
 

 

 

Osallistumisen, tietojen ja taitojen arviointi   
Oppilaan/ pikkuyrityksen nimi:  
 

_____________________________________________________________________________ 

 
Arviointiasteikko, esim. 

 Erittäin hyvin/ 5 
Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti. 

 Hyvin/ 4 
Olet saavuttanut tavoitteet hyvin.  

 Melko hyvin/ 3 
Olet saavuttanut tavoitteet melko hyvin. 

 Vähän/ 2 
Olet saavuttanut tavoitteet vain osittain.  

 Ei riittävästi/ 1 
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 

Luokan/ opetusryhmän yhteinen tavoite 

 
 
 
 
 

 

Pikkuyrityksen tavoite 

 
 
 

 



 
 2 Pikkuyrittäjien arviointikehikko  

 

Teema 1 – Ideoille siivet 

Osallistuminen: 

 Oppilas esittäytyy reippaasti ja selkeästi 

 Oppilas muodostaa oman pikkuyritysryhmän 

 Oppilas osaa toimia ohjeen mukaan 

 

Tiedot ja taidot: 

 Oppilas tunnistaa ja kuvailee vahvuuksiaan ja 
mielenkiinnonkohteitaan 

 Oppilas hyödyntää eri ideoinnin ja esittäytymisen tapoja 

 Oppilas tunnistaa ja osaa luetella erilaisia ammatteja, yrittäjiä 
ja yrityksiä 

 

Teema 2 – Nimet ja suunnitelmat 

Osallistuminen: 

 Oppilas osallistuu neuvotellen pikkuyrityksen nimen 
keksimiseen 

 Oppilas asettaa tavoitteita yhdessä ryhmänsä kanssa 

 Oppilas työskentelee itsenäisesti 

 

Tiedot ja taidot: 

 Oppilas toteuttaa toimintasuunnitelman pikkuyritykselle 
yhdessä ryhmänsä kanssa 

 Oppilas osaa määritellä kohderyhmän ja liikeidean 

 

Teema 3 – Brändäys 

Osallistuminen: 

 Oppilas osaa toimia ohjeen mukaan 

 Oppilas ideoi ja toteuttaa aktiivisesti yritysilmettä yhdessä  
ryhmän kanssa 

 

Tiedot ja taidot: 

 Oppilas tunnistaa yrityksien brändejä ja oivaltaa niiden 
tuoman lisäarvon yritykselle 

 Oppilas tietää, mitä hyvä logo pitää sisällään 

 Oppilas hahmottaa, mitä yritysilmeeseen kuuluu: mielikuvat, 
logo, värit ja fontit 

 
 

Teema 4 – Myyntitykit liikkeelle 

Osallistuminen: 

 Oppilas osaa toimia ohjeen mukaan 

 Oppilas suunnittelee aktiivisesti slogania ja hissipuhetta      
ryhmässä 

 
 

 



 
 3 Pikkuyrittäjien arviointikehikko  

 

Tiedot ja taidot: 

 Oppilas ymmärtää mainonnan merkityksen myynnin kannalta  

 Oppilas tunnistaa ja osaa kuvailla hyvän asiakaspalvelun     
ominaisuuksia 

 Oppilas osaa pitää oman pikkuyrityksen hissipuheen ja tietää, 
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 ymmärtää, mikä on kuitin tarkoitus kaupanteossa  

 Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä kiertotaloudesta 

 

Teema 6 – Markkinointi 

Osallistuminen: 

 Oppilas toteuttaa markkinointimateriaalia yhdessä ryhmän 
kanssa 

 

Tiedot ja taidot: 

 Oppilas tunnistaa erilaisia markkinointikanavia  

 Oppilas tutkii ja tunnistaa, mitä hyvä mainos pitää sisällään 

 Oppilas toteuttaa eri markkinointikanaviin sopivia mainoksia 

 Oppilas hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa markkinoinnin 
toteuttamisessa  

 Oppilas osallistuu pikkuyrityksen omien nettisivujen 
toteuttamiseen 

 

Teema 7 – Kohti loppuhuipennusta 

Osallistuminen: 

 Oppilas osallistuu tehtävien ja vastuualueiden jakamiseen   
ryhmässä 

 Oppilas huolehtii oman vastuualueensa toteuttamisesta  

 Oppilas tekee sisukkaasti töitä yksin ja ryhmässä 

 

Tiedot ja taidot: 

 Oppilas harjoittelee kohteliasta ja kunnioittavaa                    
asiakaspalvelua 

 Oppilas osaa kirjoittaa kuitin 

 Oppilas pyrkii ratkomaan ongelmia ja ristiriitoja luovasti 
 

 



 
 4 Pikkuyrittäjien arviointikehikko  

 

Teema 8 – Loppuhuipennus 

Osallistuminen: 

 Oppilas etsii ongelmiin ratkaisuja ja on kohtelias 

 Oppilas säätelee omaa toimintaansa ja huolehtii itsestään 

 Oppilas kannustaa muita pikkuyrityksiä ja toimii omassa      
ryhmässään innostavasti 

 

Tiedot ja taidot: 

 Oppilas harjoittelee vastuullista rahan käsittelyä 

 Oppilas osaa kohdata ihmisiä kohteliaasti ja kunnioittavasti 
asiakaspalvelutilanteessa  

 Oppilas myy pikkuyrityksensä tuotteita ja palveluita  

 
 

Teema 9 – Tilinpäätösjuhla 

Osallistuminen: 

 Oppilas jakaa omia oppimiskokemuksiaan oman 
pikkuyrityksen ja ryhmän kesken 

 Oppilas antaa rakentavaa palautetta ja osaa ottaa sitä myös   
vastaan 
 

 

Tiedot ja taidot: 

 Oppilas harjoittelee tilinpäätöksen tekemistä 

 Oppilas arvioi omaa toimintaansa yksin ja ryhmässä 

 Oppilas osaa kuvailla pikkuyrityksensä ja ryhmän vahvuuksia  

 Oppilas osaa arvioida omaa oppimistaan 
 

 

Kokonaisarviointi  
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