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[ Mittaamalla kehityt ] 



 
 
Yrittäjyyskasvatuksen  
mittaristo™ – mistä on kyse? 
 
 

 
− Internetistä löytyvä maksuton itsearviointityökalu perus- ja toisen asteen opettajalle ja 

rehtorille: käyttäminen vie noin 15 minuuttia aikaa 
− Työkalun avulla opettaja arvioi omaa opetustaan ja toimintaa kouluyhteisössä 
− Mittaristo on käytettävissä suomeksi ja ruotsiksi 
− Löytyy osoitteesta www.lut.fi/mittaristo  
 
− Mittariston rakentaminen on ollut huomattava yhteinen ponnistus 

− Mukana tutkijoita, opettajia, yrittäjyyskasvatuksen ja koulutuksen kehittäjiä sekä 
muita asiantuntijoita 

− Rakentuvaa työkalua testasi vuosien 2009-2011 aikana yhteensä 500 opettajaa 
eri kouluasteilta ja eri puolilta Suomea 
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Käyttäjäkokemuksia  
koulun johdolta 

  
 ”Käytän alakoulun rehtorin työssäni mittaristoa vuosittain 

kehityskeskusteluissa opettajien kanssa. Kehityskeskusteluissa rehtori 
pääsee mittariston hyvän jaottelun mukaan keskustelemaan opettajan 
kanssa opettajuuden eri aihealueista. Ennen kaikkea rehtori saa 
kehityskeskustelussa tiedon siitä, miten opettajaa voisi tukea senhetkisessä 
tilanteessa.”  

 
 ” Yleiset suuntaviivat koko opettajiston vastauksissa antavat rehtorille 

tärkeitä miettimisen aiheita organisaation kehittämisessä yrittäjämäiseen 
suuntaan.” 
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Miksi opettaja käyttäisi  
mittaristoa..? 
− Mittaristo ohjaa kysymysten avulla ymmärtämään mitä yrittäjyyskasvatus on  
− Mittaristo antaa välittömästi opettajalle palautteen hänen omasta toiminnastaan. 

Palaute on informatiivinen ja kannustava. 
− Palaute graafeina, tekstinä, keskiarvoina (minä suhteessa muihin opettajiin) 
− Vastaaja sijoittuu keskiarvojen perusteella kehittyvään, keskitasoon, hyvään 

keskitasoon tai erinomaiseen tasoon 
− Palautteessa on vinkkejä miten kehittää omaa työtään   

− Mittariston käyttö on helppoa, se ei vaadi käyttökoulutusta ja se löytyy maksutta 
netistä  
 

 ”Suosittelemme kokeilemaan mittaristoa! Mittaristosta saat rehellisen ja 
kannustavan palautteen yrittäjyyskasvatuksen opetuksestasi”. (toisen 
asteen opettaja) 

  
 ”Luovuus on yksi yrittäjyyskasvatuksen tärkeimmistä osa-alueista. 

Mittaristo osoitti, etten antanut tarpeeksi luovuuden mahdollisuuksia 
oppilailleni. Käytän suvereenisti omaa luovuuttani, muttei se oppilaiden 
luovuus siinä kehity. Mittaristo antoi vinkkejä  miten jätän oppikirjan 
vähemmälle...”  (alakoulun opettaja) 
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Minkä hyödyn mittaristo  
antaa aluekehitykseen? 

− Mittariston rakentamista on ohjannut mittava tutkimus: mittaristo kerryttää 
koko ajan dataa jokaisen maakunnan alueelta: esimerkiksi se antaa 
vastauksia kysymyksiin… 
− Millaisia työtapoja opettajat käyttävät? 
− Ovatko he aktiivisia yritysyhteistyössä? 
− Mitä alueverkostoja opettajat käyttävät, mitkä toimijat ovat tuttuja? 
− Onko nuorten ja vanhempien opettajien keskuudessa eroja, entä 

vaikuttavatko yrittäjyyskasvatuskoulutukset vastaajan tapaan toimia…? 
 

 HUOM! LUT voi tilauksesta tehdä käyttöönne alueellisia koosteita. 
Kooste antaa tärkeää tietoa yksittäisen oppilaitoksen sekä alueen 
yrittäjyyskasvatuksen tilasta, osoittaa menestystekijät sekä näyttää 
painopisteitä kehittämiselle. Paljon arvokasta tietoa aluekehittäjälle! 
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www.facebook.com/YrittajyyskasvatuksenMittaristo 

 
Lisätietoja: 

Projektipäällikkö  
Elena Ruskovaara 

elena.ruskovaara@lut.fi 
040 555 0320 
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