostetut osat ovat niitä, joita tässä matriisissa on käytetty. Lähde: Kuva 2: Käsitteellinen lähestymistapa ja kuva 3: Proficiency progression, julkaisusta Assessing Educators’ 
Digital Competence. 
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Menetelmäkuvaus 

Tavoite 

Matriisin tavoitteena on määrittää toisen asteen opettajien tarvitsemat oppimistavoitteet, jotta he voivat 

tehokkaasti kouluttaa opiskelijoilleen yrittäjyystaitoja (Eurydice, 2017) digitaalisten resurssien avulla 

(DigCompEdu, 2017). Määritellyt oppimistavoitteet ovat opas oppimispelialustan vaatimusten määrittelyyn 

ja opettajien koulutukseen avointen verkossa toteutettavien kurssien ja webinaarien avulla. 

Tausta 

Tämä matriisi on laadittu yrittäjyyshankkeessa Italiassa, Turkissa, Kreikassa, Latviassa, Suomessa ja 

Espanjassa mukana olleiden tahojen yhteistyönä 

Matriisin käsittelemät osaamisalueet viittaavat muistioon Yrittäjyyskoulutus Euroopan kouluissa (Eurydice, 

2017): 

1. Käytä projektipohjaista lähestymistapaa. 

2. Käy läpi tapaustutkimuksia oppikirjojen käytön ohella. 

3. Ota käyttöön monialainen lähestymistapa. 

4. Ryhmäprosessien ja vuorovaikutuksen hallinta ryhmien sisällä. 

5. Toimi valmentajana (ei luennoitsijana). 

Näitä valmiuksia pidetään välttämättöminä ”yrittäjyysopettajalle”, jolla tarkoitetaan sellaista valmentajan 

kaltaista opettajaa, joka auttaa opiskelijoita muuttamaan ideat toiminnaksi ja olemaan itse ratkaiseva voima 

omassa elämässään (s. 95). 

Koska koulutuksen digitalisointi on yhä tärkeämpää, lisäsimme kuudenneksi osaamisalueeksi Digitaalisen 

didaktiikan käyttö oppimispelin avulla. Sen lähtökohtana on Kouluttajien digitaalisten valmiuksien 

eurooppalainen kehysympäristö, DigCompEdu, 2017. 

Jotta viisi ensimmäistä osaamisaluetta voitaisiin liittää yrittäjyyskoulutukseen, on tausta-asiakirjana 

oppimistulosten erittelyssä käytetty EntreComp Frameworkia (2016). Kuudennen osa-alueen (Käytä 

digitaalista didaktiikkaa oppimispelin avulla) vertailukohtana on käytetty DigiCompEdu Learning -tuloksia. 

Matriisissa määriteltyjen oppimistulosten on tarkoitus olla opettajalle realistisesti saavutettavissa Self-E-

yrittäjyysprojektin tulosten, laboratorioharjoitusten ja koulutuksen avulla. 

Lisäksi opettajien oppimistulosten määrittelyssä on otettu huomioon ne tulokset, jotka kaikki kyseisten 

maiden toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat saavuttaa, kuten Toisen asteen koulutukseen 

osallistuvien opiskelijoiden yrittäjyysvalmiusmatriisin vastaavassa osassa on esitetty. 

Matriisi on tarkoitettu kaikille yleissivistävien, ammatillisten tai ammatillisten toisen asteen oppilaitosten 

opettajille aineesta riippumatta. Kuten Eurydice-asiakirjassa (2017) todetaan, matriisin käsittelemät 

osaamisalueet eivät välttämättä liity suoraan yrittäjyyskoulutukseen […] ja niitä voidaan soveltaa erilaisiin 

opetettaviin oppiaineisiin. Näiden taitojen hallitseminen on kuitenkin ratkaisevan tärkeää, jotta opiskelijat 

voivat osallistua yrittäjyyslähtöiseen oppimiseen (s. 95). 
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Menetelmät 

Matriisin oppimistulokset on saavutettu vaihtelevan tutkimuslähestymistavan ja selittävän sekventiaalisen 

mallin avulla, jotka on kehitetty seuraavasti: 

− Kvantitatiivinen tutkimusvaihe: opiskelijat, opettajat, alueelliset koulutoimistot, yritykset ja 

kauppakamarit vastasivat kyselyyn toisen asteen niistä oppimistuloksista, joita opiskelijat työllistyäkseen 

tarvitsevat. Tavoitteena oli kalibroida opettajan oppimistulosten kuvaus ja tasot, jotta opiskelijoiden 

tarpeet voitaisiin ottaa paremmin huomioon ja jotta heidän työllistymistään voitaisiin tukea 

yrittäjyysopetuksella.  

− Kyselyyn vastanneiden opettajien oma näkemys oli tärkeä, sillä sen avulla voitiin analysoida, miten 

valmistautuneita ja motivoituneita he kyseisten aihepiirien ja oppimistulosten suhteen ovat. Kyselyn 

tulokset on määritelty Self-E-yrittäjyyshankkeen yhteydessä julkaistussa Yrittäjyysvalmiuksien 

tarveanalyysiraportissa. 

− Kvalitatiivinen tutkimusvaihe: 

• EntreComp Framework -kehysympäristöä tarkasteltiin perusteellisesti kaikilla tasoilla, jotta 

käytettävissä olisi laaja-alainen, määriteltyjä valmiuksia ja tavoitteita vastaava valikoima 

oppimistuloksia. 

• Muistiota Yrittäjyyskoulutus Euroopan kouluissa (Eurydice, 2017) tarkasteltiin, jotta EntreComp 

Framework -kehysympäristön oppimistulokset voitaisiin realistisesti kalibroida osaamisalueisiin. 

• Myös DigCompEdu Framework -kehysympäristö otettiin tarkastelun kohteeksi, jotta 

tarkoituksenmukaiset oppimistulokset voitaisiin realistisesti tunnistaa. 

• Oppimistulosten määritykseen osallistui kolme kumppania: Tuscany Regional School Office, Praktica 

Formación ja OpenCom. Kukin niistä teki ensimmäisen valinnan EntreComp- ja DigCompEdu 

Frameworks -kehysympäristöjen oppimistulosten suhteen kahdella osaamisalueella ottaen huomioon 

edellisen kvantitatiivisen vaiheen tulokset, Self-E-projektin laajuuden ja henkilökohtaiset kokemukset. 

• Tutkimuksesta vastanneet päätutkijat tarkistivat ja yhdenmukaistivat kumppaneiden valitsemat 

oppimistulokset kunkin erikseen. 

• Päätutkijat tekivät yhdessä lopputarkistuksen ja valitsivat jäljempänä taulukoissa luetellut 

oppimistulokset. 

− Lopuksi kustakin maasta tarkastivat matriisin seuraavat sidosryhmät: 

• 1 alueellinen koulutoimisto 

• 1 yritys: 1 yrityksen omistaja, 1 johtaja, 1 työntekijä 

• 1 kauppakamari. 

− Ulkopuolisten arvioijien saamat palautteet analysoitiin ja matriisia tarkistettiin niiden mukaisesti. 

− Matriisin lopullisessa yhdenmukaistamisessa oppimistulokset on muotoiltu EntreComp- ja DigCompEdu-

matriisien ohella uudelleen Bloomin taksonomian vuoden 2001 version 6 tason mukaisesti. EntreComp- 

ja DigiCompEdu-kehysympäristöjen toimintaa määrittävä verbi on linkki oppimistulosten 

uudelleenkirjoittamiseen Bloomin taksonomian mukaisesti. Näin ollen EntreComp- ja DigCompEdu-

kehysympäristöissä määritettyjä oppimistuloksia on käytetty osaamisen osoittamisena objektiivisen 

arvioinnin ja oppimisen itsearvioinnin mahdollistamiseksi.  
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Bloomin taksonomian käyttäminen EntreComp- ja DigCompEdu-kehysympäristöjen sijaan antaa 

hyvät mahdollisuudet kehittää tehokkaita opettajien valvomia oppimispolkuja ja sopeuttaa 

opetussisällöt oppijan edistymisen tasoon. Toivotut tulokset vaikuttavat itse asiassa aihepiirien 

valintaan, sisällön määrään sekä aiheiden järjestykseen (Bilon, 2019). 

Matriisin lukeminen 

Matriisin viisi ensimmäistä osa-aluetta on laadittu EntreComp Framework -kehysympäristön 

osaamisalueiden mukaisesti:  

1. Ideat ja mahdollisuudet  

2. Resurssit 

3. Toiminta.  

Kunkin osaamisalueen osalta oppimistulokset on valittu tasoilta 1–8 seuraavasti: 

− Taso 1 on osaamisen perustaso eli ”Tukeutuminen muiden apuun”. Tason kuvaus on ”Välittömässä 

valvonnassa” ja sen tunnisteena on verbi Oivaltaa; 

− Taso 2 on osaamisen perustaso eli ”Tukeutuminen muiden apuun”. Tason kuvaus on ”Tukeutuminen 

muiden apuun vähäisemmässä määrin, jonkinasteinen omatoimisuus ja yhdessä vertaisryhmien kanssa” 

ja sen tunnisteena on verbi Tutkia. 

− Taso 3 on osaamisen keskitaso eli ”Itsenäisen toiminnan pohjustaminen”. Tason kuvaus on ”Omin voimin 

ja yhdessä vertaisryhmien kanssa” ja sen tunnisteena on verbi Kokeilla; 

− Taso 4 on osaamisen keskitaso eli ”Itsenäisen toiminnan pohjustaminen”. Tason kuvaus on ”Vastuun 

kantamiseen ja jakamiseen” ja sen tunnisteena on verbi Uskaltaa; 

− Taso 5 on edistyneen osaamisen taso eli ”Vastuun ottaminen”. Tason kuvaus on ”Jonkin verran ohjausta 

ja yhdessä muiden kanssa” ja sen tunnisteena on verbi Kehittyä; 

− Taso 6 on edistyneen osaamisen taso eli ”Vastuun ottaminen”. Tason kuvaus on ”Vastuun ottaminen 

päätöksenteosta ja työskenteleminen yhdessä muiden kanssa” ja sen tunnisteena on verbi Vahvistaa. 

− Taso 7 on asiantuntijataso eli ”Muutoksen, uudistumisen ja kasvun käynnissä pitäminen”. Tason kuvaus 

on ”Vastuun ottaminen monimutkaisten kehityskulkujen tuottamisesta tietyllä alalla” ja sen tunnisteena 

on verbi Laajentaa. 

− Taso 8 on asiantuntijataso eli ”Muutoksen, uudistumisen ja kasvun käynnissä pitäminen”. Tason kuvaus 

on ”Merkittävä vaikutus tietyn alan kehitykseen” ja sen tunnisteena on verbi Muuttaa. 

Matriisin viimeinen osa-alue Käytä digitaalista didaktiikkaa oppimispelin avulla perustuu DigiCompEdu 

Framework -kehysympäristöön.  

Kaikki edistymisen tasot A1-tasosta (Aloittelijat) tasoon C2 (Edelläkävijät) on otettu huomioon seuraavasti: 

− Osaamistason A1 Aloittelija 

• tiedostaa digitaaliteknologian mahdollisuudet pedagogisten ja ammatillisten käytäntöjen kehittämisessä 

• on ollut hyvin vähän tekemisissä digitaaliteknologian kanssa ja käyttänyt sitä pääasiassa oppitunnin 

valmisteluun, hallintoon tai organisatoriseen viestintään 

• tarvitsee ohjausta ja kannustusta käyttökohdevalikoimansa laajentamiseen ja nykyisen digitaalisen 

osaamisen soveltamiseen pedagogiikan alalla 
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− Osaamistason A2 Tutkija 

• on tietoinen digitaalitekniikan mahdollisuuksista ja kiinnostunut tutkimaan niitä kehittääkseen 

pedagogisia ja ammatillisia käytänteitä 

• on alkanut käyttää digitaaliteknologiaa tietyillä digitaalisen osaamisen aloilla, mutta ei ole omaksunut 

laaja-alaista tai johdonmukaista lähestymistapaa 

• tarvitsee rohkaisua, näkemystä ja inspiraatiota, esim. kollegoiden esimerkin ja ohjauksen sekä 

yhteisten käytänteiden muodossa. 

− Osaamistason B1 Integroija 

• kokeilee digitaaliteknologiaa eri yhteyksissä ja eri tarkoituksiin integroiden ne moniin käytänteisiin 

• käyttää teknologiaa ammatillisen sitoutuneisuutensa monipuoliseen parantamiseen 

• haluaa lisätä käytänteitä käyttöönsä 

• pyrkii kuitenkin edelleen ymmärtämään, mitkä välineet missäkin tilanteissa toimivat parhaiten, ja 

soveltamaan digitaalitekniikkaa pedagogisiin strategioihin ja menetelmiin 

• tarvitsee enemmän aikaa kokeiluun ja pohdintaan ja lisäksi kannustusta yhteistyöhön ja 

tiedonvaihtoon voidakseen tulla asiantuntijaksi. 

− Osaamistason B2 Asiantuntija 

• käyttää erilaisia digitaalitekniikoita epäröimättä, luovasti ja kriittisesti ammatillisen toimintansa 

kehittämiseen 

• valitsee tarkoituksenmukaisesti digitaaliteknologian tilanteen mukaan ja pyrkii ymmärtämään 

erilaisten digitaalisten strategioiden hyödyt ja haitat 

• on utelias ja avoin uusille ideoille tietäen samalla, että on monia asioita, joita ei ole vielä kokeillut 

• laajentaa, jäsentää ja vakiinnuttaa strategiavalikoimaansa kokeilemalla 

• on koulutusorganisaation innovaatiokäytäntöjen kulmakivi. 

− Osaamistason C1 Johtaja 

• on omaksunut johdonmukaisen ja laaja-alaisen lähestymistavan digitaaliteknologian käyttöön 

pedagogisten ja ammatillisten käytäntöjen parantamiseksi 

• tukeutuu laajaan digitaalisten strategioiden valikoimaan ja osaa valita kulloiseenkin tilanteeseen 

parhaiten sopivat strategiat 

• pohtii jatkuvasti käytäntöjään ja kehittää niitä edelleen 

• vaihtaa tietoja muiden osapuolten kanssa ja pitää itsensä ajan tasalla uusista kehityssuunnista ja 

ideoista 

• toimii inspiraation lähteenä muille ja asiantuntemustaan eteenpäin. 

− Osaamistason C2 Edelläkävijä 

• kyseenalaistaa johtamiensa nykyisten digitaalisten ja pedagogisten käytäntöjen riittävyyden 

• on huolissaan näiden käytäntöjen rajoitteista tai haitoista ja on edelleen kiinnostunut uudistamaan 

koulutusta entistä pidemmälle 
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• kokeilee erittäin innovatiivisia ja monitahoisia digitaaliteknologioita ja/tai kehittää uusia pedagogisia 

lähestymistapoja 

• on omanlaisensa ja harvinainen laji 

• johtaa innovointia ja toimii roolimallina nuoremmille opettajille. 

DigCompEdu yksilöi kehysympäristössään viisi osaamisaluetta: 

1. Ammatillinen sitoutuminen 

2. Digitaaliset resurssit 

3. Opetus ja oppiminen 

4. Arviointi 

5. Oppijoiden voimaannuttaminen 

6. Oppijoiden digitaalisten osaamisen tukeminen. 

Matriisissa on otettu huomioon ainoastaan osaamisalueet 3 Opettaminen ja oppiminen ja 5 Oppijoiden 

voimaannuttaminen. 

Bloomin taksonomian osalta sivun 6 taulukko on ymmärrettävissä ilman selityksiä. 

EntreComp- ja DigCompEdu -kehysympäristöjen oppimistuloksia on käytetty osaamisen osoittamisena sekä 

oppimisen arvioinnissa ja itsearvioinnissa. 

Opettajien oppimispolun kehittämiseksi Bloomin taksonomian oppimistuloksia tulisi vielä käyttää 

vertailukohtana, kun taas EntreComp- ja DigCompEdu-osoituksia osaamisesta voidaan käyttää oppijoiden 

oppimistulosten saavutusten arviointiin ja itsearviointiin.  

 

Viitteet 

Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Brande, G. V. den, European Commission, & Joint Research Centre. 

(2016). EntreComp: The entrepreneurship competence framework. Publications Office. 

http://dx.publications.europa.eu/10.2791/593884 

European Commission/EACEA/Eurydice. (2016). Entrepreneurship Education at School in Europe. Eurydice 

Report. Publications Office of the European Union: Luxembourg. 

Redecker, C., Punie, Y. (ed). (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: 

DigCompEdu. EUR 28775 Publications Office of the European Union: Luxembourg. doi:10.2760/159770, 

JRC107466 

Bilon, E. (2019). Using Bloom’s Taxonomy to Write Effective Learning Objectives. The ABCDs of Writing 

Learning Objectives: A Basic Guide.   



 

 
16 

 

1. Käytä projektipohjaista lähestymistapaa 

1.1. Ideat ja mahdollisuudet 

Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Mahdollisuuksien 
tunnistaminen 

Tunnista ja luo 
mahdollisuuksia 
ja tartu niihin. 

Käytä henkilökohtaisia tietoja ja kontekstin 
ymmärtämistä, voidaksesi luoda lisäarvoa 
tuottavia mahdollisuuksia. 

Käytä - 3 
Osaan luoda mahdollisuuksia lisäarvon 
tuottamiseen kontekstin tuntemukseni 
avulla. 

Vahvista - L6 

Keskity 
haasteisiin. 

Luo erilaisia mahdollisuuksia tunnistaa 
synergioita eri mahdollisuuksien välillä, jotta 
niistä saadaan mahdollisimman paljon irti. 

Käytä - 3 

Osaan ryhmittää erilaisia mahdollisuuksia 
tai tunnistaa synergioita eri 
mahdollisuuksien välillä, jotta niistä 
saadaan mahdollisimman paljon irti. 

Laajenna – L7 

Analysoi 
konteksti. 

Analysoi nykyinen lisäarvoa tuottava 
toiminta tarkastelemalla sitä kokonaisuutena 
ja kartoittamalla mahdollisuuksia sen 
jatkokehitykseen. 

Analysoi - 4 

Osaan analysoida nykyisen lisäarvoa 
tuottavan toiminnan tarkastelemalla sitä 
kokonaisuutena ja kartoittamalla 
mahdollisuuksia sen jatkokehitykseen. 

Vahvista - L6 

Luovuus 

Ole utelias ja 
avoin. 

Yhdistä oma ymmärrys eri konteksteista 
voidaksesi siirtää tietoa, ideoita ja ratkaisuja 
eri osa-alueiden välillä. 

Luo - 6 
Osaan yhdistää ymmärrykseni eri 
konteksteista ja siirtää tietoa, ideoita ja 
ratkaisuja eri osa-alueiden kesken. 

Vahvista - L6 

Kehitä ideoita. 
Kuvaile eri tekniikoita, joilla voi testata 
innovatiivisia ideoita loppukäyttäjillä. 

Muista - 1 
Osaan kuvata eri tekniikoita, joilla voi 
testata innovatiivisia ideoita 
loppukäyttäjillä. 

Kehitä – L5 

Määritä 
ongelmat. 

Käynnistä, kehitä, hallitse ja toteuta luova 
projekti. 

Käytä - 3 
Osaan käynnistää, kehittää, hallita ja 
toteuttaa luovan projektin. 

Laajenna – L7 

Suunnitteluarvo. 
Kehitä ja tuota lisäarvoa vaiheittain, ota 
käyttöön oman tiimin idean keskeiset 
ominaisuudet ja lisää niitä vähitellen. 

Käytä - 3 

Osaan kehittää ja tuottaa lisäarvoa 
vaiheittain, ottaa käyttöön oman ideani 
(tai oman tiimini idean) keskeiset 
ominaisuudet ja lisätä niitä vähitellen. 

Vahvista - L6 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Luovuus 
Toimi 
innovatiivisesti. 

Kuvaa, miten jotkin innovaatiot ovat 
muuttaneet yhteiskuntaa. 

Käytä - 3 
Osaan kuvata, miten jotkin innovaatiot ovat 
muuttaneet yhteiskuntaa. 

Uskalla - L4 

Visio 

Kuvittele. 
Kehitä (yksin tai muiden kanssa) ja vertaile 
erilaisia tulevaisuuden skenaarioita. 

Käytä - 3 
Osaan kehittää (yksin tai muiden kanssa) ja 
vertailla erilaisia tulevaisuuden skenaarioita. 

Laajenna – L7 

Ajattele 
strategisesti. 

Tue innostusta ja vakuuttavaan visioon 
kuulumisen tunnetta. 

Käytä - 3 
Osaan tukea innostusta ja vakuuttavaan 
visioon kuulumisen tunnetta. 

Muuta - L8 

Ohjaa 
toimintaa. 

Luo (yksin tai muiden kanssa) 
etenemissuunnitelma, joka perustuu omaan 
näkemykseen lisäarvon tuottamisesta. 

Luo - 6 

Osaan luoda (yksin tai muiden kanssa) 
etenemissuunnitelman, joka perustuu 
omaan näkemykseeni lisäarvon 
tuottamisesta. 

Muuta - L8 

Ideoiden 
arvostaminen 

Opettele 
tunnistamaan 
ideoiden arvo. 

Opettele tunnistamaan mahdolliset 
yrittäjyyden kautta syntyvät erilaiset 
arvomuodot, kuten sosiaaliset, kulttuuriset 
tai taloudelliset arvot. 

Muista - 1 

Tunnistan mahdolliset yrittäjyyden kautta 
syntyvät erilaiset arvomuodot, kuten 
sosiaalisen, kulttuurisen tai taloudellisen 
arvon. 

Kehitä – L5 

Jaa ja suojaa 
ideoita. 

Selitä, miten ideoita voidaan jakaa ja 
kierrättää kaikkien hyödyksi tai miten niitä 
voidaan suojata esim. tekijänoikeuksilla tai 
patenteilla. 

Ymmärrä - 2 

Osaan selittää, miten ideoita voidaan jakaa 
ja kierrättää kaikkien hyödyksi tai miten 
niitä voidaan suojata esim. 
tekijänoikeuksilla tai patenteilla. 

Tutki - L2 

Eettinen ja 
kestävä 
ajattelutapa 

Toimi 
eettisesti. 

Varmistu ehdottomasti siitä, että 
henkilökohtaisella vaikutusalueellasi 
kunnioitetaan ja edistetään eettisyyttä. 

Käytä - 3 
Varmistun aina ehdottomasti siitä, että 
omalla vaikutusalueellani kunnioitetaan ja 
edistetään eettisyyttä. 

Laajenna – L7 

Ajattele 
kestävällä 
tavalla. 

Tarkastele yhteiskunnan ja tekniikan 
kehityksen välisiä suhteita niiden 
ympäristövaikutusten kannalta. 

Ymmärrä - 2 
Osaan tarkastella yhteiskunnan ja teknisen 
kehityksen välisiä suhteita niiden 
ympäristövaikutusten kannalta. 

Vahvista - L6 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Eettinen ja 
kestävä 
ajattelutapa 

Arvioi 
vaikutukset. 

Analysoi henkilökohtaisen lisäarvoa tuottavan 
toiminnan vaikutuksia siinä järjestelmässä, 
jossa työskentelet. 

Analysoi - 4 
Osaan analysoida lisäarvoa tuottavan 
toimintani vaikutuksia siinä 
järjestelmässä, jossa työskentelen. 

Kehitä – L5 

Toimi 
vastuullisesti. 

Selvitä lähtökohdan, tuotoksen, tulosten ja 
vaikutusten välinen ero. 

Muista - 1 
Osaan kertoa, mikä on lähtökohdan, 
tuotoksen, tulosten ja vaikutusten välinen 
ero. 

Kehitä – L5 
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1.2. Resurssit 

Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Itsetajunta ja 
minäpystyvyys 

Seuraa 
pyrkimyksiäsi. 

Auta muita pohtimaan tarpeitaan, halujaan, 
etujaan ja pyrkimyksiään sekä sitä, miten ne 
voidaan muuttaa tavoitteiksi. 

Käytä - 3 
Osaan auttaa muita pohtimaan tarpeitaan, 
halujaan, etujaan ja pyrkimyksiään sekä sitä, 
miten ne voidaan muuttaa tavoitteiksi. 

Vahvista - L6 

Opettele 
tunnistamaan 
vahvuutesi ja 
heikkoutesi. 

Auta muita tunnistamaan vahvuutensa ja 
heikkoutensa. 

Käytä - 3 
Osaan auttaa muita tunnistamaan 
vahvuutensa ja heikkoutensa. 

Vahvista - L6 

Usko kykyihisi. 
Usko siihen, että pystyvät ymmärtämään ja 
hyödyntämään myös epäonnistumisilta 
näyttäviä kokemuksia. 

Käytä - 3 
Uskon kykyyni ymmärtää ja hyödyntää 
kokemuksia, joita muut saattavat pitää 
epäonnistumisina. 

Vahvista - L6 

Vaikuta 
tulevaisuuteesi. 

Valitse tiimin ja organisaation kanssa 
ammatillisia kehitysmahdollisuuksia, jotka 
perustuvat selkeään ymmärrykseen 
vahvuuksista ja heikkouksista. 

Käytä - 3 

Osaan valita tiimini ja organisaationi kanssa 
ammatillisia kehitysmahdollisuuksia, jotka 
perustuvat selkeään ymmärrykseen 
vahvuuksistamme ja heikkouksistamme. 

Vahvista - L6 

Motivaatio ja 
sinnikkyys 

Toimi 
innostuneesti. 

Sääntele henkilökohtaista käyttäytymistä 
niin, että pystyt toimimaan innostuneesti ja 
saavuttamaan ideoiden toiminnaksi 
muuttamisen mukanaan tuomat edut. 

Käytä - 3 

Osaan säännellä omaa käyttäytymistäni 
niin, että pystyn toimimaan innostuneesti ja 
saamaan ideoiden toiminnaksi 
muuntamisen mukanaan tuomat edut. 

Uskalla - L4 

Toimi 
määrätietoisesti. 

Pidä kaikkia saavutettuja tuloksia ajan ja 
ympäristön kannalta sopivina väliaikaisina 
ratkaisuina, jotta pystyt pitämään yllä 
motivaatiotasi ja varmistamaan, että tulokset 
kehittyvät jatkuvasti parannusten ja 
innovaatioiden myötä. 

Arvioi - 5 

Pidän kaikkia saavutettuja tuloksia ajan ja 
ympäristön kannalta sopivina väliaikaisina 
ratkaisuina, jotta pystyn pitämään yllä 
motivaatiotani ja varmistamaan, että 
tulokset kehittyvät jatkuvasti parannusten 
ja innovaatioiden myötä. 

Muuta - L8 

Keskity siihen, 
mikä pitää yllä 
motivaatiotasi. 

Palkitse tiimin ja organisaation aloitteellisuus, 
ponnistelut ja saavutukset asianmukaisesti. 

Arvioi - 5 
Osaan palkita tiimini ja organisaationi 
aloitteellisuuden, ponnistelut ja saavutukset 
asianmukaisesti. 

Muuta - L8 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Motivaatio ja 
sinnikkyys 

Kehitä muutos-
joustavuuttasi. 

Varmista, että oma tiimi tai organisaatio 
pysyy positiivisena myös silloin, kun on 
tehtävä vaikeita päätöksiä ja käsiteltävä 
epäonnistumisia. 

Käytä - 3 

Osaan varmistaa, että tiimini tai 
organisaationi pysyy positiivisena myös 
silloin, kun tehdään vaikeita päätöksiä ja 
käsitellään epäonnistumisia. 

Muuta - L8 

Älä luovuta. 
Innosta muita tekemään lujasti töitä 
päämääriensä hyväksi intohimoisesti ja asialle 
omistautuneesti. 

Käytä - 3 
Osaan innostaa muita tekemään lujasti töitä 
päämääriensä hyväksi intohimoisesti ja 
asialle omistautuneesti. 

Vahvista - L6 

Resurssien 
mobilisointi 

Resurssien 
hallinta 
(aineelliset ja 
ei-aineelliset). 

Laadi suunnitelma rajallisten resurssien 
käytöstä käynnistäessäsi lisäarvoa tuottavia 
toimintoja. 

Käytä - 3 
Osaan laatia suunnitelman rajallisten 
resurssien käytöstä käynnistäessäni 
lisäarvoa tuottavaa toimintaani. 

Kehitä – L5 

Käytä 
resursseja 
vastuullisesti. 

Ota huomioon resurssien käytöstä aiheutuvat 
ei-aineelliset kustannukset tehdessäsi 
päätöksiä lisäarvoa tuottavista toiminnoista. 

Käytä - 3 

Otan huomioon resurssien käytöstä 
aiheutuvat ei-aineelliset kustannukset 
tehdessäni päätöksiä lisäarvoa tuottavista 
toiminnoista. 

Kehitä – L5 

Ota kaikki irti 
ajastasi. 

Auta muita hallitsemaan aikaansa 
tehokkaasti. 

Käytä - 3 
Osaan auttaa muita hallitsemaan 
ajankäyttöään tehokkaasti. 

Vahvista - L6 

Hanki tukea. 

Etsi digitaalisia ratkaisuja (esimerkiksi 
maksuttomia, maksullisia tai avoimen 
lähdekoodin ratkaisuja), joiden avulla voit 
hallita omia lisäarvoa tuottavia toimintojasi 
tehokkaasti. 

Muista - 1 

Osaan etsiä digitaalisia ratkaisuja 
(esimerkiksi ilmaisia, maksullisia tai avoimen 
lähdekoodin ratkaisuja), joiden avulla voin 
hallita lisäarvoa tuottavia toimintojani 
tehokkaasti. 

Kehitä – L5 

Rahoitus- ja 
talouslukutaito 

Opettele 
ymmärtämään 
talouden ja 
rahoitusalan 
käsitteitä. 

Kehitä taloudellisia indikaattoreita 
(esimerkiksi sijoitetun pääoman tuotto). 

Luo - 6 
Osaan luoda taloudellisia indikaattoreita 
(esimerkiksi sijoitetun pääoman tuotto). 

Vahvista - L6 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Rahoitus- ja 
talouslukutaito 

Talousarvio. 

Sovella rahoitussuunnittelun ja 
ennustekäsitteitä, joiden avulla ideat 
muutetaan toiminnaksi (esimerkiksi voittoa 
tavoitteleva tai voittoa tavoittelematon). 

Käytä - 3 

Osaan soveltaa rahoitussuunnittelun ja 
ennustekäsitteitä, joiden avulla ideat 
muutetaan toiminnaksi (esimerkiksi voittoa 
tavoitteleva tai voittoa tavoittelematon). 

Kehitä – L5 

Hae rahoitusta. 
Valitse sopivimmat rahoituslähteet lisäarvoa 
tuottavan vision käynnistämiseen tai 
laajentamiseen. 

Analysoi - 4 
Osaan valita sopivimmat rahoituslähteet 
lisäarvoa tuottavan vision käynnistämiseen 
tai laajentamiseen. 

Kehitä – L5 

Muiden 
mobilisointi 

Inspiroi ja 
inspiroidu. 

Pidä tiimin, kumppaneiden ja sidosryhmien 
kanssa vauhtia yllä myös haastavassa 
tilanteessa. 

Käytä - 3 
Osaan pitää tiimini, kumppanieni ja 
sidosryhmieni kanssa vauhtia yllä myös 
haastavassa tilanteessa. 

Laajenna – L7 

Taivuttele. 
Taivuttele muut puolellesi vetoamalla heidän 
tunteisiinsa. 

Arvioi - 5 
Osaan taivutella muut puolelleni vetoamalla 
heidän tunteisiinsa. 

Uskalla - L4 

Viesti 
tehokkaasti. 

Tuota narratiiveja ja skenaarioita, jotka 
motivoivat, innoittavat ja ohjaavat ihmisiä. 

Luo - 6 
Osaan tuottaa narratiiveja ja skenaarioita, 
jotka motivoivat, innoittavat ja ohjaavat 
ihmisiä. 

Vahvista - L6 

Käytä mediaa 
tehokkaasti. 

Vaikuta lisäarvoa tuottavaa toimintaa 
koskeviin mielipiteisiin suunnitellusti 
sosiaaliseen median avulla. 

Arvioi - 5 
Osaan vaikuttaa lisäarvoa tuottavaa 
toimintaani koskeviin mielipiteisiin 
suunnitellusti sosiaaliseen median avulla. 

Kehitä – L5 
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1.3. Toiminta 

Osaaminen Osaamisen kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin 

taksonomian mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Toimiminen 
aloitteellisesti 

Ota vastuu. 
Kannusta muita ottamaan 
vastuuta lisäarvoa tuottavista 
toiminnoista. 

Käytä - 3 
Osaan kannustaa muita ottamaan vastuuta 
lisäarvoa tuottavista toiminnoista. 

Vahvista - L6 

Toimi itsenäisesti. 
Auta muita toimimaan 
itsenäisesti. 

Käytä - 3 Osaan auttaa muita toimimaan itsenäisesti. Vahvista - L6 

Ryhdy toimeen. 

Kannusta muita toimimaan 
tiimissä ja organisaatiossa 
aloitteellisesti ongelmien 
ratkaisemisessa ja lisäarvon 
tuottamisessa. 

Käytä - 3 

Osaan kannustaa muita olemaan 
aloitteellisia ongelmien ratkaisemisessa ja 
lisäarvon tuottamisessa tiimissäni ja 
organisaatiossani. 

Laajenna – L7 

Suunnittelu ja 
hallinta 

Määritä tavoitteet. 

Määritä pitkän aikavälin 
tavoitteet, jotka perustuvat 
omaan tai tiimin visioon lisäarvoa 
tuottavasta toiminnasta. 

Muista - 1 
Osaan määrittää pitkän aikavälin tavoitteet, 
jotka perustuvat omaan/tiimini visioon 
lisäarvoa tuottavasta toiminnasta. 

Kehitä – L5 

Suunnittele ja järjestele. 
Käytä projektinhallinnan 
perusperiaatteita lisäarvoa 
tuottavan toiminnan hallintaan. 

Käytä - 3 
Osaan käyttää projektinhallinnan 
perusperiaatteita lisäarvoa tuottavan 
toiminnan hallintaan. 

Vahvista - L6 

Kehitä kestäviä 
liiketoimintasuunnitelmia. 

Kehitä malliin perustuva 
liiketoimintasuunnitelma, jossa 
kuvataan, miten määritetty arvo 
saavutetaan.  

Käytä - 3 
Osaan kehittää malliin perustuvan 
liiketoimintasuunnitelman, jossa kuvataan, 
miten määritetty arvo saavutetaan. 

Kehitä – L5 

Määritä prioriteetit. 
Määritä prioriteetit, jotka 
vastaavat omaa/ tiimin visiota. 

Muista - 1 
Osaan määrittää prioriteetit oman/tiimini 
vision saavuttamiseksi. 

Kehitä – L5 

Tarkkaile edistymistäsi. 
Kuvaile erilaisia suorituskyvyn ja 
vaikutusten seurantamenetelmiä. 

Muista - 1 
Osaan kuvata erilaisia suorituskyvyn ja 
vaikutusten seurantamenetelmiä. 

Kehitä – L5 

Ole joustava ja mukaudu 
muutoksiin. 

Käytä hyväksesi muutos, joka tuo 
uusia mahdollisuuksia lisäarvon 
tuottamiseen. 

Käytä - 3 
Osaan hyödyntää muutoksen, joka tuo uusia 
mahdollisuuksia lisäarvon tuottamiseen. 

Kehitä – L5 



 

 
23 

 

 

Osaaminen Osaamisen kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin 

taksonomian mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Epävarmuudesta, 
epäselvyydestä 
ja riskistä 
selviytyminen 

Opettele selviytymään 
epävarmuudesta ja 
epäselvyydestä. 

Kun epävarmuus on suuri, tee 
valistunut päätös tarkastelemalla 
asiaa eri näkökulmista. 

Käytä - 3 
Kun epävarmuus on suuri, osaan tehdä 
valistuneen päätöksen tarkastelemalla asiaa 
eri näkökulmista. 

Vahvista - L6 

Selvitä riski. 
Vertaile lisäarvoa tuottavia 
toimintoja riskinarvioinnin avulla. 

Ymmärrä - 2 
Osaan vertailla lisäarvoa tuottavia toimia 
riskinarvioinnin avulla. 

Vahvista - L6 

Riskienhallinta 

Osoita, että päätöksiä voidaan 
tehdä punnitsemalla lisäarvoa 
tuottavan toiminnan riskejä ja 
odotettavissa olevia hyötyjä. 

Käytä - 3 
Osaan osoittaa, että voin tehdä päätöksiä 
punnitsemalla lisäarvoa tuottavan 
toiminnan riskejä ja odotettuja hyötyjä. 

Kehitä – L5 

Työskentely 
muiden kanssa 

Hyväksy 
monimuotoisuus 
(ihmisten väliset erot). 

Tue monimuotoisuutta tiimissä tai 
organisaatiossa. 

Arvioi - 5 
Osaan tukea monimuotoisuutta tiimissäni 
tai organisaatiossani. 

Vahvista - L6 

Kehitä tunneälyäsi. Kohtaa ja ratkaise ristiriidat Käytä - 3 Osaan kohdata ja ratkaista ristiriitoja. Uskalla - L4 

Kuuntele aktiivisesti. 
Kuvaile eri tekniikoita, joilla 
hallitaan suhdetta loppukäyttäjiin. 

Muista - 1 
Osaan kuvata eri tekniikoita, joilla hallitaan 
suhteita loppukäyttäjiin. 

Kehitä – L5 

Tee yhteistyötä. 
Suunnittele sellaisia fyysisiä ja 
virtuaalisia tiloja, jotka kannustavat 
tiimin jäseniä yhteistyöhön. 

Luo - 6 
Osaan suunnitella sellaisia fyysisiä ja 
virtuaalisia tiloja, jotka kannustavat tiimin 
jäseniä yhteistyöhön. 

Laajenna – L7 

Työskentele yhdessä 
muiden kanssa. 

Auta ja tue toisia niin, että he 
pystyvät suoriutumaan tehtävistään 
tiimissä parhaalla mahdollisella 
tavalla. 

Arvioi - 5 
Osaan auttaa ja tukea toisia niin, että he 
pystyvät suoriutumaan tehtävistään tiimissä 
parhaalla mahdollisella tavalla. 

Vahvista - L6 

Laajenna verkostoasi. 

Etsi henkilökohtaisen verkostosi 
avulla oikeat henkilöt 
työskentelemään itsenäisesti tai 
tiimissä lisäarvoa tuottavan 
toiminnan hyväksi. 

Käytä - 3 

Osaan etsiä verkostoni avulla oikeat 
henkilöt työskentelemään itsenäisesti (tai 
tiimissäni) lisäarvoa tuottavan toiminnan 
hyväksi. 

Kehitä – L5 
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Osaaminen Osaamisen kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin 

taksonomian mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Kokemuksellinen 
oppiminen 

Pohdi. 
Auta muita pohtimaan saavutuksiaan ja 
tilapäisiä epäonnistumisiaan antamalla 
rehellistä ja rakentavaa palautetta. 

Käytä - 3 

Osaan auttaa muita pohtimaan 
saavutuksiaan ja tilapäisiä 
epäonnistumisiaan antamalla rehellistä ja 
rakentavaa palautetta. 

Vahvista - L6 

Opi oppimaan. 
Auta muita kehittämään vahvuuksiaan 
ja vähentämään tai kompensoimaan 
heikkouksiaan. 

Käytä - 3 
Osaan auttaa muita kehittämään 
vahvuuksiaan ja vähentämään tai 
kompensoimaan heikkouksiaan. 

Vahvista - L6 

Ota oppia 
kokemuksesta. 

Auta muita pohtimaan 
vuorovaikutustaan toisiin ihmisiin ja 
ottamaan vuorovaikutuksesta 
opikseen. 

Käytä - 3 
Osaan auttaa muita pohtimaan 
vuorovaikutustaan muiden ihmisten kanssa 
ja ottamaan vuorovaikutuksesta opikseen. 

Vahvista - L6 
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2. Käy läpi tapaustutkimuksia oppikirjojen lisäksi 

2.1. Ideat ja mahdollisuudet 

Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Mahdollisuuksien 
tunnistaminen 

Tunnista ja luo 
mahdollisuuksia 
ja tartu niihin. 

Etsi ja hyödynnä tilaisuus nopeasti. Käytä - 3 
Osaan etsiä ja hyödyntää tilaisuuden 
nopeasti . 

Muuta - L8 

Keskity 
haasteisiin. 

Määritä mahdollisuudet kilpailuedun 
säilyttämiseen. 

Muista - 1 
Osaan määritellä mahdollisuudet, joilla 
voin säilyttää kilpailuedun. 

Muuta - L8 

Selvitä tarpeet. 
Suunnittele tulevia tarpeita ennakoivia 
projekteja. 

Luo - 6 
Osaan suunnitella tulevia tarpeita 
ennakoivia projekteja. 

Muuta - L8 

Analysoi 
konteksti. 

Selvitä lisäarvoa tuottavien kontekstien erot 
(esimerkiksi yhteisöt ja epäviralliset 
verkostot, olemassa olevat organisaatiot, 
markkinat). 

Muista - 1 

Osaan selvittää lisäarvoa tuottavien 
kontekstien erot (esimerkiksi yhteisöt ja 
epäviralliset verkostot, olemassa olevat 
organisaatiot, markkinat). 

Kokeile - L3 

Luovuus 

Kehitä ideoita. 
Räätälöi erilaisia tapoja, joilla sidosryhmät 
voidaan ottaa mukaan lisäarvoa tuottavaan 
toimintaan. 

Analysoi - 4 
Osaan räätälöidä erilaisia tapoja, joilla saan 
sidosryhmät mukaan lisäarvoa tuottavaan 
toimintaani. 

Laajenna – L7 

Määritä 
ongelmat. 

Auta muita luomaan lisäarvoa 
kannustamalla heitä kokeilemaan ja 
käyttämällä luovia tekniikoita ongelmien 
ratkaisemiseen ja ratkaisujen tuottamiseen. 

Käytä - 3 

Osaan auttaa muita luomaan lisäarvoa 
kannustamalla heitä kokeilemaan ja 
käyttämällä luovia tekniikoita ongelmien 
ratkaisemiseen ja ratkaisujen 
tuottamiseen. 

Vahvista - L6 

Visio 
Ajattele 
strategisesti. 

Selvitä itsellesi, mitä tarvitaan vision 
luomiseen. 

Käytä - 3 
Osaan selvittää itselleni, mitä tarvitaan 
vision luomiseen. 

Uskalla - L4 

Ideoiden 
arvostaminen 

Opettele 
tunnistamaan 
ideoiden arvo. 

Näytä, miten eri ryhmät, kuten yritykset ja 
laitokset, tuottavat lisäarvoa yhteisössäsi ja 
ympäristössäsi. 

Käytä - 3 
Osaan osoittaa, miten eri ryhmät, kuten 
yritykset ja laitokset, tuottavat lisäarvoa 
yhteisössäni ja ympäristössäni. 

Tutki - L2 

 



 

 
26 

 

 

Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Ideoiden 
arvostaminen 

Jaa ja suojaa 
ideoita. 

Selitä, miten ideoita voidaan jakaa ja 
kierrättää kaikkien hyödyksi tai miten niitä 
voidaan suojata esim. tekijänoikeuksilla tai 
patenteilla. 

Käytä - 3 

Osaan selittää, miten ideoita voidaan jakaa 
ja kierrättää kaikkien hyväksi tai miten ne 
voidaan suojata esimerkiksi 
tekijänoikeuksilla tai patenteilla. 

Tutki - L2 

Eettinen ja 
kestävä 
ajattelutapa 

Toimi 
eettisesti. 

Ota vastuu eettisen käyttäytymisen 
edistämisestä omalla vaikutusalueellasi 
(esimerkiksi edistämällä sukupuolten välistä 
tasa-arvoa, tuomalla selvästi näkyviin syrjintä 
ja epärehellisyys). 

Käytä - 3 

Osaan ottaa vastuun eettisen 
käyttäytymisen edistämisestä omalla 
vaikutusalueellani (esimerkiksi edistämällä 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, tuomalla 
selvästi näkyviin syrjintä ja epärehellisyys). 

Vahvista - L6 

Ajattele 
kestävällä 
tavalla. 

Anna esimerkkejä yhteisöä hyödyttävästä 
ympäristöystävällisestä käyttäytymisestä. 

Analysoi - 4 
Osaan antaa esimerkkejä yhteisöä 
hyödyttävästä ympäristöystävällisestä 
käyttäytymisestä. 

Huomaa – L1 

Arvioi 
vaikutukset. 

Etsi ja anna esimerkkejä ihmisen toiminnan 
aiheuttamista muutoksista sosiaalisissa, 
kulttuurisissa, ympäristöllisissä tai 
taloudellisissa konteksteissa. 

Muista - 1 

Osaan etsiä ja antaa esimerkkejä ihmisen 
toiminnan aiheuttamista muutoksista 
sosiaalisissa, kulttuurisissa, ympäristöllisissä 
tai taloudellisissa konteksteissa. 

Huomaa – L1 
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2.2. Resurssit 

Osaaminen Osaamisen kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Itsetajunta ja 
minäpystyvyys 

Seuraa pyrkimyksiäsi. 
Opettele tunnistamaan asiat, joissa olet 
hyvä, ja joissa et ole hyvä. 

Muista - 1 
Tunnistan asiat, joissa olen hyvä ja joissa 
en ole hyvä. 

Huomaa – L1 

Motivaatio ja 
sinnikkyys 

Toimi innostuneesti. 
Nauti mahdollisuudesta tehdä tai edistää 
itsellesi tai muille hyödyllisiä asioita. 

Käytä - 3 
Nautin mahdollisuudesta tehdä tai 
edistää itselleni tai muille hyödyllisiä 
asioita. 

Huomaa – L1 

Kehitä 
muutosjoustavuuttasi. 

Toimi määrätietoisesti ja sinnikkäästi 
pyrkiessäsi saavuttamaan omia/tiimin 
tavoitteita. 

Käytä - 3 
Toimin määrätietoisesti ja sinnikkäästi 
pyrkiessäni saavuttamaan omia/tiimini 
tavoitteita. 

Tutki - L2 

Resurssien 
mobilisointi 

Resurssien hallinta 
(aineelliset ja ei-
aineelliset). 

Opettele ymmärtämään resurssien 
jakamisen tärkeys. 

Käytä - 3 
Ymmärrän resurssien jakamisen 
tärkeyden. 

Tutki - L2 

Ota kaikki irti ajastasi. 
Opettele tunnistamaan erilaiset 
ajankäyttötavat (esimerkiksi opiskelu, 
pelaaminen, lepo). 

Käytä - 3 
Tunnistan erilaiset ajankäyttötavat 
(esimerkiksi opiskelu, pelaaminen, lepo). 

Huomaa – L1 

Rahoitus- ja 
talouslukutaito 

Opettele 
ymmärtämään talous- 
ja rahoituskäsitteitä. 

Palauta mieleesi rahoihin liittyvät 
perustermit ja -symbolit. 

Käytä - 3 
Pystyn palauttamaan mieleeni rahoihin 
liittyvät perustermit ja -symbolit. 

Huomaa – L1 

Hae rahoitusta. 
Määritä perheiden, yritysten, voittoa 
tavoittelemattomien organisaatioiden ja 
valtion tärkeimmät tulonlähteet. 

Muista - 1 
Tunnistan perheiden, yritysten, voittoa 
tavoittelemattomien järjestöjen ja valtion 
tärkeimmät tulonlähteet. 

Huomaa – L1 

Muiden 
mobilisointi 

Inspiroi ja inspiroidu. Osoita innostusta haasteisiin. Muista - 1 Osoitan innostusta haasteisiin. Huomaa – L1 

Viesti tehokkaasti. Kerro omat ajatuksesi selkeästi muille. Käytä - 3 
Osaan kertoa omat ajatukseni selkeästi 
muille. 

Huomaa – L1 

Käytä mediaa 
tehokkaasti. 

Anna esimerkkejä inspiroivista 
tiedotuskampanjoista. 

Käytä - 3 
Osaan antaa esimerkkejä inspiroivista 
tiedotuskampanjoista. 

Huomaa – L1 
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2.3. Toiminta 

Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Toimiminen 
aloitteellisesti 

Ota vastuu. Suorita tehtävät, joista olet vastuussa. Käytä - 3 
Osaan suorittaa minulle annetut tehtävät 
vastuullisesti. 

Huomaa – L1 

Ryhdy toimeen. 
Yritä ratkaista omaan ympäristöösi 
vaikuttavia ongelmia. 

Arvioi - 5 
Osaan ratkaista omaan ympäristööni 
vaikuttavia ongelmia. 

Huomaa – L1 

Suunnittelu ja 
hallinta 

Määritä 
tavoitteet. 

Määritä vaihtoehtoisia tavoitteita, joilla voi 
tuottaa lisäarvoa yksinkertaisessa 
kontekstissa. 

Muista - 1 
Tunnistan vaihtoehtoisia tavoitteita, joilla 
voidaan luoda lisäarvoa yksinkertaisessa 
kontekstissa. 

Tutki - L2 

Suunnittele ja 
järjestele. 

Laadi toimintasuunnitelma, jossa 
määritetään tarvittavat toimet tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

Luo - 6 
Osaan laatia toimintasuunnitelman, jossa 
määritellään tarvittavat toimet 
tavoitteideni saavuttamiseksi. 

Kokeile - L3 

Määritä 
prioriteetit. 

Määritä perustoiminnot, joita tarvitaan 
lisäarvoa tuottavaan toimintaan. 

Muista - 1 
Tunnistan perustoiminnot, joita tarvitaan 
lisäarvoa tuottavaan toimintaan. 

Tutki - L2 

Tarkkaile 
edistymistäsi. 

Tarkkaile, sujuuko tehtävän suoritus 
suunnitelman mukaisesti. 

Käytä - 3 
Osaan tarkkailla, sujuuko tehtävän suoritus 
suunnitelman mukaisesti. 

Tutki - L2 

Ole joustava ja 
mukaudu 
muutoksiin. 

Kohtaa muutokset ja käsittele niitä 
rakentavasti. 

Ymmärrä - 2 
Pystyn kohtaamaan muutokset ja 
käsittelemään niitä rakentavasti. 

Tutki - L2 

Epävarmuudesta, 
epäselvyydestä 
ja riskistä 
selviytyminen 

Opettele 
selviytymään 
epävarmuudesta 
ja 
epäselvyydestä. 

Tutustu omiin keinoihisi saavuttaa tuloksia. Käytä - 3 
Osaan tutustua omiin keinoihini saavuttaa 
tuloksia. 

Tutki - L2 

Työskentely 
muiden kanssa 

Hyväksy 
monimuotoisuus 
(ihmisten väliset 
erot). 

Ole avoin arvolle, jonka muut voivat tuoda 
mukanaan lisäarvoa tuottaviin toimintoihin. 

Käytä - 3 
Olen avoin arvolle, jonka muut voivat 
tuoda mukanaan lisäarvoa tuottaviin 
toimintoihin. 

Tutki - L2 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Työskentely 
muiden kanssa 

Kehitä 
tunneälyäsi. 

Opettele tunnistamaan henkilökohtaisten 
tunteiden, asenteiden ja 
käyttäytymismallien vaikutus muiden 
asenteisiin ja käyttäytymiseen (sekä 
päinvastoin). 

Käytä - 3 

Tunnistan tunteideni, asenteideni ja 
käyttäytymiseni merkityksen muiden 
asenteisiin ja käyttäytymiseen (sekä 
päinvastoin). 

Tutki - L2 

Kuuntele 
aktiivisesti. 

Mieti, mitä hyötyä toisten ihmisten 
ajatusten kuuntelemisesta on omien tai 
tiimin tavoitteiden kannalta. 

Ymmärrä - 2 
Ymmärrän, mitä hyötyä toisten ihmisten 
ajatusten kuuntelemisesta on omien tai 
tiimini tavoitteiden kannalta. 

Tutki - L2 

Tee 
yhteistyötä. 

Ole valmis muuttamaan omaa 
työskentelytapaasi ryhmässä. 

Käytä - 3 
Olen valmis muuttamaan 
työskentelytapojani ryhmässä. 

Tutki - L2 

Työskentele 
yhdessä 
muiden kanssa. 

Edistä yksinkertaisia lisäarvoa tuottavia 
toimintoja. 

Käytä - 3 
Osaan edistää yksinkertaisia lisäarvoa 
tuottavia toimintoja. 

Tutki - L2 

Laajenna 
verkostoasi. 

Ole avoin luomaan uusia yhteyksiä ja 
aloittamaan yhteistyö muiden (yksilöiden ja 
ryhmien) kanssa. 

Käytä - 3 
Olen valmis luomaan uusia yhteyksiä ja 
aloittamaan yhteistyön muiden (yksilöiden 
ja ryhmien) kanssa. 

Tutki - L2 

Kokemuksellinen 
oppiminen 

Pohdi. 
Pohdi henkilökohtaisia ja muiden ihmisten 
epäonnistumisia, mieti niiden syitä ja ota 
niistä opiksesi. 

Käytä - 3 
Osaan pohtia omia ja muiden ihmisten 
epäonnistumisia, tunnistaa niiden syyt ja 
ottaa niistä opikseni. 

Kokeile - L3 

Opi oppimaan. 
Pohdi henkilökohtaisten oppimispolkujen 
merkitystä omien tulevaisuuden 
mahdollisuuksiesi ja valintojesi kannalta. 

Käytä - 3 
Osaan pohtia oppimispolkujeni merkitystä 
tulevaisuuden mahdollisuuksieni ja 
valintojeni kannalta. 

Kokeile - L3 

Ota oppia 
kokemuksesta. 

Pohdi omaa vuorovaikutustasi muiden 
kanssa (mukaan lukien vertaishenkilöt ja 
mentorit) ja ota siitä opiksesi. 

Käytä - 3 
Osaan pohtia vuorovaikutustani muiden 
kanssa (mukaan lukien vertaishenkilöt ja 
mentorit) ja ottaa siitä opikseni. 

Kokeile - L3 
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3. Ota käyttöön monialainen lähestymistapa 

3.1. Ideat ja mahdollisuudet 

Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Mahdollisuuksien 
tunnistaminen 

Tunnista ja luo 
mahdollisuuksia 
ja tartu niihin. 

Etsi ja hyödynnä tilaisuus nopeasti. Käytä - 3 
Osaan etsiä ja hyödyntää tilaisuuden 
nopeasti . 

Muuta - L8 

Keskity 
haasteisiin. 

Määritä mahdollisuudet, joilla kilpailuetu 
voidaan säilyttää. 

Muista - 1 
Osaan määritellä mahdollisuudet, joilla 
voin säilyttää kilpailuedun. 

Muuta - L8 

Selvitä tarpeet. 
Laadi etenemissuunnitelma, joka vastaa 
toimintatarpeita ja auttaa tuottamaan 
lisäarvoa. 

Luo - 6 
Osaan laatia etenemissuunnitelman, joka 
vastaa toimintatarpeita ja auttaa minua 
tuottamaan lisäarvoa. 

Laajenna – L7 

Analysoi 
konteksti. 

Seuraa merkityksellisiä trendejä ja katso, 
miten ne uhkaavat ja luovat uusia 
mahdollisuuksia lisäarvon tuottamiseen. 

Käytä - 3 
Osaan seurata merkityksellisiä trendejä ja 
katsoa, miten ne uhkaavat ja luovat uusia 
mahdollisuuksia lisäarvon tuottamiseen. 

Laajenna – L7 

Luovuus 

Ole utelias ja 
avoin. 

Tutki uusia keinoja hyödyntää olemassa 
olevia resursseja. 

Käytä - 3 
Osaan tutkia uusia keinoja hyödyntää 
olemassa olevia resursseja. 

Tutki - L2 

Kehitä ideoita. 
Kehitä yksin ja osana tiimiä sellaisia ideoita, 
jotka tuottavat lisäarvoa muille. 

Käytä - 3 
Osaan kehittää yksin ja osana tiimiä 
ideoita, jotka tuottavat lisäarvoa muille. 

Tutki - L2 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Luovuus 

Määritä 
ongelmat. 

Auta muita luomaan lisäarvoa kannustamalla 
heitä kokeilemaan ja käyttämään luovia 
tekniikoita ongelmien ratkaisemiseen ja 
ratkaisujen tuottamiseen. 

Käytä - 3 

Osaan auttaa muita luomaan lisäarvoa 
kannustamalla kokeiluihin ja käyttämällä 
luovia tekniikoita ongelmien ratkaisemiseen 
ja ratkaisujen tuottamiseen. 

Vahvista - L6 

Käynnistä, kehitä, hallitse ja toteuta luova 
projekti. 

Käytä - 3 
Osaan käynnistää, kehittää, hallita ja 
toteuttaa luovan projektin. 

Laajenna – L7 

Suunnitteluarvo. Kokoa esineitä, jotka tuottavat lisäarvoa. Käytä - 3 
Osaan koota esineitä, jotka tuottavat 
lisäarvoa itselleni ja muille. 

Huomaa – L1 

Toimi 
innovatiivisesti. 

Kuvaa, miten jotkin innovaatiot ovat 
muuttaneet yhteiskuntaa. 

Muista - 1 
Osaan kuvata, miten jotkin innovaatiot ovat 
muuttaneet yhteiskuntaa. 

Tutki - L2 

Visio 

Kuvittele. 
Kehitä yksinkertaisia skenaarioita, joissa 
luodaan lisäarvoa yhteisöille ja ympäristölle. 

Luo - 6 
Osaan kehittää yksinkertaisia skenaarioita, 
joissa luodaan arvoa yhteisölleni ja 
ympäristölle. 

Tutki - L2 

Ajattele 
strategisesti. 

Selitä, mitä merkitystä on strategisen 
suunnittelun vision määrittelyllä. 

Ymmärrä - 2 
Osaan selittää, mitä merkitystä on 
strategisen suunnittelun vision 
määrittelyllä. 

Kehitä – L5 

Ohjaa 
toimintaa. 

Opettele tunnistamaan muutokset, joita 
oman vision saavuttamiseen tarvitaan. 

Muista - 1 
Tunnistan muutokset, joita visioni 
saavuttamiseen tarvitaan. 

Kehitä – L5 

Ideoiden 
arvostaminen 

Opettele 
tunnistamaan 
ideoiden arvo. 

Opettele tunnistamaan mahdolliset 
yrittäjyyden kautta syntyvät erilaiset 
arvomuodot, kuten sosiaalinen, kulttuurinen 
tai taloudellinen arvo. 

Muista - 1 

Tunnistan mahdolliset yrittäjyyden kautta 
syntyvät erilaiset arvomuodot, kuten 
sosiaalisen, kulttuurisen tai taloudellisen 
arvon. 

Kehitä – L5 

Jaa ja suojaa 
ideoita. 

Tee selväksi, että muiden ajatuksia voidaan 
käyttää ja toteuttaa heidän oikeuksiaan 
kunnioittaen. 

Käytä - 3 
Osaan tehdä selväksi, että muiden ajatuksia 
voidaan käyttää ja toteuttaa heidän 
oikeuksiaan kunnioittaen. 

Huomaa – L1 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Eettinen ja 
kestävä 
ajattelutapa 

Toimi 
eettisesti. 

Sovella kulutus- ja tuotantoprosessissa 
eettistä ajattelua. 

Käytä - 3 
Osaan soveltaa kulutus- ja 
tuotantoprosesseissa eettistä ajattelua. 

Kokeile - L3 

Ajattele 
kestävällä 
tavalla. 

Opettele tunnistamaan käytännöt, jotka eivät 
ole kestäviä, ja tunnista niiden 
ympäristövaikutukset. 

Muista - 1 
Tunnistan käytännöt, jotka eivät ole 
kestäviä, ja tunnistan niiden 
ympäristövaikutukset. 

Kokeile - L3 

Arvioi 
vaikutukset. 

Mieti esimerkkejä ihmisen toiminnan 
aiheuttamista muutoksista sosiaalisissa, 
kulttuurisissa, ympäristöllisissä tai 
taloudellisissa konteksteissa. 

Muista - 1 

Osaan etsiä ja antaa esimerkkejä ihmisen 
toiminnan aiheuttamista muutoksista 
sosiaalisissa, kulttuurisissa, ympäristöllisissä 
tai taloudellisissa konteksteissa. 

Huomaa – L1 

Toimi 
vastuullisesti. 

Selvitä lähtökohdan, tuotoksen, tulosten ja 
vaikutusten välinen ero. 

Muista - 1 
Osaan selvittää lähtökohdan, tuotoksen ja 
tulosten välisen eron. 

Kehitä – L5 
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3.2. Resurssit 

Osaaminen Osaamisen kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Itsetajunta ja 
minäpystyvyys 

Seuraa pyrkimyksiäsi. 
Kuvaile omia tarpeita, haluja, 
kiinnostuksen kohteita ja tavoitteita. 

Käytä - 3 
Osaan kuvailla tarpeitani, halujani, 
kiinnostuksen kohteitani ja tavoitteitani. 

Tutki - L2 

Opettele 
tunnistamaan 
vahvuutesi ja 
heikkoutesi. 

Opettele tunnistamaan asiat, joissa olet 
hyvä, ja joissa et ole hyvä. 

Muista - 1 
Tunnistan asiat, joissa olen hyvä ja joissa 
en ole hyvä. 

Huomaa – L1 

Vaikuta 
tulevaisuuteesi. 

Luettele erityyppisiä töitä ja niiden 
keskeiset toiminnot. 

Muista - 1 
Osaan luetella erityyppisiä töitä ja niiden 
keskeiset toiminnot. 

Huomaa – L1 

Motivaatio ja 
sinnikkyys 

Toimi innostuneesti. 
Motivoi itseäsi ajatuksella lisäarvon 
tuottamisesta itsellesi ja muille. 

Analysoi - 4 
Minua motivoi ajatus lisäarvon 
tuottamisesta itselleni ja muille. 

Tutki - L2 

Toimi 
määrätietoisesti. 

Suhtaudu haasteisiin motivoituneesti. Analysoi - 4 Suhtaudun haasteisiin motivoituneesti. Tutki - L2 

Keskity siihen, mikä 
pitää yllä 
motivaatiotasi. 

Opettele tunnistamaan erilaisia tapoja 
motivoida itseäsi ja muita lisäarvon 
tuottamiseksi. 

Muista - 1 
Tunnistan erilaisia tapoja motivoida 
itseäni ja muita lisäarvon tuottamiseksi. 

Tutki - L2 

Kehitä 
muutosjoustavuuttasi. 

Toimi määrätietoisesti ja sinnikkäästi 
pyrkiessäsi omiin tai tiimin tavoitteisiin. 

Käytä - 3 
Toimin määrätietoisesti ja sinnikkäästi 
pyrkiessäni omiin tai tiimini tavoitteisiin. 

Tutki - L2 

Resurssien 
mobilisointi 

Resurssien hallinta 
(aineelliset ja ei-
aineelliset). 

Opettele ymmärtämään resurssien 
jakamisen tärkeys. 

Käytä - 3 
Ymmärrän resurssien jakamisen 
tärkeyden. 

Tutki - L2 

Käytä resursseja 
vastuullisesti. 

Kuvaile, miten uusiokäyttö, korjaaminen 
tai kierrättäminen auttaa säästämään 
resursseja. 

Käytä - 3 
Osaan kuvailla, miten uusiokäyttö, 
korjaaminen tai kierrättäminen auttaa 
säästämään resursseja. 

Tutki - L2 

Ota kaikki irti ajastasi. 
Opettele tunnistamaan erilaisia 
ajankäyttötapoja (esimerkiksi opiskelu, 
pelaaminen, lepo). 

Muista - 1 
Tunnistan erilaiset ajankäyttötavat 
(esimerkiksi opiskelu, pelaaminen, lepo). 

Huomaa – L1 

Hanki tukea. 
Hae apua silloin, kun on sinulla vaikeuksia 
saavuttaa asetettu tavoite. 

Käytä - 3 
Osaan etsiä apua silloin, kun minulla on 
vaikeuksia saavuttaa asetettu tavoite. 

Huomaa – L1 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Rahoitus- ja 
talouslukutaito 

Opettele 
ymmärtämään 
talous- ja 
rahoituskäsitteitä. 

Palauta mieleesi rahoihin liittyvät 
perustermit ja -symbolit. 

Käytä - 3 
Pystyn palauttamaan mieleeni rahoihin 
liittyvät perustermit ja -symbolit. 

Huomaa – L1 

Talousarvio. Arvioi, mihin rahaa kannattaa käyttää. Arvioi - 5 
Osaan arvioida, mihin rahaa kannattaa 
käyttää. 

Huomaa – L1 

Hae rahoitusta. 

Opettele tunnistamaan perheiden, yritysten, 
voittoa tavoittelemattomien 
organisaatioiden ja valtion tärkeimmät 
tulonlähteet. 

Muista - 1 
Tunnistan perheiden, yritysten, voittoa 
tavoittelemattomien organisaatioiden ja 
valtion tärkeimmät tulonlähteet. 

Huomaa – L1 

Muiden 
mobilisointi 

Inspiroi ja 
inspiroidu. 

Osoita innostusta haasteisiin. Muista - 1 Osoitan innostusta haasteisiin. Huomaa – L1 

Viesti 
tehokkaasti. 

Kerro omat ajatuksesi selkeästi muille. Käytä - 3 
Osaan kertoa omat ajatukseni selkeästi 
muille. 

Huomaa – L1 

Käytä mediaa 
tehokkaasti. 

Anna esimerkkejä inspiroivista 
tiedotuskampanjoista. 

Käytä - 3 
Osaan antaa esimerkkejä inspiroivista 
tiedotuskampanjoista. 

Huomaa – L1 
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3.3. Toiminta 

Osaaminen Osaamisen kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin 

taksonomian mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Toimiminen 
aloitteellisesti 

Ota vastuu. Suorita tehtävät, joista olet vastuussa. Käytä - 3 
Osaan suorittaa minulle annetut 
tehtävät vastuullisesti. 

Huomaa – L1 

Toimi itsenäisesti. 
Osoita itsenäisyyttä annettujen 
tehtävien suorittamisessa. 

Muista - 1 
Osoitan itsenäisyyttä minulle 
annettujen tehtävien suorittamisessa. 

Huomaa – L1 

Ryhdy toimeen. 
Yritä ratkaista omaan ympäristöösi 
vaikuttavia ongelmia. 

Käytä - 3 
Osaan ratkaista omaan ympäristööni 
vaikuttavia ongelmia. 

Huomaa – L1 

Suunnittelu ja 
hallinta 

Suunnittele ja järjestele. 
Laadi yksinkertainen suunnitelma 
lisäarvoa tuottavia toimintoja varten. 

Käytä - 3 
Osaan laatia yksinkertaisen 
suunnitelman lisäarvoa tuottavia 
toimintoja varten. 

Huomaa – L1 

Kehitä kestäviä 
liiketoimintasuunnitelmia. 

Kehitä liiketoimintamalli 
henkilökohtaista ideaa varten. 

Käytä - 3 
Osaan kehittää liiketoimintamallin 
ideaani varten. 

Kokeile - L3 

Määritä prioriteetit. 

Palauta mieleesi niiden vaiheiden 
järjestys, jotka tarvitaan 
yksinkertaisessa lisäarvoa tuottavassa 
toiminnossa, johon osallistuit. 

Muista - 1 

Osaan palauttaa mieleeni niiden 
vaiheiden järjestyksen, jotka tarvittiin 
yksinkertaisessa lisäarvoa tuottavassa 
toiminnossa, johon osallistuin. 

Huomaa – L1 

Tarkkaile edistymistäsi. 
Tarkkaile, sujuuko tehtävän suoritus 
suunnitelman mukaisesti. 

Käytä - 3 
Osaan tarkkailla, sujuuko tehtävän 
suoritus suunnitelman mukaisesti. 

Tutki - L2 

Ole joustava ja mukaudu 
muutoksiin. 

Kohtaa muutokset ja käsittele niitä 
rakentavasti. 

Käytä - 3 
Osaan kohdata muutokset ja käsitellä 
niitä rakentavasti. 

Tutki - L2 

Epävarmuudesta, 
epäselvyydestä 
ja riskistä 
selviytyminen 

Opettele selviytymään 
epävarmuudesta ja 
epäselvyydestä. 

Älä pelkää virheitä kokeillessasi uusia 
asioita. 

Käytä - 3 
En pelkää virheitä kokeillessani uusia 
asioita. 

Huomaa – L1 

Selvitä riskin suuruus. 
Opettele tunnistamaan esimerkkejä 
riskeistä ympäristössäsi. 

Muista - 1 Tunnistan ympäristössäni olevat riskit. Huomaa – L1 

Työskentely 
muiden kanssa 

Hyväksy monimuotoisuus 
(ihmisten väliset erot). 

Ole avoin arvolle, jonka muut voivat 
tuoda mukanaan lisäarvoa tuottaviin 
toimintoihin. 

Ymmärrä - 2 
Olen avoin arvolle, jonka muut voivat 
tuoda mukanaan lisäarvoa tuottaviin 
toimintoihin. 

Tutki - L2 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Työskentely 
muiden kanssa 

Kehitä 
tunneälyäsi. 

Opettele tunnistamaan henkilökohtaisten 
tunteiden, asenteiden ja käyttäytymismallien 
vaikutus muiden ihmisten asenteisiin ja 
käyttäytymiseen (ja päinvastoin). 

Muista - 1 

Tunnistan tunteideni, asenteideni ja 
käyttäytymiseni vaikutuksen muiden 
ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen (ja 
päinvastoin). 

Tutki - L2 

Kuuntele 
aktiivisesti. 

Ole empaattinen muita kohtaan. Muista - 1 Osaan olla empaattinen muita kohtaan. Huomaa – L1 

Tee 
yhteistyötä. 

Ole valmis muuttamaan henkilökohtaista 
työskentelytapaasi ryhmässä. 

Käytä - 3 
Olen valmis muuttamaan 
työskentelytapaani ryhmässä. 

Tutki - L2 

Laajenna 
verkostoasi. 

Ole avoin luomaan uusia yhteyksiä ja 
aloittamaan yhteistyö muiden (yksilöiden ja 
ryhmien) kanssa. 

Käytä - 3 
Olen valmis luomaan uusia yhteyksiä ja 
aloittamaan yhteistyön muiden (yksilöiden 
ja ryhmien) kanssa. 

Tutki - L2 

Kokemuksellinen 
oppiminen 

Pohdi. 
Etsi esimerkkejä suurista epäonnistumisista, 
jotka ovat tuottaneet lisäarvoa. 

Muista - 1 
Osaan kertoa esimerkkejä suurista 
epäonnistumisista, jotka ovat tuottaneet 
lisäarvoa. 

Huomaa – L1 

Opi oppimaan. 
Pohdi henkilökohtaisten oppimispolkujen 
merkitystä tulevaisuuden mahdollisuuksien 
ja valintojen kannalta. 

Käytä - 3 
Osaan pohtia oppimispolkujeni merkitystä 
tulevaisuuden mahdollisuuksieni ja 
valintojeni kannalta. 

Kokeile - L3 

Ota oppia 
kokemuksesta. 

Pohdi henkilökohtaista kokemusta, jonka sait 
osallistuessasi lisäarvoa tuottaviin 
toimintoihin, ja ota siitä opiksi. 

Käytä - 3 
Osaan pohtia kokemustani, jonka sain 
osallistuessani lisäarvoa tuottaviin 
toimintoihin, ja ottaa siitä opikseni. 

Tutki - L2 
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4. Ryhmäprosessien ja ryhmien sisäisen vuorovaikutuksen hallinta 

4.1. Ideat ja mahdollisuudet 

Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Mahdollisuuksien 
tunnistaminen 

Tunnista ja luo 
mahdollisuuksia 
ja tartu niihin. 

Etsi mahdollisuuksia lisäarvon luomiseen, 
myös silloin, kun on pakko. 

Käytä - 3 
Osaan etsiä ennakoivasti mahdollisuuksia 
lisäarvon luomiseen, myös silloin, kun on 
pakko. 

Uskalla - L4 

Keskity 
haasteisiin. 

Opettele tunnistamaan oman yhteisösi ja 
ympäristösi haasteet, joihin voidaan 
vaikuttaa. 

Muista - 1 
Tunnistan omassa yhteisössäni ja 
ympäristössäni haasteet, joihin voin 
vaikuttaa. 

Tutki - L2 

Selvitä tarpeet. 
Selvitä, mitä käyttäjäryhmää ja mitä tarpeita 
lisäarvoa tuottamalla kannattaa seurata. 

Luo - 6 
Osaan selvittää, mitä käyttäjäryhmää ja 
mitä tarpeita haluan seurata lisäarvoa 
tuottamalla. 

Uskalla - L4 

Analysoi 
konteksti. 

Opettele tunnistamaan henkilökohtaiset, 
sosiaaliset ja ammatilliset mahdollisuudet 
tuottaa lisäarvoa sekä olemassa olevissa 
organisaatioissa että uusiin hankkeisiin 
ryhdyttäessä. 

Muista - 1 

Tunnistan henkilökohtaiset, sosiaaliset ja 
ammatilliset mahdollisuuteni tuottaa 
lisäarvoa sekä olemassa olevissa 
organisaatioissa että ryhtyessäni uusiin 
hankkeisiin. 

Uskalla - L4 

Luovuus 

Ole utelias ja 
avoin. 

Tutki uusia tapoja hyödyntää olemassa 
olevia resursseja. 

Käytä - 3 
Osaan tutkia uusia tapoja hyödyntää 
olemassa olevia resursseja. 

Tutki - L2 

Kehitä ideoita. 
Testaa henkilökohtaisten ratkaisujen arvo 
loppukäyttäjillä. 

Analysoi - 4 
Osaan testata ratkaisujeni arvoa 
loppukäyttäjillä. 

Uskalla - L4 

Määritä 
ongelmat. 

Auta muita luomaan lisäarvoa 
kannustamalla heitä kokeilemaan ja 
käyttämään luovia tekniikoita ongelmien 
ratkaisemiseen ja ratkaisujen tuottamiseen. 

Käytä - 3 

Osaan auttaa muita luomaan lisäarvoa 
kannustamalla heitä kokeilemaan ja 
käyttämään luovia tekniikoita ongelmien 
ratkaisemiseen ja ratkaisujen 
tuottamiseen. 

Vahvista - L6 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Luovuus 
Suunnitteluarvo. 

Kokoa, testaa ja parantele vähitellen 
prototyyppejä, jotka simuloivat tuotettavaa 
arvoa. 

Käytä - 3 
Osaan koota, testata ja parannella 
vähitellen prototyyppejä, jotka simuloivat 
arvoa, jonka haluan tuottaa. 

Uskalla - L4 

Toimi 
innovatiivisesti. 

Kerro, miten jotkin innovaatiot ovat 
muuttaneet yhteiskuntaa. 

Käytä - 3 
Osaan kertoa, miten jotkin innovaatiot ovat 
muuttaneet yhteiskuntaa. 

Tutki - L2 

Visio 

Kuvittele. 
Rakenna tulevaisuuden skenaarioita oman 
arvoa tuottavan toimintosi ympärille. 

Luo - 6 
Osaan rakentaa tulevaisuuden skenaarioita 
lisäarvoa tuottavan toimintoni ympärille. 

Uskalla - L4 

Ajattele 
strategisesti. 

Selvitä itsellesi, mitä tarvitaan vision 
luomiseen. 

Luo - 6 
Osaan selvittää itselleni, mitä tarvitaan 
vision luomiseen. 

Uskalla - L4 

Ohjaa 
toimintaa. 

Edistä omaa visiota tukevia muutoksia ja 
kehitystä. 

Käytä - 3 
Osaan edistää visiotani tukevia muutoksia 
ja kehitystä. 

Vahvista - L6 

Ideoiden 
arvostaminen 

Opettele 
tunnistamaan 
ideoiden arvo. 

Jaa arvoketju osiin ja opettele tunnistamaan, 
miten kuhunkin osaan tuodaan lisäarvoa. 

Käytä - 3 
Osaan jakaa arvoketjun osiin ja tunnistan, 
miten kuhunkin osaan tuodaan lisäarvoa. 

Vahvista - L6 

Jaa ja suojaa 
ideoita. 

Valitse sopivin tapa henkilökohtaisilla ideoilla 
tuotetun lisäarvon jakamiseen ja 
suojaamiseen. 

Muista - 1 
Osaan valita sopivimman tavan ideoillani 
tuotetun lisäarvon jakamiseen ja 
suojaamiseen. 

Uskalla - L4 

Eettinen ja 
kestävä 
ajattelutapa 

Toimi eettisesti. 

Ota vastuu eettisen käyttäytymisen 
edistämisestä omalla vaikutusalueellasi 
(esimerkiksi edistämällä sukupuolten välistä 
tasa-arvoa ja tuomalla selvästi näkyviin 
syrjinnän ja epärehellisyyden). 

Käytä - 3 

Osaan ottaa vastuun eettisen 
käyttäytymisen edistämisestä omalla 
vaikutusalueellani (esimerkiksi edistämällä 
sukupuolten välistä tasa-arvoa ja 
paljastamalla syrjinnän ja 
epärehellisyyden). 

Vahvista - L6 

Ajattele 
kestävällä 
tavalla. 

Muotoile ongelma selkeästi, kun on kyse 
käytännöistä, jotka eivät ole kestäviä. 

Luo - 6 
Osaan muotoilla ongelman selkeästi, kun on 
kyse käytännöistä, jotka eivät ole kestäviä. 

Uskalla - L4 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Eettinen ja 
kestävä 
ajattelutapa 

Arvioi 
vaikutukset. 

Mieti vaikutusten arvioinnin, vaikutusten 
seurannan ja vaikutusten arvioinnin 
tarkoitusta. 

Käytä - 3 
Osaan määritellä vaikutusten arvioinnin, 
vaikutusten seurannan ja vaikutusten 
arvioinnin tarkoituksen. 

Vahvista - L6 

Toimi 
vastuullisesti. 

Tarkastele eri menetelmiä noudattaa 
vastuuvelvollisuutta sekä toiminnallisen että 
strategisen vastuunalaisuuden kannalta. 

Luo - 6 

Osaan tarkastella eri menetelmiä noudattaa 
vastuuvelvollisuutta sekä toiminnallisen 
että strategisen vastuunalaisuuden 
kannalta. 

Vahvista - L6 
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4.2. Resurssit 

Osaaminen Osaamisen kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Itsetajunta ja 
minäpystyvyys 

Seuraa pyrkimyksiäsi. 

Pohdi yksilöllisiä ja ryhmien tarpeita, 
haluja, etuja ja pyrkimyksiä suhteessa 
mahdollisuuksiin ja 
tulevaisuudennäkymiin. 

Käytä - 3 

Osaan pohtia omia yksilöllisiä tarpeitani 
ja ryhmien tarpeita, haluja, etuja ja 
pyrkimyksiä suhteessa mahdollisuuksiin 
ja tulevaisuudennäkymiin. 

Uskalla - L4 

Opettele 
tunnistamaan 
vahvuutesi ja 
heikkoutesi. 

Toimi tavoitehakuisesti halustasi käyttää 
omia vahvuuksia ja kykyjä luodaksesi 
parhaalla mahdollisella tavalla 
mahdollisuuksia lisäarvon luomiseen. 

Käytä - 3 

Toimin tavoitehakuisesti halustani 
käyttää vahvuuksiani ja kykyjäni 
luodakseni parhaalla mahdollisella tavalla 
mahdollisuuksia lisäarvon luomiseen. 

Uskalla - L4 

Usko kykyihisi. 
Usko henkilökohtaiseen kykyysi ymmärtää 
ja hyödyntää kokemuksia, joita muut 
saattavat pitää epäonnistumisina. 

Käytä - 3 
Uskon kykyyni ymmärtää ja hyödyntää 
kokemuksia, joita muut saattavat pitää  
epäonnistumisina. 

Vahvista - L6 

Vaikuta 
tulevaisuuteesi. 

Käytä henkilökohtaisia taitoja ja osaamista 
oman urakehityksesi muuttamiseen uusien 
mahdollisuuksien myötä tai 
välttämättömyyden pakosta. 

Käytä - 3 

Osaan käyttää taitojani ja osaamistani 
urakehitykseni muuttamiseen uusien 
mahdollisuuksien myötä tai 
välttämättömyyden pakosta. 

Uskalla - L4 

Motivaatio ja 
sinnikkyys 

Toimi innostuneesti. 

Sääntele omaa käyttäytymistäsi niin, että 
pystyt toimimaan innostuneesti ja 
saavuttamaan ideoiden toiminnaksi 
muuttamisen mukanaan tuomat edut. 

Käytä - 3 

Osaan säännellä omaa käyttäytymistäni 
niin, että pystyn toimimaan innostuneesti 
ja saamaan ideoiden toiminnaksi 
muuttamisen mukanaan tuomat edut. 

Uskalla - L4 

Toimi 
määrätietoisesti. 

Valmenna muita pysymään motivoituneina 
kannustamalla heitä sitoutumaan 
tavoitteisiinsa. 

Käytä - 3 
Osaan auttaa muita pysymään 
motivoituneina ja kannustamalla heitä 
sitoutumaan tavoitteisiinsa. 

Vahvista - L6 

Keskity siihen, mikä 
pitää yllä 
motivaatiotasi. 

Pidä tiimi strategioiden avulla 
motivoituneena ja keskittyneenä lisäarvon 
tuottamiseen. 

Käytä - 3 
Osaan käyttää strategioita pitämään 
tiimini motivoituneena ja keskittyneenä 
lisäarvon tuottamiseen. 

Vahvista - L6 

Kehitä 
muutosjoustavuuttasi. 

Ymmärrä, milloin ajatuksen kehittelyä ei 
kannata jatkaa. 

Arvioi - 5 
Ymmärrän, milloin ajatuksen kehittelyä ei 
kannata jatkaa. 

Uskalla - L4 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Motivaatio ja 
sinnikkyys 

Älä luovuta. 
Jatka ponnisteluja ja pidä kiinnostusta yllä 
vastoinkäymisistä huolimatta. 

Käytä - 3 
Pystyn vastoinkäymisistä huolimatta 
jatkamaan ponnisteluja ja pitämään 
kiinnostusta yllä. 

Uskalla - L4 

Resurssien 
mobilisointi 

Resurssien 
hallinta 
(aineelliset ja ei-
aineelliset). 

Kokoa yhteen lisäarvoa tuottavan toimintasi 
kehittämiseen tarvittavat resurssit. 

Käytä - 3 
Osaan koota yhteen lisäarvoa tuottavan 
toimintani kehittämiseen tarvittavat 
resurssit. 

Vahvista - L6 

Käytä resursseja 
vastuullisesti. 

Käytä resursseja vastuullisesti ja tehokkaasti 
(esim. energia, toimitusketjun tai 
valmistusprosessin materiaalit, julkiset tilat)  

Käytä - 3 

Käytän resursseja vastuullisesti ja 
tehokkaasti (esimerkiksi energiaa, 
toimitusketjun tai valmistusprosessin 
materiaaleja, julkisia tiloja). 

Uskalla - L4 

Ota kaikki irti 
ajastasi. 

Auta muita hallitsemaan aikaansa 
tehokkaasti. 

Käytä - 3 
Osaan auttaa muita hallitsemaan 
ajankäyttöään tehokkaasti. 

Vahvista - L6 

Hanki tukea. 

Mieti sellaisia julkisia ja yksityisiä palveluja, 
joilla tuetaan lisäarvoa tuottavia toimintoja 
(esimerkiksi yrityshautomo, yritysneuvonta, 
bisnesenkelit, kauppakamari). 

Muista - 1 

Osaan luetella sellaisia julkisia ja yksityisiä 
palveluja, joilla tuetaan lisäarvoa tuottavaa 
toimintaa (esimerkiksi yrityshautomo, 
yritysneuvonta, bisnesenkelit, 
kauppakamari). 

Uskalla - L4 

Rahoitus- ja 
talouslukutaito 

Opettele 
ymmärtämään 
talous- ja 
rahoituskäsitteitä. 

Kehitä taloudellisia indikaattoreita 
(esimerkiksi sijoitetun pääoman tuotto). 

Käytä - 3 
Osaan luoda taloudellisia indikaattoreita 
(esimerkiksi sijoitetun pääoman tuotto). 

Vahvista - L6 

Talousarvio. 
Arvioi monimutkaisen projektin 
kassavirtatarpeet. 

Arvioi - 5 
Osaan arvioida monimutkaisen projektin 
kassavirtatarpeet. 

Vahvista - L6 

Hae rahoitusta. 

Opettele tunnistamaan lisäarvoa tuottavien 
toimintojen julkisia ja yksityisiä 
rahoituslähteitä (esimerkiksi palkinnot, 
joukkorahoitus ja osakkeet). 

Muista - 1 

Tunnistan lisäarvoa tuottavien toimintojen 
julkisia ja yksityisiä rahoituslähteitä 
(esimerkiksi palkinnot, joukkorahoitus ja 
osakkeet). 

Uskalla - L4 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Rahoitus- ja 
talouslukutaito 

Verotuksen 
ymmärtäminen. 

Arvioi tärkeimmät henkilökohtaista toimintaa 
koskevat kirjanpito- ja verovelvoitteet. 

Ymmärrä - 2 
Osaan arvioida tärkeimmät henkilökohtaista 
toimintaa koskevat kirjanpito- ja 
verovelvoitteet. 

Kokeile - L3 

Muiden 
mobilisointi 

Inspiroi ja 
inspiroidu. 

Johda näyttämällä esimerkkiä. Käytä - 3 Osaan johtaa näyttämällä esimerkkiä. Uskalla - L4 

Taivuttele. 
Taivuttele muut puolellesi esittämällä useita 
perusteluja. 

Arvioi - 5 
Osaan taivutella muut puolelleni esittämällä 
useita perusteluja. 

Tutki - L2 

Viesti 
tehokkaasti. 

Kerro tiimin ideat muille vakuuttavasti 
käyttämällä eri menetelmiä (esimerkiksi 
julisteita, videoita, roolileikkejä). 

Käytä - 3 

Osaan kertoa tiimini ideat muille 
vakuuttavasti käyttämällä eri menetelmiä 
(esimerkiksi julisteita, videoita, 
roolileikkejä). 

Tutki - L2 

Käytä mediaa 
tehokkaasti. 

Tarkastele sitä, miten eri medioita voidaan 
käyttää yleisön tavoittamiseen eri tavoin. 

Luo - 6 
Osaan tarkastella sitä, miten eri medioita 
voidaan käyttää yleisön tavoittamiseen eri 
tavoin. 

Tutki - L2 
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4.3. Toiminta 

Osaaminen Osaamisen kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Toimiminen 
aloitteellisesti 

Ota vastuu. 
Kannusta muita ottamaan vastuuta 
lisäarvoa tuottavista toiminnoista. 

Käytä - 3 
Osaan kannustaa muita ottamaan 
vastuuta lisäarvoa tuottavista 
toiminnoista. 

Vahvista - L6 

Toimi itsenäisesti. 
Pysy motivoituneena käyttämällä 
itsenäisesti mahdollisuutta käynnistää 
lisäarvoa tuottavia toimintoja. 

Käytä - 3 

Osaan pysyä motivoituneena 
käyttämällä itsenäisesti mahdollisuutta 
käynnistää lisäarvoa tuottavia 
toimintoja. 

Uskalla - L4 

Ryhdy toimeen. 
Osoita aloitteellisuutta omaa yhteisöäsi 
koskevissa ongelmissa. 

Muista - 1 
Osoitan aloitteellisuutta omaa 
yhteisöäni koskevissa ongelmissa. 

Tutki - L2 

Suunnittelu ja 
hallinta 

Määritä tavoitteet. 
Määritä vaihtoehtoisia tavoitteita, joilla 
voi tuottaa lisäarvoa yksinkertaisessa 
kontekstissa. 

Muista - 1 
Tunnistan vaihtoehtoisia tavoitteita, 
joilla voidaan luoda lisäarvoa 
yksinkertaisessa kontekstissa. 

Tutki - L2 

Suunnittele ja järjestele. 
Hyväksy mahdollisuus henkilökohtaisten 
suunnitelmien muuttumiseen. 

Käytä - 3 
Pystyn hyväksymään mahdollisuuden 
henkilökohtaisten suunnitelmieni 
muuttumiseen. 

Uskalla - L4 

Kehitä kestäviä 
liiketoimintasuunnitelmia. 

Järjestele omia lisäarvoa tuottavia 
toimintojasi käyttämällä esimerkiksi 
sellaisia menetelmiä kuin liiketoiminta- 
ja markkinointisuunnitelmat. 

Analysoi - 4 

Osaan järjestellä omia lisäarvoa 
tuottavia toimintojani käyttämällä 
esimerkiksi sellaisia menetelmiä kuin 
liiketoiminta- ja 
markkinointisuunnitelmat. 

Vahvista - L6 

Määritä prioriteetit. 
Aseta asiat tärkeysjärjestykseen ja toimi 
sen mukaisesti. 

Käytä - 3 
Osaan asettaa asiat 
tärkeysjärjestykseen ja toimia sen 
mukaisesti. 

Uskalla - L4 

Tarkkaile edistymistäsi. 
Määritä tärkeimmät lisäarvoa tuottavan 
toiminnan seuraamiseen tarvittavat 
virstanpylväät ja tunnusmerkit. 

Käytä - 3 

Osaan määritellä tärkeimmät lisäarvoa 
tuottavan toiminnan seuraamiseen 
tarvittavat virstanpylväät ja 
tunnusmerkit. 

Uskalla - L4 
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Osaaminen Osaamisen kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Suunnittelu ja 
hallinta 

Ole joustava ja mukaudu 
muutoksiin. 

Sopeuta suunnitelmasi ottaen huomioon 
myös sellaiset muutokset, joihin et voi 
vaikuttaa. 

Luo - 6 
Osaan sopeuttaa suunnitelmani ottaen 
huomioon myös sellaiset muutokset, 
joihin en voi vaikuttaa. 

Uskalla - L4 

Epävarmuudesta, 
epäselvyydestä 
ja riskistä 
selviytyminen 

Opettele selviytymään 
epävarmuudesta ja 
epäselvyydestä. 

Kun epävarmuus on suuri, tee valistunut 
päätös tarkastelemalla asiaa useista eri 
näkökulmista. 

Käytä - 3 
Kun epävarmuus on suuri, osaan tehdä 
valistuneen päätöksen tarkastelemalla 
asiaa useista eri näkökulmista. 

Vahvista - L6 

Selvitä riskin suuruus. 
Arvioi suuririskisiä pitkän aikavälin 
investointeja käyttämällä jäsenneltyä 
lähestymistapaa. 

Arvioi - 5 
Osaan arvioida suuririskisiä pitkän 
aikavälin investointeja käyttämällä 
jäsenneltyä lähestymistapaa. 

Muuta - L8 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Epävarmuudesta, 
epäselvyydestä 
ja riskistä 
selviytyminen 

Riskienhallinta 
Arvioi kriittisesti riskejä, jotka liittyvät 
lisäarvoa tuottavan hankkeen muodolliseen 
käynnistämiseen omalla alallasi. 

Arvioi - 5 

Osaan arvioida kriittisesti riskejä, jotka 
liittyvät lisäarvoa tuottavan hankkeen 
muodolliseen käynnistämiseen omalla 
alallani. 

Uskalla - L4 

Työskentely 
muiden kanssa 

Hyväksy 
monimuotoisuus 
(ihmisten väliset 
erot). 

Etsi oman organisaatiosi ulkopuolelta 
ideoita, jotka tuottavat lisäarvoa ja 
hyödynnä niitä parhaasi mukaan. 

Muista - 1 

Osaan etsiä oman organisaationi 
ulkopuolelta ideoita, jotka tuottavat 
lisäarvoa ja hyödyntää niitä parhaani 
mukaan. 

Laajenna – L7 

Kehitä 
tunneälyäsi. 

Kohtaa ja ratkaise ristiriidat. Arvioi - 5 Osaan kohdata ja ratkaista ristiriitoja. Uskalla - L4 

Kuuntele 
aktiivisesti. 

Kuuntele loppukäyttäjiäsi. Käytä - 3 Osaan kuunnella loppukäyttäjiäni. Uskalla - L4 

Tee yhteistyötä. 
Edistä lisäarvoa tekemällä 
digitaaliteknologian avulla yhteistyötä 
toisistaan erillään olevien yhteisöjen kanssa. 

Käytä - 3 

Osaan edistää lisäarvoa tekemällä 
digitaaliteknologian avulla yhteistyötä 
toisistaan erillään olevien yhteisöjen 
kanssa. 

Vahvista - L6 

Työskentele 
yhdessä muiden 
kanssa. 

Auta ja tue toisia, jotta he voivat suoriutua 
tehtävistään tiimissä parhaalla mahdollisella 
tavalla. 

Käytä - 3 
Osaan auttaa ja tukea toisia, jotta he 
voivat suoriutua tehtävistään tiimissä 
parhaalla mahdollisella tavalla. 

Vahvista - L6 

Laajenna 
verkostoasi. 

Ota ennakoivasti yhteyttä oman 
organisaation sisä- ja ulkopuolella oikeisiin 
henkilöihin tukeaksesi omaa tai tiimin 
lisäarvoa tuottavaa toimintaa (esim. 
konferensseissa tai sosiaalisessa mediassa). 

Luo - 6 

Otan ennakoivasti yhteyttä organisaation 
sisä- ja ulkopuolella oikeisiin ihmisiin 
tukeakseni omaa (tai tiimini) lisäarvoa 
tuottavaa toimintaa (esim. konferensseissa 
tai sosiaalisessa mediassa). 

Vahvista - L6 

Kokemuksellinen 
oppiminen 

Pohdi. 

Arvioi, saavutatko henkilökohtaiset 
tavoitteesi ja miten saavutat ne, jotta voit 
arvioida henkilökohtaista suorituskykyäsi ja 
ottaa siitä opiksesi. 

Arvioi - 5 

Osaan arvioida, olenko saavuttanut 
tavoitteeni ja miten olen ne saavuttanut, 
jotta voin arvioida suorituskykyäni ja ottaa 
opikseni siitä. 

Uskalla - L4 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Kokemuksellinen 
oppiminen 

Opi oppimaan. 
Auta muita kehittämään vahvuuksiaan ja 
vähentämään tai kompensoimaan 
heikkouksiaan. 

Käytä - 3 
Osaan auttaa muita kehittämään 
vahvuuksiaan ja vähentämään tai 
kompensoimaan heikkouksiaan. 

Vahvista - L6 

Ota oppia 
kokemuksesta. 

Ota opiksesi seuranta- ja 
arviointiprosesseista ja ota ne käyttöön 
osana oman organisaation 
oppimisprosesseja. 

Käytä - 3 

Osaan ottaa opikseni seuranta- ja 
arviointiprosesseista ja ottaa ne käyttöön 
osana oman organisaationi 
oppimisprosesseja. 

Muuta - L8 
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5. Toimi valmentajana (ei luennoitsijana) 

5.1. Ideat ja mahdollisuudet 

Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Mahdollisuuksien 
tunnistaminen 

Tunnista ja luo 
mahdollisuuksia 
ja tartu niihin. 

Luo mahdollisuuksia lisäarvon tuottamiseen 
käyttämällä kontekstin tuntemusta ja 
ymmärtämistä. 

Käytä - 3 
Osaan luoda mahdollisuuksia lisäarvon 
tuottamiseen käyttämällä kontekstin 
tuntemusta ja ymmärtämistä. 

Vahvista - L6 

Keskity 
haasteisiin. 

Arvioi oikea aika käyttää tilaisuutta lisäarvon 
tuottamiseen. 

Arvioi - 5 
Osaan arvioida oikean ajan käyttää 
tilaisuutta lisäarvon tuottamiseen. 

Vahvista - L6 

Selvitä tarpeet. 
Opettele tunnistamaan eri sidosryhmien 
vastakkaisista tarpeista ja eduista johtuvia 
haasteita. 

Muista - 1 
Tunnistan eri sidosryhmien vastakkaisista 
tarpeista ja eduista johtuvat haasteet. 

Vahvista - L6 

Analysoi 
konteksti. 

Edistä organisaatiossasi sellaista 
toimintakulttuuria, jossa tunnistetaan 
heikkoja muutossignaaleja helposti, mikä 
taas synnyttää uusia mahdollisuuksia 
tuottaa lisäarvoa. 

Käytä - 3 

Osaan edistää organisaatiossani sellaista 
toimintakulttuuria, jossa tunnistetaan 
heikkoja muutossignaaleja helposti, mikä 
taas synnyttää uusia mahdollisuuksia 
tuottaa lisäarvoa. 

Muuta - L8 

Luovuus 

Ole utelias ja 
avoin. 

Yhdistä oma ymmärrys eri konteksteista ja 
siirrä tietoa, ideoita ja ratkaisuja eri osa-
alueiden kesken. 

Luo - 6 
Osaan yhdistää ymmärrykseni eri 
konteksteista ja siirtää tietoa, ideoita ja 
ratkaisuja eri osa-alueiden kesken. 

Vahvista - L6 

Kehitä ideoita. 
Laadi prosessi, jossa sidosryhmät otetaan 
mukaan ideoiden etsimiseen, kehittämiseen 
ja testaukseen. 

Luo - 6 
Osaan laatia prosesseja, joissa sidosryhmät 
otetaan mukaan ideoiden etsimiseen, 
kehittämiseen ja testaukseen. 

Vahvista - L6 

Määritä 
ongelmat. 

Auta muita luomaan lisäarvoa 
kannustamalla heitä kokeilemaan ja 
käyttämään ongelmien ratkaisemiseen ja 
ratkaisujen tuottamiseen luovia tekniikoita. 

Käytä - 3 

Osaan auttaa muita luomaan lisäarvoa 
kannustamalla heitä kokeilemaan ja 
käyttämään ongelmien ratkaisemiseen ja 
ratkaisujen tuottamiseen luovia 
tekniikoita. 

Vahvista - L6 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Luovuus 

Suunnitteluarvo. 
Kokoa, testaa ja parantele asteittain 
prototyyppejä, jotka simuloivat tuotettavaa 
arvoa. 

Käytä - 3 
Osaan koota, testata ja parantele asteittain 
prototyyppejä, jotka simuloivat arvoa, jonka 
haluan tuottaa. 

Uskalla - L4 

Toimi 
innovatiivisesti. 

Kuvaile eri innovointitasoja (esimerkiksi 
vähittäisiä, mullistavia tai muutoksellisia) ja 
niiden merkitystä lisäarvon tuottaville 
toiminnoille..  

Muista - 1 

Osaan kuvata eri innovointitasoja 
(esimerkiksi vähittäisiä, mullistavia tai 
muutoksellisia) ja niiden merkitystä 
lisäarvoa tuottaville toiminnoille. 

Vahvista - L6 

Visio 

Kuvittele. 
Näytä eri yleisöille, mitä etuja omasta visiosta 
on myrskyisinä aikoina.  

Ymmärrä - 2 
Osaan näyttää eri yleisöille, mitä etua 
henkilökohtaisesta visiostani on myrskyisinä 
aikoina ollut. 

Muuta - L8 

Ajattele 
strategisesti. 

Kuvaa sellaista visiota omasta (tai tiimin) 
lisäarvoa tuottavasta toiminnasta, joka ohjaa 
sisäistä päätöksentekoa koko lisäarvoa 
tuottavan prosessin ajan. 

Käytä - 3 

Osaan kuvata sellaista visiota omasta (tai 
tiimin) lisäarvoa tuottavasta toiminnasta, 
joka ohjaa sisäistä päätöksentekoa koko 
lisäarvoa tuottavan prosessin ajan. 

Vahvista - L6 

Ohjaa 
toimintaa. 

Edistä muutosta ja kehitystä koskevia 
aloitteita, jotka tukevat omaa visiotasi. 

Käytä - 3 
Osaan edistää muutosta ja kehitystä 
koskevia aloitteita, jotka tukevat visiotani. 

Vahvista - L6 

Ideoiden 
arvostaminen 

Opettele 
tunnistamaan 
ideoiden arvo. 

Jaa arvoketju osiin ja opettele tunnistamaan, 
miten kuhunkin osaan tuodaan lisäarvoa. 

Käytä - 3 
Osaan jakaa arvoketjun osiin ja tunnistan, 
miten kuhunkin osaan tuodaan lisäarvoa. 

Vahvista - L6 

Jaa ja suojaa 
ideoita. 

Selitä, miten ideoita voidaan jakaa ja 
kierrättää kaikkien hyödyksi tai miten niitä 
voidaan suojata esimerkiksi tekijänoikeuksilla 
tai patenteilla. 

Ymmärrä - 2 

Osaan selittää, miten ideoita voidaan jakaa 
ja kierrättää kaikkien hyödyksi tai miten 
niitä voidaan suojata esimerkiksi 
tekijänoikeuksilla tai patenteilla. 

Tutki - L2 

Eettinen ja 
kestävä 
ajattelutapa 

Toimi eettisesti. 
Ryhdy toimiin havaittuasi epäeettistä 
käyttäytymistä. 

Käytä - 3 
Ryhdyn toimiin, jos havaitsen epäeettistä 
käyttäytymistä. 

Muuta - L8 

Ajattele 
kestävällä 
tavalla. 

Tarkastele yhteiskunnan ja tekniikan 
kehityksen välisiä suhteita niiden 
ympäristövaikutusten kannalta. 

Luo - 6 
Osaan tarkastella yhteiskunnan ja teknisen 
kehityksen välisiä suhteita niiden 
ympäristövaikutusten kannalta. 

Vahvista - L6 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Eettinen ja 
kestävä 
ajattelutapa 

Arvioi 
vaikutukset. 

Opettele tunnistamaan sidosryhmät, joihin 
lisäarvoa tuottavan toiminnan aiheuttama 
muutos vaikuttaa, myös ne, jotka eivät voi 
saada ääntään kuuluviin (esimerkiksi tulevat 
sukupolvet, ilmasto tai luonto). 

Käytä - 3 

Tunnistan sidosryhmät, joihin minun (tai 
tiimini) lisäarvoa tuottavan toiminnan 
aiheuttama muutos vaikuttaa, mukaan 
lukien ne, jotka eivät voi saada ääntään 
kuuluviin (esimerkiksi tulevat sukupolvet, 
ilmasto tai luonto). 

Uskalla - L4 

Toimi 
vastuullisesti. 

Selvitä, miten resurssien käytöstä 
vastaaminen eroaa siitä, miten vastataan 
lisäarvoa tuottavan toiminnan vaikutuksista 
sidosryhmille ja ympäristölle. 

Muista - 1 

Osaan selvittää, miten resurssien käytöstä 
vastaaminen eroaa siitä, miten vastaan 
lisäarvoa tuottavan toimintani vaikutuksista 
sidosryhmille ja ympäristölle. 

Uskalla - L4 
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5.2. Resurssit 

Osaaminen Osaamisen kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Itsetajunta ja 
minäpystyvyys 

Seuraa pyrkimyksiäsi. 

Auta muita pohtimaan tarpeitaan, 
halujaan, etujaan ja pyrkimyksiään sekä 
sitä, miten ne voidaan muuttaa 
tavoitteiksi.  

Käytä - 3 

Osaan auttaa muita pohtimaan 
tarpeitaan, halujaan, etujaan ja 
pyrkimyksiään sekä sitä, miten ne 
voidaan muuttaa tavoitteiksi. 

Vahvista - L6 

Opettele 
tunnistamaan 
vahvuutesi ja 
heikkoutesi. 

Auta muita tunnistamaan vahvuutensa ja 
heikkoutensa 

Käytä - 3 
Osaan auttaa muita tunnistamaan 
vahvuutensa ja heikkoutensa. 

Vahvista - L6 

Usko kykyihisi. 
Usko kykyysi ymmärtää ja hyödyntää myös 
sellaisia kokemuksia, joita muut saattavat 
pitää epäonnistumisina. 

Käytä - 3 
Uskon kykyyni ymmärtää ja hyödyntää 
niitäkin kokemuksia, joita muut saattavat 
pitää epäonnistumisina. 

Vahvista - L6 

Vaikuta 
tulevaisuuteesi. 

Valitse tiimin ja organisaation kanssa 
ammatillisia kehitysmahdollisuuksia, jotka 
perustuvat selkeään ymmärrykseen 
vahvuuksista ja heikkouksista. 

Käytä - 3 

Osaan valita tiimini ja organisaationi 
kanssa ammatillisia 
kehitysmahdollisuuksia, jotka perustuvat 
selkeään ymmärrykseen 
vahvuuksistamme ja heikkouksistamme. 

Vahvista - L6 

Motivaatio ja 
sinnikkyys 

Toimi innostuneesti. 
Motivoi itseäsi ajatuksella lisäarvon 
tuottamisesta itsellesi ja muille. 

Analysoi - 4 
Minua motivoi ajatus lisäarvon 
tuottamisesta itselleni ja muille. 

Tutki - L2 

Toimi 
määrätietoisesti. 

Valmenna muita pysymään motivoituneina 
kannustamalla heitä sitoutumaan 
tavoitteisiin. 

Käytä - 3 
Osaan auttaa muita pysymään 
motivoituneina ja kannustaa heitä 
sitoutumaan tavoitteisiinsa. 

Vahvista - L6 

Keskity siihen, mikä 
pitää yllä 
motivaatiotasi. 

Palkitse tiimisi ja organisaatiosi 
aloitteellisuus, ponnistelut ja saavutukset 
asianmukaisesti . 

Käytä - 3 
Osaan palkita tiimini ja organisaationi 
aloitteellisuuden, ponnistelut ja 
saavutukset asianmukaisesti. 

Muuta - L8 

Kehitä 
muutosjoustavuuttasi. 

Osoita sitkeyttä vastoinkäymisten edessä 
pyrkiessäsi tavoitteisiisi. 

Käytä - 3 
Pystyn osoittamaan sitkeyttä 
vastoinkäymisten edessä pyrkiessäni 
tavoitteisiini. 

Kehitä – L5 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Motivaatio ja 
sinnikkyys 

Älä luovuta. 
Innosta muita tekemään lujasti töitä 
päämääriensä hyväksi intohimolla ja vahvalla 
omistautumisella asialle. 

Käytä - 3 
Osaan innostaa muita tekemään lujasti 
töitä päämääriensä hyväksi intohimolla ja 
vahvalla omistautumisella asialle. 

Vahvista - L6 

Resurssien 
mobilisointi 

Resurssien 
hallinta 
(aineelliset ja ei-
aineelliset). 

Kokoa lisäarvoa tuottavan toimintasi 
kehittämiseen tarvittavat resurssit yhteen. 

Käytä - 3 
Osaan koota lisäarvoa tuottavan toimintani 
kehittämiseen tarvittavat resurssit yhteen. 

Vahvista - L6 

Käytä resursseja 
vastuullisesti. 

Valitse ja ota käyttöön tehokkaat 
resurssienhallintamenetelmät (esimerkiksi 
elinkaarianalyysi, kiinteä jäte). 

Luo - 6 
Osaan valita ja ottaa käyttöön tehokkaat 
resurssienhallintamenetelmät (esimerkiksi 
elinkaarianalyysi, kiinteä jäte). 

Vahvista - L6 

Ota kaikki irti 
ajastasi. 

Auta muita hallitsemaan aikaansa 
tehokkaasti. 

Käytä - 3 
Osaan auttaa muita hallitsemaan 
ajankäyttöään tehokkaasti. 

Vahvista - L6 

Hanki tukea. 

Mieti julkisia ja yksityisiä palveluja, joilla 
tuetaan lisäarvoa tuottavaa toimintaa 
(esimerkiksi yrityshautomo, 
yrittäjäneuvonta, bisnesenkelit, 
kauppakamari). 

Muista - 1 

Osaan luetella julkisia ja yksityisiä 
palveluja, joilla tuetaan lisäarvoa tuottavaa 
toimintaa (esimerkiksi yrityshautomo, 
yrittäjäneuvonta, bisnesenkelit, 
kauppakamari). 

Uskalla - L4 

Rahoitus- ja 
talouslukutaito 

Opettele 
ymmärtämään 
talous- ja 
rahoituskäsitteitä. 

Selitä yksinkertaisia taloudellisia käsitteitä 
(esimerkiksi tarjonta ja kysyntä, 
markkinahinta, kauppa). 

Ymmärrä - 2 
Osaan selittää yksinkertaisia taloudellisia 
käsitteitä (esimerkiksi tarjonta ja kysyntä, 
markkinahinta, kauppa). 

Tutki - L2 

Talousarvio. 
Laadi yksinkertainen ja vastuullinen 
kotitalouden talousarvio. 

Käytä - 3 
Osaan laatia yksinkertaisen ja vastuullisen 
kotitalouden talousarvion. 

Tutki - L2 

Hae rahoitusta. 
Kuvaile pankkien pääasiallista roolia 
taloudessa ja yhteiskunnassa. 

Muista - 1 
Osaan kuvata pankkien pääasiallista roolia 
taloudessa ja yhteiskunnassa. 

Tutki - L2 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Rahoitus- ja 
talouslukutaito 

Verotuksen 
ymmärtäminen. 

Selitä, miten valtion toimintaa rahoitetaan 
verovaroilla. Selitä myös verotuksen osuus 
julkisten hyödykkeiden ja palvelujen 
tuottamisessa. 

Ymmärrä - 2 

Osaan selittää, miten valtion toimintaa 
rahoitetaan verovaroilla. Osaan myös 
selittää verotuksen osuuden julkisten 
hyödykkeiden ja palvelujen tuottamisessa. 

Tutki - L2 

Muiden 
mobilisointi 

Inspiroi ja 
inspiroidu. 

Innosta muita haastavista olosuhteista 
huolimatta. 

Käytä - 3 
Osaan innostaa muita haastavista 
olosuhteista huolimatta. 

Vahvista - L6 

Taivuttele. 
Taivuttele muut puolellesi vetoamalla heidän 
tunteisiinsa. 

Arvioi - 5 
Osaan taivutella muut puolelleni vetoamalla 
heidän tunteisiinsa. 

Uskalla - L4 

Viesti 
tehokkaasti. 

Tuota sellaisia narratiiveja ja skenaarioita, 
jotka motivoivat, innoittavat ja ohjaavat 
ihmisiä. 

Luo - 6 
Osaan tuottaa sellaisia narratiiveja ja 
skenaarioita, jotka motivoivat, innoittavat ja 
ohjaavat ihmisiä. 

Vahvista - L6 

Käytä mediaa 
tehokkaasti. 

Tarkastele, miten eri medioita voidaan 
käyttää yleisön tavoittamiseen eri tavoin. 

Ymmärrä - 2 
Osaan tarkastella, miten eri medioita 
voidaan käyttää yleisön tavoittamiseen eri 
tavoin. 

Tutki - L2 
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5.3. Toiminta 

Osaaminen Osaamisen kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Toimiminen 
aloitteellisesti 

Ota vastuu. 
Kannusta muita ottamaan vastuuta 
lisäarvoa tuottavista toiminnoista. 

Käytä - 3 
Osaan kannustaa muita ottamaan 
vastuuta lisäarvoa tuottavista 
toiminnoista. 

Vahvista - L6 

Toimi itsenäisesti. Auta muita toimimaan itsenäisesti. Käytä - 3 
Osaan auttaa muita toimimaan 
itsenäisesti. 

Vahvista - L6 

Ryhdy toimeen. 

Kannusta muita olemaan aloitteellisia 
ongelmien ratkaisemisessa ja lisäarvon 
tuottamisessa omassa tiimissä ja 
organisaatiossa. 

Käytä - 3 

Osaan kannustaa muita olemaan 
aloitteellisia ongelmien ratkaisemisessa 
ja lisäarvon tuottamisessa omassa 
tiimissäni ja organisaatiossani. 

Laajenna – L7 

Suunnittelu ja 
hallinta 

Määritä tavoitteet. 

Yhdistä lyhyen, keskipitkän ja pitkän 
aikavälin tavoitteet omaan (tai oman 
tiimin) visioon lisäarvoa tuottavasta 
toiminnasta. 

Muista - 1 

Osaan yhdistää lyhyen, keskipitkän ja 
pitkän aikavälin tavoitteet omaan (tai 
tiimini) visioon lisäarvoa tuottavasta 
toiminnasta. 

Vahvista - L6 

Suunnittele ja järjestele. 
Laadi toimintasuunnitelma, jossa 
määritetään tarvittavat toimet omien 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Luo - 6 
Osaan laatia toimintasuunnitelman, 
jossa määritellään tarvittavat toimet 
tavoitteideni saavuttamiseksi. 

Kokeile - L3 

Kehitä kestäviä 
liiketoimintasuunnitelmia. 

Kehitä liiketoimintamalli henkilökohtaista 
ideaa varten. 

Käytä - 3 
Osaan kehittää liiketoimintamallin 
ideaani varten. 

Kokeile - L3 

Määritä prioriteetit. 

Määrittele asioiden tärkeysjärjestys 
epävarmoissa olosuhteissa, kun 
informaatiosta on puutetta tai se on 
monitulkintaista. 

Muista - 1 

Osaan määritellä asioiden 
tärkeysjärjestyksen epävarmoissa 
olosuhteissa, kun informaatiosta on 
puutetta tai se on monitulkintaista. 

Laajenna – L7 

Tarkkaile edistymistäsi. 

Suunnittele ja ota käyttöön 
tiedonkeruusuunnitelma, jonka avulla 
voidaan seurata, onko hankkeesi 
saavuttamassa tavoitteensa. 

Luo - 6 

Osaan suunnitella ja ottaa käyttöön 
tiedonkeruusuunnitelman, jonka avulla 
voidaan seurata, onko hankkeeni 
saavuttamassa tavoitteensa. 

Muuta - L8 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Suunnittelu ja 
hallinta 

Ole joustava ja 
mukaudu 
muutoksiin. 

Viesti organisaatiolle tehokkaasti muutosten 
ja tarkistusten syistä. 

Käytä - 3 
Osaan viestiä organisaatiolle tehokkaasti 
muutosten ja tarkistusten syistä. 

Muuta - L8 

Epävarmuudesta, 
epäselvyydestä 
ja riskistä 
selviytyminen 

Opettele 
selviytymään 
epävarmuudesta 
ja 
epäselvyydestä. 

Kun epävarmuus on suuri, tee valistunut 
päätös tarkastelemalla asiaa useista eri 
näkökulmista. 

Käytä - 3 
Kun epävarmuus on suuri, osaan tehdä 
valistuneen päätöksen tarkastelemalla 
asiaa useista eri näkökulmista. 

Vahvista - L6 

Selvitä riskin 
suuruus. 

Punnitse itsenäisen ammatinharjoittamisen 
riskejä ja hyötyjä vaihtoehtoisilla 
uravaihtoehdoilla ja tee valintoja, jotka 
vastaavat henkilökohtaisia mieltymyksiäsi. 

Käytä - 3 

Osaan punnita itsenäisen 
ammatinharjoittamisen riskejä ja hyötyjä 
vaihtoehtoisilla uravaihtoehdoilla ja tehdä 
valintoja, jotka vastaavat omia 
mieltymyksiäni. 

Uskalla - L4 

Riskienhallinta 
Arvioi kriittisesti riskejä, jotka liittyvät 
lisäarvoa tuottavan hankkeen muodolliseen 
käynnistämiseen omalla alallasi. 

Käytä - 3 

Osaan arvioida kriittisesti riskejä, jotka 
liittyvät lisäarvoa tuottavan hankkeen 
muodolliseen käynnistämiseen omalla 
alallani. 

Uskalla - L4 

Työskentely 
muiden kanssa 

Hyväksy 
monimuotoisuus 
(ihmisten väliset 
erot). 

Arvosta monimuotoisuutta mahdollisena 
ideoiden ja mahdollisuuksien lähteenä. 

Arvioi - 5 
Osaan arvostaa monimuotoisuutta 
mahdollisena ideoiden ja mahdollisuuksien 
lähteenä. 

Uskalla - L4 

Kehitä 
tunneälyäsi. 

Hallitse konflikteja tehokkaasti. Käytä - 3 Osaan hallita konflikteja tehokkaasti. Laajenna – L7 

Kuuntele 
aktiivisesti. 

Opettele ymmärtämään loppukäyttäjien 
tarpeita yhdistämällä tietoja useista eri 
lähteistä. 

Käytä - 3 
Ymmärrän loppukäyttäjieni tarpeita 
yhdistämällä tietoja useista eri lähteistä. 

Laajenna – L7 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Työskentely 
muiden kanssa 

Tee 
yhteistyötä. 

Kehitä organisaation kykyä tuottaa lisäarvoa 
kannustamalla ihmisiä työskentelemään 
yhdessä. 

Käytä - 3 
Osaan kehittää organisaation kykyä luoda 
lisäarvoa rohkaisemalla ihmisiä 
työskentelemään yhdessä. 

Muuta - L8 

Työskentele 
yhdessä 
muiden kanssa. 

Auta ja tue toisia niin, että he pystyvät 
suoriutumaan tehtävistään tiimissä parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

Käytä - 3 
Osaan auttaa ja tukea toisia niin, että he 
pystyvät suoriutumaan tehtävistään 
tiimissä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Vahvista - L6 

Laajenna 
verkostoasi. 

Ole avoin luomaan uusia yhteyksiä ja 
ryhtymään yhteistyöhön muiden (yksilöiden 
ja ryhmien) kanssa. 

Käytä - 3 
Olen valmis luomaan uusia yhteyksiä ja 
ryhtymään yhteistyöhön muiden 
(yksilöiden ja ryhmien) kanssa. 

Tutki - L2 

Kokemuksellinen 
oppiminen 

Pohdi. 
Auta muita pohtimaan saavutuksiaan ja 
tilapäisiä epäonnistumisiaan antamalla 
rehellistä ja rakentavaa palautetta. 

Käytä - 3 

Osaan auttaa muita pohtimaan 
saavutuksiaan ja tilapäisiä 
epäonnistumisiaan antamalla rehellistä ja 
rakentavaa palautetta. 

Vahvista - L6 

Opi oppimaan. 
Auta muita kehittämään vahvuuksiaan ja 
vähentämään tai kompensoimaan 
heikkouksiaan. 

Käytä - 3 
Osaan auttaa muita kehittämään 
vahvuuksiaan ja vähentämään tai 
kompensoimaan heikkouksiaan. 

Vahvista - L6 

Ota oppia 
kokemuksesta. 

Auta muita pohtimaan vuorovaikutustaan 
muiden kanssa ja auta heitä ottamaan 
vuorovaikutuksesta opikseen. 

Käytä - 3 
Osaan auttaa muita pohtimaan 
vuorovaikutustaan muiden kanssa ja 
oppimaan tästä vuorovaikutuksesta. 

Vahvista - L6 
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6. Käytä digitaalista didaktiikkaa oppimispelin avulla 

Alue 3. Opetus ja oppiminen 

Osaaminen Osaamisen kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin 

taksonomian mukaan) 
Bloomin 

taso 
Edistyminen 

Osaamisen osoittaminen 
(DigCompEdu) 

Osaamisen taso 

3.1. Opetus 

Suunnitellaan ja toteutetaan 
opetusprosessiin liittyviä 
digitaalisia laitteita ja 
resursseja opetustoiminnan 
tehostamiseksi. 
Hallinnoidaan ja järjestetään 
digitaalinen opetustoiminta 
asianmukaisesti. 
Kokeillaan ja kehitetään uusia 
pedagogisia opetusmuotoja 
ja -menetelmiä. 

Digitaalitekniikan 
integroinnissa otetaan 
huomioon asianmukaiset 
sosiaaliset tilanteet ja 
vuorovaikutusmallit. 
 
Digitaalitekniikkaa käytetään 
opetuksessa menetelmällisen 
vaihtelun lisäämiseksi. 
 
Valmistellaan 
oppimistapahtumat tai muu 
vuorovaikutus digitaalisessa 
ympäristössä. 

Käytä - 3 

Digitaalitekniikan 
tarkoituksenmukainen 
käyttö 
opetusstrategioiden 
kehittämiseen. 

Otan huomioon 
digitaalitekniikan 
integroinnissa 
asianmukaiset sosiaaliset 
tilanteet ja 
vuorovaikutustavat. 
 
Käytän opetuksessa 
digitaalitekniikkaa 
menetelmällisen vaihtelun 
lisäämiseksi. 
 
Valmistelen 
oppimistapahtumia tai 
muuta vuorovaikutusta 
digitaalisessa ympäristössä. 

ASIANTUNTEMUS - B2 
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Osaaminen Osaamisen kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin 

taksonomian mukaan) 
Bloomin 

taso 
Edistyminen 

Osaamisen osoittaminen 
(DigCompEdu) 

Osaamisen taso 

3.2. Opastus 

Digitaalitekniikkaa ja 
palveluja käytetään 
parantamaan 
vuorovaikutusta oppijoiden 
kanssa sekä yksittäin että 
yhdessä oppimistapahtuman 
aikana että sen ulkopuolella. 
Digitekniikkaa käytetään 
oikea-aikaisen ja 
kohdennetun ohjauksen ja 
avun tarjoamiseen. 
Kokeillaan ja kehitetään uusia 
muotoja ja tapoja ohjauksen 
ja tuen tarjontaan. 

Ollaan vuorovaikutuksessa 
oppijoiden kanssa 
digitaalisessa 
yhteistyöympäristössä. 
 
Seurataan (oppijoiden) 
käyttäytymistä ja annetaan 
tarvittaessa yksilöllistä 
ohjausta ja tukea. 
 
Kokeillaan uusia muotoja ja 
tapoja ohjauksen ja tuen 
tarjontaan digitaalitekniikan 
avulla. 

Käytä - 3 

Digitaalitekniikan 
käyttö seurannan ja 
ohjauksen 
parantamiseksi. 

Olen vuorovaikutuksessa 
oppijoiden kanssa 
digitaalisissa 
yhteistyöympäristöissä. 
 
Käytän digitekniikkaa, 
seuraan oppijoiden 
käyttäytymistä ja 
tarjoan tarvittaessa 
yksilöllistä ohjausta ja 
tukea. 
 
Kokeilen uusia muotoja ja 
tapoja ohjauksen ja tuen 
tarjontaan ja käytän 
digitaalitekniikkaa. 

ASIANTUNTEMUS - B2 
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Osaaminen Osaamisen kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin 

taksonomian mukaan) 
Bloomin 

taso 
Edistyminen 

Osaamisen osoittaminen 
(DigCompEdu) 

Osaamisen taso 

3.3. 
Yhteistoiminnallinen 
oppiminen 

Digitaalitekniikkaa 
käytetään oppijoiden 
yhteistyön edistämiseen ja 
parantamiseen. 
Annetaan oppijoille 
mahdollisuus käyttää 
digitekniikkaa 
yhteistyötehtävissä 
viestinnän ja yhteistyön 
tehostamisen sekä 
osaamisen luomisen 
välineenä. 

Suunnitellaan ja hallitaan 
erilaisia yhteistyö- ja 
oppimistoimintoja, joissa 
opiskelijat käyttävät erilaisia 
tekniikoita tutkimustyöhön, 
tutkimustulosten 
dokumentointiin ja 
oppimisensa pohtimiseen 
sekä fyysisissä että 
virtuaalisissa 
oppimisympäristöissä. 

Luo - 6 

Digitaalisten 
ympäristöjen käyttö 
oppijoiden 
yhteistyöperustaisen 
tietämyksen 
tuottamiseen ja 
vertaisarviointiin. 

Suunnittelen ja hallinnoin 
erilaisia yhteistyö- ja 
oppimistoimintoja, joissa 
opiskelijat käyttävät erilaisia 
tekniikoita tutkimustyöhön, 
tutkimustulosten 
dokumentointiin ja 
oppimisensa pohtimiseen 
sekä fyysisissä että 
virtuaalisissa 
oppimisympäristöissä. 

JOHTAJUUS – C1 
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Osaaminen Osaamisen kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin 

taksonomian mukaan) 
Bloomin 

taso 
Edistyminen 

Osaamisen osoittaminen 
(DigCompEdu) 

Osaamisen taso 

3.4. Itseohjautuva 
oppiminen 

Digitaalitekniikkaa 
käytetään tukemaan 
itseohjautuvia 
oppimisprosesseja, jotta 
oppijat voivat suunnitella, 
seurata ja pohtia omaa 
oppimistaan, tarjota 
näyttöä edistymisestään, 
jakaa näkemyksiä ja keksiä 
luovia ratkaisuja. 

Digitekniikkaa tai -ympäristöjä 
(esim. ePortfolioita, blogeja, 
päiväkirjoja, 
suunnittelutyökaluja) 
käytetään, jotta oppija voi 
hallita ja dokumentoida 
oppimisensa kaikkia vaiheita, 
kuten suunnittelua, 
tiedonhakua, dokumentointia, 
pohdintaa ja itsearviointia. 
 
Oppijoita autetaan 
kehittämään, soveltamaan ja 
tarkistamaan itsearviointiin 
soveltuvia kriteerejä 
digitaalitekniikan avulla. 

Käytä - 3 

Digitaalisten 
ympäristöjen käyttö 
itseohjautuvan 
oppimisen 
kokonaisvaltaiseen 
tukemiseen. 

Käytän digitekniikkaa tai -
ympäristöjä (esim. 
ePortfolioita, blogeja, 
päiväkirjoja, 
suunnittelutyökaluja), 
jotta oppijat voivat hallita 
ja dokumentoida 
oppimisensa kaikkia 
vaiheita, kuten 
suunnittelua, tiedonhakua, 
dokumentointia, 
pohdintaa ja itsearviointia.  
Autan oppijoita 
kehittämään, soveltamaan 
ja tarkistamaan 
itsearviointiin soveltuvia 
kriteerejä digitekniikan 
avulla. 
 
Autan oppijoita 
kehittämään, soveltamaan 
ja tarkistamaan 
itsearviointiin soveltuvia 
kriteerejä digitekniikan 
avulla. 

ASIANTUNTEMUS - B2 
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Alue 5. Oppijan voimaannuttaminen 

Osaaminen Osaamisen kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin 

taksonomian mukaan) 
Bloomin 

taso 
Edistyminen 

Osaamisen osoittaminen 
(DigCompEdu) 

Osaamisen taso 

5.3. 
Opiskelijoiden 
aktiivinen 
osallistaminen  

Digitaalitekniikan käyttö 
oppijoiden aktiivisen ja luovan 
sitoutumisen edistämiseen 
jonkin aiheen parissa. 
Digiteknologioita käytetään 
yhdessä pedagogisten 
strategioiden kanssa 
edistämään oppijoiden 
monialaisia taitoja, avaamaan 
oppimismahdollisuuksia 
uusille, todellisille tilanteille, 
ottamaan oppijat mukaan 
käytännön toimintaan, 
tieteelliseen tutkimukseen ja 
monimutkaiseen 
ongelmanratkaisuun tai muilla 
tavoilla, jotka lisäävät 
oppijoiden aktiivista 
osallistumista ja luovaa 
ilmaisua.  

Erilaisia digitekniikoita 
käytetään merkityksellisen, 
rikkaan ja tehokkaan 
digitaalisen 
oppimisympäristön luomiseksi 
esimerkiksi hyödyntämällä eri 
aistikanavia, oppimistyylejä ja 
strategioita vaihtelemalla 
menetelmällisesti 
aktiivisuustyylejä ja 
ryhmäkoostumuksia. 
 
Pohditaan oppijoiden 
osallistavien ja aktiivista 
oppimista lisäävien 
opetusstrategioiden 
tehokkuutta. 

Käytä - 3 

Digitaalisen 
teknologian 
käyttö oppijoiden 
aktiiviseen 
osallistamiseen 
aiheen parissa. 

Käytän useita 
digitekniikoita luodakseni 
merkityksellisen, rikkaan 
ja tehokkaan digitaalisen 
oppimisympäristön 
esimerkiksi hyödyntämällä 
eri aistikanavia, 
oppimistyylejä ja 
strategioita vaihtelemalla 
menetelmällisesti 
aktiivisuustyylejä ja 
ryhmäkoostumuksia. 
 
Pohdin, miten tehokkaita 
käytetyt opetusstrategiat 
ovat oppijan 
osallistamisen ja aktiivisen 
oppimisen lisäämisessä. 

ASIANTUNTEMUS - B2 
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Menetelmäkuvaus 

Tavoite 

Matriisin tavoitteena on määrittää toisen asteen koulutuksen opiskelijoiden yrittäjyysoppimisen tulokset, 

jotka oppilas saa yrittäjyyslaboratorioissa ja hankkeen myöhemmässä vaiheessa kehitettävän oppimispelin 

avulla. 

Määritellyt oppimistulokset ovat opas oppimispelin vaatimuksiin. 

Tausta 

Tämä matriisi on laadittu yrittäjyysprojektissa Italiassa, Turkissa, Kreikassa, Latviassa, Suomessa ja Espanjassa 

mukana olleiden tahojen yhteistyönä.  

Matriisiin oppimistulosten katsotaan olevan realistisesti mahdollisia toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille 

osallistuvien maiden Self-e-projektin tuotosten, pajojen ja koulutuksen avulla. Toinen huomioon otettu 

muuttuja on se, että joissakin hankkeeseen osallistuvissa maissa yrittäjyyttä opetetaan aktiivisemmin kuin 

toisissa. 

"Opiskelijoilla" tarkoitetaan kaikkia niitä, jotka ovat kirjoilla yleissivistävässä tai ammatillisessa toisen asteen 

oppilaitoksessa. 

Menetelmät 

Taulukossa määritellyt oppimistulokset on saavutettu monipuolisen tutkimuslähestymistavan ja selittävän 

sekventiaalisen mallin avulla, joka on kehitetty seuraavasti: 

− Kvantitatiivinen tutkimusvaihe: opiskelijat, opettajat, alueelliset koulutoimistot, yritykset ja 

kauppakamarit saivat kyselyn, jonka tavoitteena oli saada tietoa oppimistuloksista, joita opiskelijat voivat 

ja/tai jotka heidän toisen asteen koulutuksessa tulisi saavuttaa työllistyäkseen. Tavoitteena oli saada 

monipuolinen näkemys opiskelijoilta, koulutusjärjestelmältä ja työmarkkinoilta. Kyselyn tulokset on 

selvitetty Self-e-projektin Yrittäjyysvalmiuksien tarveanalyysiraportissa (Need Analysis Report on 

Entrepreneurship competences). 

− Kvalitatiivinen tutkimusvaihe:  

• EntreComp-kehysympäristö tutkittiin perusteellisesti. Siitä valittiin tasot 4, 5 ja 6, koska niiden 

katsottiin olevan realistisesti opiskelijoiden saavutettavissa. 

• Kukin yhteistyöoppilaitos teki ehdotuksia oppimistuloksista, joiden tuli olla omassa kontekstissaan 

realistisesti saavutettavissa projektitoimien avulla huomioon ottaen myös edellisen kvantitatiivisen 

vaiheen tulokset ja henkilökohtaiset kokemukset. 

• Tutkimuksesta vastanneet päätutkijat tarkistivat ja yhdenmukaistivat kumppaneiden valitsemat 

oppimistulokset kunkin erikseen. 

• Päätutkijat tekivät yhdessä lopputarkistuksen ja valitsivat jäljempänä taulukoissa luetellut 

oppimistulokset. 

− Lopuksi matriisi tarkastutettiin seuraavilla sidosryhmillä kustakin maasta: 

• 1 alueellinen koulutoimisto 

• 1 yritys: 1 yrityksen omistaja, 1 johtaja, 1 työntekijä 
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• 1 kauppakamari. 

− Ulkopuolisten arvioijien saamat palautteet analysoitiin ja matriisia tarkistettiin niiden mukaisesti. 

− Lopullisena yhdenmukaistamistoimena EntreComp-oppimistulokset muotoiltiin uudelleen Bloomin 

taksonomian (vuoden 2001 version) tason 6 mukaisesti. EntreComp-kehysympäristön toimintaa 

määrittävä verbi on ollut linkki oppimistulosten uudelleenkirjoittamiseen Bloomin taksonomian 

mukaisesti. Näin ollen EntreComp-kehysympäristössä määritettyjä oppimistuloksia on käytetty 

osaamisen osoittamisena, joiden avulla oppimista voidaan arvioida ja itsearvioida objektiivisesti.  

Bloomin taksonomian käyttäminen EntreComp-kehysympäristöjen sijaan on keskeistä tehokkaiden 

oppimispolkujen kehittämisessä oppimispelin avulla, opettajien opastamiseen pelin käytössä ja 

opiskelijoiden oppimisen arvioinnissa sekä opetussisällön mukauttamisessa edistymistason mukaiseksi. 

Toivotut tulokset vaikuttavat itse asiassa aihepiirien valintaan, sisällön määrään ja aiheiden järjestykseen 

(Bilon, 2019). 

Matriisin lukeminen 

Matriisi on laadittu EntreComp-kehysympäristön osaamisalueiden mukaisesti:  

1. Ideat ja mahdollisuudet  

2. Resurssit 

3. Toiminta 

Kunkin osaamisalueen oppimistulokset on valittu tasojen 4, 5 ja 6 mukaan: 

− Taso 4 on osaamisen keskitaso eli Itsenäisen toiminnan pohjustaminen. Tason kuvaus on Vastuun 

kantamiseen ja jakamiseen ja sen tunnisteena on verbi Uskaltaa. 

− Taso 5 on edistyneen osaamisen taso eli Vastuun ottaminen. Tason kuvaus on Jonkin verran ohjausta ja 

yhdessä muiden kanssa ja sen tunnisteena on verbi Kehittyä. 

− Taso 6 on edistyneen osaamisen taso eli Vastuun ottaminen. Tason kuvaus on Vastuun ottaminen 

päätöksenteosta ja työskenteleminen muiden kanssa ja sen tunnisteena on verbi Vahvistaa. 

Bloomin taksonomian osalta sivun 6 taulukko on ymmärrettävissä ilman selityksiä. 

EntreComp-kehysympäristön oppimistuloksia on käytetty osaamisen osoittamiseen sekä oppimisen 

arviointiin ja itsearviointiin. 

Jotta opiskelijoille voitaisiin oppimispelin avulla kehittää oppimispolku ja ohjata opettajia pelin käyttöön ja 

opiskelijoiden oppimisen arviointiin, vertailukohtana tulisi käyttää Bloomin taksonomian oppimistuloksia. 

EntreComp-kehysympäristön osoituksia voidaan silti käyttää oppimistulosten saavuttamisen arviointiin ja 

itsearviointiin. 
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1. Ideat ja mahdollisuudet 

Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Mahdollisuuksien 
tunnistaminen 

Tunnista ja luo 
mahdollisuuksia 
ja tartu niihin. 

Kehitä erilaisia analyyttisia lähestymistapoja, 
joilla tunnistetaan yrittäjyyteen liittyviä 
mahdollisuuksia. 

Analysoi - 4 
Osaan kuvata erilaisia analyyttisia 
lähestymistapoja, joilla tunnistetaan 
yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia. 

Kehitä – L5 

Keskity 
haasteisiin. 

Korvaa vakiintuneet käytännöt ja 
kyseenalaista vallitseva ajattelutapa, jotta 
voit luoda mahdollisuuksia ja tarkastella 
haasteita uusilla tavoilla. 

Luo - 6 

Osaan eritellä vakiintuneita käytäntöjä ja 
haastaa vallitsevan ajattelutavan, jotta 
voin luoda mahdollisuuksia ja tarkastella 
haasteita uusilla tavoilla. 

Kehitä – L5 

Selvitä tarpeet. 
Laadi tarveanalyysi, johon asianomaiset 
sidosryhmät sisältyvät. 

Käytä - 3 
Osaan tehdä tarveanalyysin, johon 
asianomaiset sidosryhmät sisältyvät. 

Kehitä – L5 

Analysoi 
konteksti. 

Opettele tunnistamaan henkilökohtaiset, 
sosiaaliset ja ammatilliset mahdollisuudet 
lisäarvon tuottamiseen sekä olemassa 
olevissa organisaatioissa että ryhtyessäsi 
uusiin hankkeisiin. 

Käytä - 3 

Tunnistan henkilökohtaiset, sosiaaliset ja 
ammatilliset mahdollisuuteni tuottaa 
lisäarvoa sekä olemassa olevissa 
organisaatioissa että ryhtyessäni uusiin 
hankkeisiin. 

Uskalla - L4 

Luovuus 

Ole utelias ja 
avoin. 

Etsi aktiivisesti uusia ratkaisuja, jotka 
parantavat lisäarvoa luovia prosesseja. 

Analysoi - 4 
Osaan aktiivisesti etsiä uusia ratkaisuja, 
jotka parantavat lisäarvoa luovia 
prosesseja. 

Kehitä – L5 

Kehitä ideoita. 
Kehitä erilaisia analyyttisia lähestymistapoja, 
joilla tunnistetaan yrittäjyyteen liittyviä 
mahdollisuuksia. 

Analysoi - 4 
Osaan kuvata erilaisia analyyttisia 
lähestymistapoja, joilla tunnistetaan 
yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia. 

Kehitä – L5 

Määritä 
ongelmat. 

Muotoile avoimet ongelmat uudelleen 
henkilökohtaisten osaamisesi mukaisiksi. 

Käytä - 3 
Osaan muotoilla avoimet ongelmat 
uudelleen osaamiseni mukaisiksi. 

Uskalla - L4 

Suunnitteluarvo. 
Luo (yksin tai muiden kanssa) tuotteita tai 
palveluita, jotka ratkaisevat henkilökohtaisia 
ongelmia ja tarpeita. 

Luo - 6 
Osaan luoda (yksin tai muiden kanssa) 
tuotteita tai palveluita, jotka ratkaisevat 
ongelmani ja tarpeeni. 

Kehitä – L5 

Toimi 
innovatiivisesti. 

Arvioi, onko idea, tuote tai prosessi 
innovatiivinen vai pelkästään uusi. 

Arvioi - 5 
Osaan arvioida, onko idea, tuote tai 
prosessi innovatiivinen vai pelkästään uusi. 

Uskalla - L4 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Visio 

Kuvittele. 
Rakenna tulevaisuuden skenaarioita oman 
arvoa tuottavan toimintosi ympärille. 

Käytä - 3 
Osaan rakentaa tulevaisuuden skenaarioita 
lisäarvoa tuottavan toimintoni ympärille. 

Uskalla - L4 

Ajattele 
strategisesti. 

Selitä, mitä merkitystä on strategisen 
suunnittelun vision määrittelyllä. 

Arvioi - 5 
Osaan selittää, mitä merkitystä on 
strategisen suunnittelun vision 
määrittelyllä. 

Kehitä – L5 

Ohjaa 
toimintaa. 

Opettele tunnistamaan muutokset, joita 
oman vision saavuttamiseen tarvitaan. 

Käytä - 3 
Tunnistan muutokset, joita oman visioni 
saavuttamiseen tarvitaan. 

Kehitä – L5 

Ideoiden 
arvostaminen 

Opettele 
tunnistamaan 
ideoiden arvo. 

Päätä, minkä tyyppisen arvon pohjalta haluat 
toimia, ja valitse siihen sopiva tapa. 

Arvioi - 5 
Osaan päättää, minkä tyyppisen arvon 
pohjalta haluan toimia, ja valita siihen 
sopivimman tavan. 

Uskalla - L4 

Jaa ja suojaa 
ideoita. 

Valitse sopivin keino omilla ideoilla tuotetun 
lisäarvon jakamiseen ja suojaamiseen. 

Analysoi - 4 
Osaan valita sopivimman keinon ideoillani 
tuotetun lisäarvon jakamiseen ja 
suojaamiseen. 

Uskalla - L4 

Eettinen ja 
kestävä 
ajattelutapa 

Toimi 
eettisesti. 

Perustele näkemys, että lisäarvon luomiseen 
liittyviä ajatuksia tulisi tukea sellaisilla 
eettisillä ja arvoperustaisilla asioilla, jotka 
liittyvät sukupuoleen, tasa-arvoon, 
kohtuullisuuteen, sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen ja ympäristöön. 

Arvioi - 5 

Osaan perustella näkemyksen, että 
lisäarvon luomiseen liittyviä ajatuksia tulisi 
tukea sellaisilla eettisillä ja arvoperustaisilla 
asioilla, jotka liittyvät sukupuoleen, tasa-
arvoon, kohtuullisuuteen, sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen ja ympäristöön. 

Kehitä – L5 

Ajattele 
kestävällä 
tavalla. 

Tarkastele organisaation vaikutuksia 
ympäristöön (ja päinvastoin). 

Luo - 6 
Osaan tarkastella organisaation vaikutuksia 
ympäristöön (ja päinvastoin) 

Kehitä – L5 

  



 

 
67 

 

 

Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Eettinen ja 
kestävä 
ajattelutapa 

Arvioi 
vaikutukset. 

Opettele tunnistamaan sidosryhmät, joihin 
oman (tai tiimin) toiminnan tuottaman 
lisäarvon aiheuttama muutos vaikuttaa, 
mukaan lukien ne sidosryhmät, jotka eivät 
saa ääntään kuuluviin (esimerkiksi tulevat 
sukupolvet, ilmasto tai luonto). 

Käytä - 3 

Tunnistan sidosryhmät, joihin oman (tai 
tiimin) toiminnan tuottaman lisäarvon 
aiheuttama muutos vaikuttaa, mukaan 
lukien ne sidosryhmät, jotka eivät saa 
ääntään kuuluviin (esimerkiksi tulevat 
sukupolvet, ilmasto tai luonto). 

Uskalla - L4 

Toimi 
vastuullisesti. 

Opettele tunnistamaan lähtökohdan, 
tuotoksen, tulosten ja vaikutuksen välinen 
ero. 

Käytä - 3 
Osaan kertoa, mikä on lähtökohdan, 
tuotoksen, tulosten ja vaikutusten välinen 
ero. 

Kehitä – L5 
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2. Resurssit 

Osaaminen Osaamisen kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Itsetajunta ja 
minäpystyvyys 

Seuraa pyrkimyksiäsi. 

Muuta henkilökohtaiset tarpeet, toiveet, 
kiinnostuksen kohteet ja pyrkimykset 
tavoitteiksi, jotka auttavat sinua 
saavuttamaan ne. 

Käytä - 3 

Osaan muuttaa tarpeeni, toiveeni, 
kiinnostukseni ja pyrkimykseni 
tavoitteiksi, jotka auttavat minua 
saavuttamaan ne. 

Kehitä – L5 

Opettele 
tunnistamaan 
vahvuutesi ja 
heikkoutesi. 

Tee yhteistyötä muiden kanssa, jotta 
voitte korjata heikkouksianne ja lisätä 
vahvuuksianne. 

Käytä - 3 
Osaan tehdä yhteistyötä muiden kanssa, 
jotta voimme korjata heikkouksiamme ja 
lisätä vahvuuksiamme. 

Kehitä – L5 

Usko kykyihisi. 

Arvosta henkilökohtaista kykyä toteuttaa 
kuvitellut tai suunnitellut toimet esteistä, 
rajallisista resursseista ja muiden 
vastustuksesta huolimatta. 

Arvioi - 5 

Uskon kykyyni toteuttaa kuvittelemani ja 
suunnittelemani toimet esteistä, 
rajallisista resursseista ja muiden 
vastustuksesta huolimatta. 

Kehitä – L5 

Vaikuta 
tulevaisuuteesi. 

Tarkastele, miten realistinen käsitys ja 
arvio henkilökohtaisista asenteista, 
taidoista ja tietämyksestä voi vaikuttaa 
päätöksentekoon, ihmissuhteisiin ja 
elämänlaatuun. 

Luo - 6 

Osaan tarkastella, miten realistinen 
käsitys ja arvio henkilökohtaisista 
asenteistani, taidoistani ja 
tietämyksestäni voi vaikuttaa 
päätöksentekooni, ihmissuhteisiini ja 
elämänlaatuuni. 

Kehitä – L5 

Motivaatio ja 
sinnikkyys 

Toimi innostuneesti. 

Mallinna henkilökohtaista käytöstä, jotta 
toimisit innostuneesti ja saisit ideoiden 
toiminnaksi muuttamisen mukanaan 
tuomat edut. 

Käytä - 3 

Osaan säännellä omaa käyttäytymistäni 
niin, että pystyn toimimaan 
innostuneesti ja saamaan ideoiden 
toiminnaksi muuttamisen mukanaan 
tuomat edut. 

Uskalla - L4 
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Osaaminen Osaamisen kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Motivaatio ja 
sinnikkyys 

Toimi 
määrätietoisesti. 

Mallinna henkilökohtaisia ponnistelujasi 
käyttämällä henkilökohtaista haluasi 
saavutuksiin ja uskoasi henkilökohtaiseen 
kykyysi saavuttaa tuloksia. 

Luo - 6 

Pyrin tavoitteeseeni käyttämällä 
henkilökohtaista haluani saavutuksiin ja 
uskoani omaan kykyyni saavuttaa 
tuloksia. 

Kehitä – L5 

Keskity siihen, mikä 
pitää yllä 
motivaatiotasi. 

Käytä motivaatiota ylläpitäviä strategioita 
(esimerkiksi tavoitteiden asettaminen, 
suorituskyvyn seuranta ja 
henkilökohtaisen edistymisen arviointi). 

Käytä - 3 

Osaan käyttää motivaatiota ylläpitäviä 
strategioita (kuten tavoitteiden 
asettaminen, suorituskyvyn seuranta ja 
edistymiseni arviointi). 

Kehitä – L5 

Kehitä 
muutosjoustavuuttasi. 

Toimi vastoinkäymisten edessä pyrkiessäsi 
kohti henkilökohtaisia tavoitteitasi. 

Käytä - 3 
Pystyn osoittamaan sitkeyttä 
vastoinkäymisten edessä pyrkiessäni 
tavoitteisiini. 

Kehitä – L5 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Motivaatio ja 
sinnikkyys 

Älä luovuta. 
Arvioi myönteisesti lyhyen aikavälin 
saavutuksia ylläpitääksesi motivaatioita. 

Analysoi - 4 
Osaan juhlia lyhyen aikavälin saavutuksia 
pitääkseni yllä motivaatiota. 

Kehitä – L5 

Resurssien 
mobilisointi 

Resurssien 
hallinta 
(aineelliset ja ei-
aineelliset). 

Laadi suunnitelma rajallisten resurssien 
käsittelemiseen käynnistäessäsi omaa 
lisäarvoa tuottavaa toimintaasi. 

Luo - 6 
Osaan laatia suunnitelman rajallisten 
resurssien käsittelemiseen käynnistäessäni 
lisäarvoa tuottavaa toimintaani. 

Kehitä – L5 

Käytä resursseja 
vastuullisesti. 

Arvioi resurssien käytöstä aiheutuvat ei-
aineelliset kustannukset tehdessäsi 
päätöksiä lisäarvoa tuottavista 
toiminnoistani. 

Luo - 6 

Otan huomioon resurssien käytöstä 
aiheutuvat ei-aineelliset kustannukset 
tehdessäni päätöksiä lisäarvoa tuottavista 
toiminnoistani. 

Kehitä – L5 

Ota kaikki irti 
ajastasi. 

Käytä oma aikasi tehokkaasti 
henkilökohtaisten tavoitteidesi hyväksi. 

Käytä - 3 
Osaan käyttää aikani tehokkaasti 
tavoitteideni hyväksi. 

Uskalla - L4 

Hanki tukea. 

Etsi digitaalisia ratkaisuja (esimerkiksi 
maksuttomia, maksullisia tai avoimen 
lähdekoodin ratkaisuja), joiden avulla voit 
hallita lisäarvoa tuottavia toimintojasi 
tehokkaasti. 

Analysoi - 4 

Osaan etsiä digitaalisia ratkaisuja 
(esimerkiksi maksuttomia, maksullisia tai 
avoimen lähdekoodin ratkaisuja), joiden 
avulla voin hallita lisäarvoa tuottavia 
toimintojani tehokkaasti. 

Kehitä – L5 

Rahoitus- ja 
talouslukutaito 

Opettele 
ymmärtämään 
talous- ja 
rahoituskäsitteitä. 

Selitä taseen ja tuloslaskelman välinen ero. Arvioi - 5 
Osaan selittää taseen ja tuloslaskelman 
välisen eron. 

Kehitä – L5 

Talousarvio. 
Arvioi lisäarvoa tuottavan toiminnan 
kassavirtatarpeet. 

Arvioi - 5 
Osaan arvioida lisäarvoa tuottavan 
toiminnan kassavirtatarpeet. 

Uskalla - L4 

Hae rahoitusta. 
Valitse sopivimmat rahoituslähteet, kun 
haluat käynnistää lisäarvoa tuottavan 
toiminnan tai laajentaa toimintaa. 

Analysoi - 4 
Osaan valita sopivimmat rahoituslähteet, 
kun haluan käynnistää lisäarvoa tuottavan 
toiminnan tai laajentaa toimintaa. 

Kehitä – L5 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Rahoitus- ja 
talouslukutaito 

Verotuksen 
ymmärtäminen. 

Arvioi, miten omat taloudelliset päätökset 
(investoinnit, omaisuuden ja tavaroiden 
hankinta jne.) vaikuttavat verotukseesi. 

Arvioi - 5 

Osaan arvioida, miten taloudelliset 
päätökseni (investoinnit, omaisuuden ja 
tavaroiden hankinta jne.) vaikuttavat 
verotukseeni. 

Kehitä – L5 

Muiden 
mobilisointi 

Inspiroi ja 
inspiroidu. 

Hanki muilta kannustusta lisäarvoa tuottavan 
toiminnan tueksi. 

Luo - 6 
Osaan hankkia muilta kannustusta lisäarvoa 
tuottavan toimintani tueksi. 

Kehitä – L5 

Taivuttele. 
Esiinny vakuuttavasti potentiaalisten 
sijoittajien tai rahoittajien edessä. 

Luo - 6 
Osaan esiintyä vakuuttavasti potentiaalisten 
sijoittajien tai rahoittajien edessä. 

Kehitä – L5 

Viesti 
tehokkaasti. 

Välitä visiosi omasta (tai tiimisi) hankkeesta 
niin, että se inspiroi ja vakuuttaa ulkoiset 
ryhmät (esim. rahoittajat, 
kumppaniorganisaatiot, vapaaehtoiset, uudet 
jäsenet tai kannattajat).  

Käytä - 3 

Osaan kertoa visioni omasta (tai tiimini) 
hankkeesta niin, että se inspiroi ja 
vakuuttaa ulkoiset ryhmät (esim. 
rahoittajat, kumppaniorganisaatiot, 
vapaaehtoiset, uudet jäsenet tai 
kannattajat). 

Kehitä – L5 

Käytä mediaa 
tehokkaasti. 

Käytä mediaa asianmukaisesti osoittaen näin 
olevasi tietoinen yleisöstä ja tarkoituksestasi. 

Käytä - 3 
Osaan käyttää mediaa asianmukaisesti ja 
osoittaa näin, että olen tietoinen yleisöstäni 
ja tarkoituksestani. 

Uskalla - L4 
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3. Toiminta 

Osaaminen Osaamisen kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Toimiminen 
aloitteellisesti 

Ota vastuu. Siirrä vastuuta asianmukaisesti. Käytä - 3 
Osaan delegoida vastuuta 
asianmukaisesti. 

Kehitä – L5 

Toimi itsenäisesti. 
Käynnistä lisäarvoa tuottavia toimintoja 
yksin ja yhdessä muiden kanssa. 

Luo - 6 
Osaan käynnistää lisäarvoa tuottavia 
toimia yksin ja yhdessä muiden kanssa. 

Kehitä – L5 

Ryhdy toimeen. 

Hyödynnä uusia ideoita ja 
mahdollisuuksia, jotka tuovat lisäarvoa 
uuteen tai olemassa olevaan lisäarvoa 
tuottavaan hankkeeseen. 

Käytä - 3 

hyödynnän uusia ideoita ja 
mahdollisuuksia, jotka tuovat lisäarvoa 
uuteen tai olemassa olevaan lisäarvoa 
tuottavaan hankkeeseen. 

Kehitä – L5 

Suunnittelu ja 
hallinta 

Määritä tavoitteet. 
Määritä pitkän aikavälin tavoitteet, jotka 
perustuvat visioon omasta (tai tiimisi) 
lisäarvoa tuottavasta toiminnasta. 

Analysoi - 4 

Osaan määrittää pitkän aikavälin 
tavoitteet, jotka perustuvat omaan (tai 
tiimini) visioon lisäarvoa tuottavasta 
toiminnasta. 

Kehitä – L5 

Suunnittele ja järjestele. 
Käytä projektinhallinnan 
perusperiaatteita lisäarvoa tuottavan 
toiminnan hallintaan. 

Käytä - 3 
Osaan käyttää projektinhallinnan 
perusperiaatteita lisäarvoa tuottavan 
toiminnan hallintaan. 

Vahvista -L6 

Kehitä kestäviä 
liiketoimintasuunnitelmia. 

Määritä ne keskeiset tekijät, jotka 
muodostavat tunnistetun arvon 
toimittamiseen tarvittavan 
liiketoimintamallin. 

Analysoi - 4 

Osaan määritellä ne keskeiset tekijät, 
jotka muodostavat tunnistetun arvon 
toimittamiseen tarvittavan 
liiketoimintamallin. 

Uskalla - L4 

Määritä prioriteetit. 
Määritä prioriteetit oman (tai tiimisi) 
vision toteuttamiseksi. 

Analysoi - 4 
Osaan määrittää prioriteetit oman (tai 
tiimini) vision toteuttamiseksi. 

Kehitä – L5 

Tarkkaile edistymistäsi. 

Hahmottele keskeiset välitavoitteet ja 
seurantaindikaattorit, joilla voi seurata 
lisäarvoa tuottavan toiminnan 
edistymistä.  

Ymmärrä - 2 

Osaan määrittää välitavoitteita ja 
seurantaindikaattoreita, joilla seuraan 
lisäarvoa tuottavan toimintani 
edistymistä. 

Uskalla - L4 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Suunnittelu ja 
hallinta 

Ole joustava ja 
mukaudu 
muutoksiin. 

Sopeudu muutokseen, joka tuo uusia 
mahdollisuuksia lisäarvon tuottamiseen. 

Luo - 6 
Osaan hyödyntää muutoksen, joka tuo 
uusia mahdollisuuksia lisäarvon 
tuottamiseen. 

Kehitä – L5 

Epävarmuudesta, 
epäselvyydestä 
ja riskistä 
selviytyminen 

Opettele 
selviytymään 
epävarmuudesta 
ja 
epäselvyydestä. 

Etsi keinoja tehdä päätöksiä myös 
puutteellisten tietojen perusteella. 

Analysoi - 4 
Osaan etsiä keinot tehdä päätöksiä myös 
silloin, kun tiedosta on puutetta. 

Kehitä – L5 

Selvitä riskin 
suuruus. 

Punnitse itsenäisen ammatinharjoittamisen 
riskejä ja hyötyjä vaihtoehtoisilla 
uravaihtoehdoilla ja tee valintoja, jotka 
vastaavat henkilökohtaisia mieltymyksiäsi. 

Analysoi - 4 

Osaan punnita itsenäisen 
ammatinharjoittamisen riskejä ja etuja 
vaihtoehtoisilla uravaihtoehdoilla ja tehdä 
valintoja, jotka vastaavat mieltymyksiäni. 

Uskalla - L4 

Riskienhallinta 
Arvioi kriittisesti riskejä, jotka liittyvät 
lisäarvoa tuottavan hankkeen muodolliseen 
käynnistämiseen omalla alallasi. 

Arvioi - 5 

Osaan arvioida kriittisesti riskejä, jotka 
liittyvät arvoa tuottavan hankkeen 
muodolliseen käynnistämiseen omalla 
alallani. 

Uskalla - L4 

Työskentely 
muiden kanssa 

Hyväksy 
monimuotoisuus 
(ihmisten väliset 
erot). 

Tue monimuotoisuutta omassa tiimissäsi tai 
organisaatiossasi. 

Arvioi - 5 
Osaan tukea monimuotoisuutta tiimissäni 
tai organisaatiossani. 

Vahvista -L6 

Kehitä 
tunneälyäsi. 

Tee tarvittaessa kompromisseja. Analysoi - 4 
Pystyn tarvittaessa tekemään 
kompromisseja. 

Kehitä – L5 

Kuuntele 
aktiivisesti. 

Kuuntele loppukäyttäjiäsi. Ymmärrä - 2 Osaan kuunnella loppukäyttäjiäni. Uskalla - L4 

Tee yhteistyötä. 
Luo tiimi, joka perustuu jäsenten 
yksilölliseen tietoon, taitoon ja asenteisiin. 

Luo - 6 
Osaan luoda tiimin, joka perustuu jäsenten 
yksilölliseen tietoon, taitoon ja asenteisiin. 

Kehitä – L5 
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Osaaminen 
Osaamisen 

kuvaus 
Oppimistulokset (Bloomin taksonomian 

mukaan) 
Bloomin taso 

Osaamisen osoittaminen 
(EntreComp) 

Osaamisen 
taso 

Työskentely 
muiden kanssa 

Työskentele 
yhdessä 
muiden kanssa. 

Käytä tekniikoita ja työkaluja, jotka auttavat 
ihmisiä työskentelemään yhdessä. 

Käytä - 3 
Osaan käyttää tekniikoita ja työkaluja, jotka 
auttavat ihmisiä työskentelemään yhdessä. 

Kehitä – L5 

Laajenna 
verkostoasi. 

Etsi henkilökohtaisen verkostosi avulla 
sellaiset henkilöt, jotka osaavat työskennellä 
itsenäisesti (tai tiimin osana) lisäarvoa 
tuottavan toiminnan parissa. 

Käytä - 3 

Osaan etsiä verkostoni avulla oikeat 
henkilöt työskentelemään itsenäisesti (tai 
tiimissäni) lisäarvoa tuottavan toiminnan 
hyväksi. 

Kehitä – L5 

Kokemuksellinen 
oppiminen 

Pohdi. 

Pohdi omia (tai tiimisi) saavutuksia ja 
tilapäisiä epäonnistumisia asioiden 
kehittyessä, jotta voisit ottaa niistä opiksi ja 
kehittäisit henkilökohtaista kykyäsi tuottaa 
lisäarvoa. 

Luo - 6 

Osaan pohtia omia (tai tiimini) saavutuksia 
ja tilapäisiä epäonnistumisia asioiden 
kehittyessä, jotta voin oppia ja kehittää 
kykyäni tuottaa lisäarvoa. 

Kehitä – L5 

Opi oppimaan. 

Etsi ja valitse mahdollisuuksia 
henkilökohtaisten (tai tiimisi) heikkouksien 
voittamiseen ja henkilökohtaisten (tai tiimisi) 
vahvuuksien kehittämiseen. 

Analysoi - 4 
Osaan etsiä ja valita mahdollisuuksia 
omien/tiimini heikkouksien voittamiseen ja 
omien/tiimini vahvuuksien kehittämiseen. 

Kehitä – L5 

Ota oppia 
kokemuksesta. 

Valitse muiden antama palaute ja hyödynnä 
siitä kaikki käyttökelpoinen. 

Analysoi - 4 
Osaan suodattaa muiden antaman 
palautteen ja hyödyntää siitä kaiken 
käyttökelpoisen. 

Uskalla - L4 
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