
 

 

Mitä tahansa voi saavuttaa  
kunhan vain yrittää! 

 
Pikkuyrittäjien arviointikehikko 
 
Oppilas saa Pikkuyrittäjät-ohjelman aikana arviointipalautetta 
osana opetusta ja pikkuyrittäjänä työskentelyä. Palaute on luon-
teeltaan kuvailevaa, ja sen tavoitteena on ohjata oppijan opiske-
lua ja tukea oppijan sekä pikkuyritysryhmän tavoitteiden toteu-
tumista. 
 
Ohjeistus 

• Asettakaa koko luokalle yhteinen tavoite. Kirjatkaa ylös myös oppilaiden 
ja pikkuyrityksien tavoitteet (esim. Pikkuyrittäjät käsikirjan ansioluette-
loon yhteyteen). 
 

• Pohdi annatko ohjelman aikana palautetta oppilaille vai pikkuyritysryh-
mille. Vai kummallekin? 
 

• Hyödynnä teemojen osaamistavoitteita arvioinnin toteuttamisessa. 
Muokkaa niitä tarvittaessa itsellesi sopivaksi.  
 

• Käytä sanallista arviointiasteikkoa tai hyödynnä numeroarviointia, jos 
se on koulussanne käytössä. 
 

• Pidä ohjelman puolessa välissä väliarviointi oppilaan tai pikkuyritysryh-
män kanssa. 
 

• Anna lopuksi kokonaisarvio luokalle, oppilaille ja pikkuyrityksille. Peilaa 
arviota tavoitteiden toteutumiseen ja oppimisprosessiin. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vinkit  
Hyödynnä mobiilipelin teemojen ryhmätehtävien vlogeja. Seuraa, niiden 
avulla, mitä pikkuyrittäjät ovat oppineet oppitunneilla. 

 
Pikkuyrittäjät käsikirjasta ja mobiilipelistä (teema 9) löydät  
vertaispalautteeseen ja palautteen antamiseen liittyviä tehtäviä. 
 

Vahvuuksille 
rakentuvaa 
Yrittämään 

kannustavaa 

Oppimista  
ohjaavaa 

Rohkaisevaa ja 
realistista 

Vuorovaikut-
teista 

Osallisuutta 
edistävää 

Tavoitteet  
näkyväksi  
tekevää 

Itseis- ja ver-
taisarviointia 

kehittävää 



 2 

 
Osallistumisen, tietojen ja taitojen arviointi  
 
Arviointiasteikko 

• Osaat erittäin hyvin 
Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti. 
 

• Osaat hyvin 
Olet saavuttanut tavoitteet hyvin.  
 

• Osaat melko hyvin 
Olet saavuttanut tavoitteet.  
 

• Osaat vähän 
Olet saavuttanut tavoitteet osittain.  
 

• Et osaa riittävästi 
Et ole vielä saavuttanut tavoitteita.  

 
Teemakohtainen arviointi 
Oppimisen arviointi pohjautuu Pikkuyrittäjät-ohjelman teemoissa asetettuihin tavoitteisiin, sisältöihin ja 
kuvauksiin. Teemoja arvioidaan osallistumisen sekä tietojen ja taitojen pohjalta.  
 

Osaamistavoitteet Arviointi 

Teema 1 – Ideoille siivet 
Osallistuminen: 

• Oppilas osaa esittäytyä reippaasti ja selkeästi 
• Oppilas muodostaa oman pikkuyritysryhmän 
• Oppilas osaa toimia ohjeen mukaan 

 

 

Tiedot ja taidot: 
• Oppilas osaa kuvailla vahvuuksiaan ja mielenkiinnonkohteitaan 
• Oppilas osaa hyödyntää eri ideoinnin ja esittäytymisen tapoja 
• Oppilas tunnistaa erilaisia ammatteja, yrittäjiä ja yrityksiä 

 

 

Teema 2 – Nimet ja suunnitelmat 
Osallistuminen: 

• Oppilas keksii neuvotellen ryhmässä pikkuyritykselle nimen 
• Oppilas osaa asettaa tavoitteita ryhmässä 
• Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti 

 

 

Tiedot ja taidot: 
• Oppilas toteuttaa toimintasuunnitelman pikkuyritykselle 
• Oppilas osaa määritellä kohderyhmän ja liikeidean 
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Teema 3 – Brändäys 

Osallistuminen: 
• Oppilas osaa toimia ohjeen mukaan 
• Oppilas ideoi ja toteuttaa aktiivisesti yritysilmettä yhdessä ryh-

män kanssa 
 

 

Tiedot ja taidot: 
• Oppilas tunnistaa yrityksen brändejä ja oivaltaa niiden tuoman 

lisäarvon yritykselle 
• Oppilas ymmärtää, mitä hyvä logo pitää sisällään 
• Oppilas osaa kuvailla yritysilmeen rakentuvan mielikuvista, lo-

gosta, väreistä ja fonteista 
 

 

Teema 4 – Myyntitykit liikkeelle 
Osallistuminen: 

• Oppilas osaa toimia ohjeen mukaan 
• Oppilas suunnittelee aktiivisesti slogania ja hissipuhetta ryh-

mässä 
 

 

Tiedot ja taidot: 
• Oppilas tunnistaa mainonnan merkityksen myynnin kannalta  
• Oppilas osaa kuvailla hyvän asiakaspalvelun ominaisuuksia 
• Oppilas ymmärtää, mitä hissipuhe tarkoittaa 
• Oppilas ymmärtää, mitä slogan tarkoittaa  

 

 

Teema 5 – Puhutaan rahasta 
Osallistuminen: 

• Oppilas toteuttaa hinnaston yhdessä ryhmän kanssa 
 

 

Tiedot ja taidot: 
• Oppilas ymmärtää, miten tuotteiden tai palveluiden hinnat 

muodostuvat 
• Oppilas osaa kuvailla, mikä on kuitin tarkoitus kaupanteossa  
• Oppilas osaa antaa esimerkkejä kiertotaloudesta 

 

 

Teema 6 – Markkinointi 

Osallistuminen: 
• Oppilas toteuttaa markkinointimateriaalia yhdessä ryhmän 

kanssa 
 

 

Tiedot ja taidot: 
• Oppilas tunnistaa erilaisia markkinointikanavia  
• Oppilas ymmärtää, mitä hyvä mainos pitää sisällään 
• Oppilas toteuttaa eri markkinointikanaviin sopivia mainoksia 
• Oppilas osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa markkinoin-

nin toteuttamisessa  
• Oppilas toteuttaa pikkuyrityksen omat nettisivut 
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Teema 7 – Kohti loppuhuipennusta 
Osallistuminen: 

• Oppilas osaa jakaa tehtäviä ja vastuualueita ryhmässä 
• Oppilas huolehtii oman vastuualueensa toteuttamisesta  
• Oppilas tekee sisukkaasti töitä yksin ja ryhmässä 

 

 

Tiedot ja taidot: 
• Oppilas ymmärtää, kuinka kohdata ihmisiä kunnioittavasti asia-

kaspalvelutilanteessa  
• Oppilas osaa kirjata kuitin 
• Oppilas osaa ratkoa luovasti ongelmia ja ristiriitoja 

 

Teema 8 – Loppuhuipennus 
Osallistuminen: 

• Oppilas etsii ongelmiin ratkaisuja ja on kohtelias 
• Oppilas osaa säädellä omaa toimintaansa ja huolehtimaan it-

sestään 
• Oppilas kannustaa muita pikkuyrityksiä ja johtaa ryhmäänsä in-

nostavasti 
 

 

Tiedot ja taidot: 
• Oppilas osaa toimia vastuullisesti rahan kanssa  
• Oppilas osaa kohdata ihmisiä kunnioittavasti asiakaspalveluti-

lanteessa  
• Oppilas osaa myydä omia tuotteitaan ja palveluitaan  

 

 

Teema 9 – Tilinpäätösjuhla 
Osallistuminen: 

• Oppilas jakaa omia oppimiskokemuksiaan oman pikkuyrityksen 
ja ryhmän kesken 

• Oppilas osaa ottaa palautetta vastaan 
 

 

Tiedot ja taidot: 
• Oppilas osaa laskea tilinpäätöksen 
• Oppilas osaa arvioida omaa toimintaansa yksin ja ryhmässä 
• Oppilas osaa kuvailla pikkuyrityksen ja ryhmän vahvuuksia  
• Oppilas osaa arvioida omaa oppimistaan 

 

 

 
 

Kokonaisarvosana  

(sanallinen tai numeroarviointi) 

 

 


