
 
 

  
 

1 Osallistumisen, tietojen ja taitojen arviointi  

 

 

Osallistumisen, tietojen ja taitojen arviointi   
Oppilaan/ pikkuyrityksen nimi:  
 

_____________________________________________________________________________ 

 

Arviointi 

Väritä tähtiä sen mukaan, miten saavutit tavoitteet. Tämä voidaan tehdä yhteiseen tahtiin niin, että 

opettaja avaa selvemmin kunkin teeman tavoitteet. 

 

 Erittäin hyvin (5 tähteä) 
Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti. 

 Hyvin (4 tähteä) 
Olet saavuttanut tavoitteet hyvin.  

 Melko hyvin (3 tähteä) 
Olet saavuttanut tavoitteet melko hyvin. 

 Vähän (2 tähteä) 
Olet saavuttanut tavoitteet vain osittain.  

 En riittävän hyvin (1 tähti) 
Et ole vielä saavuttanut tavoitteita.  

 

Osaamistavoitteet Arviointi 

Luokan/ opetusryhmän yhteinen tavoite 

  

Oman pikkuyrityksen tavoite 

  

 



 
 

 

2 Osallistumisen, tietojen ja taitojen arviointi  

 

Teema 1 – Ideoille siivet 

Osallistuminen: 

esittäytyminen, ryhmässä mukana oleminen, ohjeiden 
mukaan toimiminen 

 

Tiedot ja taidot: 

Omat vahvuudet ja mielenkiinnonkohteiden, ideointi, 
ammatit ja yritykset 

 

Teema 2 – Nimet ja suunnitelmat 

Osallistuminen: 

Pikkuyrityksen nimi, tavoitteet, itsenäinen työskentely 

 

Tiedot ja taidot: 

Toimintasuunnitelma, kohderyhmä, liikeidea 

 

Teema 3 – Brändäys 

Osallistuminen: 

Ohjeen mukaan toimiminen, ideointi, yritysilmeen ideointi ja 
toteutus 

 

Tiedot ja taidot: 

Brändit ja niiden hyöty, yritysilme, mielikuvat, logot, värit, 
fontit 

 
 

Teema 4 – Myyntitykit liikkeelle 

Osallistuminen: 

Sloganin ja hissipuheen suunnittelu 

 

Tiedot ja taidot: 

Mainonnan merkitys, asiakaspalvelu, slogan, hissipuhe 

 

Teema 5 – Puhutaan rahasta 

Osallistuminen: 

Hinnaston toteutus 

 

Tiedot ja taidot: 

Hintojen muodostuminen, kuitti, kiertotalous 

 



 
 

 

3 Osallistumisen, tietojen ja taitojen arviointi  

Teema 6 – Markkinointi 

Osallistuminen: 

Markkinointimateriaalin tekeminen 

 

Tiedot ja taidot: 

Markkinointikanavat, hyvä mainos, tieto- ja viestintätekniikan 
hyödyntäminen, pikkuyrityksen nettisivut 

 

Teema 7 – Kohti loppuhuipennusta 

Osallistuminen: 

Tehtävien ja vastuualueiden jakaminen ja niistä 
huolehtiminen, sisukas työskentely 

 

Tiedot ja taidot: 

Kohtelias ja kunnioittava asiakaspalvelu, kuitin kirjoittaminen, 
ongelmien ja ristiriitojen ratkominen 

 

Teema 8 – Loppuhuipennus 

Osallistuminen: 

Ratkaisujen etsiminen, itsestä ja tehtävistä huolehtiminen, 
kannustaminen, innostaminen 

 

Tiedot ja taidot: 

Vastuullinen rahan käsittely, kohtelias ja kunnioittava 
asiakaspalvelu, myynti 

 
 

Teema 9 – Tilinpäätösjuhla 

Osallistuminen: 

Oppimiskokemuksista keskustelu, palautteen antaminen ja 
saaminen 

 

Tiedot ja taidot: 

Tilinpäätöksen laskeminen, oman toiminnan ja oppimisen     
arviointi, pikkuyrityksen vahvuuksien kuvailu 

 
 

Kokonaisarviointi   
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