
 
Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo™  
- itsearviointityökalu oman opetuksen 
arviointiin ja kehittämiseen!  
 
Maksutta osoitteessa www.lut.fi/mittaristo  
- jo yli 1000 perus- ja toisen asteen opettajaa 
hyödyntää työkalua opetuksessaan!  

http://www.lut.fi/mittaristo




Mittaristossa yrittäjyyskasvatus  
on laaja kasvatusteema… 

Yrittäjyys ja 
yritteliäisyys, luovuus, 
innovatiivisuus, 
epävarmuuden sieto, 
virheistä oppiminen 

Pedagogiset ratkaisut, 
toiminnalliset ja 
oppijalähtöiset 
työtavat, opettajuuden 
kehittyminen 

Jaettu 
asiantuntijuus, 
yrittäjämäinen 
toimintatapa 

Avoimet 
oppimisympäristöt, 
ympäröivän 
yhteiskunnan  
hyödyntäminen 

Verkostoitunut 
yhteistyö 



Mittariston toimintalogiikka 
VASTAAMINEN: 
• Luo ensimmäisellä 

kerralla itsellesi tunnus 
• Varaa vastaamiseen 15 

minuuttia 
• Vastaat anonyymisti ja 

tietoturvallisesti 

VASTAAMISEN JÄLKEEN:  
• Saat  välittömästi palautteen, miten 

yrittäjyyskasvatus näkyy työssäsi 
• Saat kehittämisvinkkejä sekä 

linkkivinkit lisämateriaaleihin 
• Pääset vertaamaan itseäsi muihin 

opettajavastaajiin 

UUDELLEEN VASTAAMINEN: 
• Täytä mittaristoa puolivuosittain 
• Aiemmat vastauksesi ovat 

tallentuneet: näet ne ja pääset 
seuraamaan kehitystäsi! 

 



Mittaristosta saat välittömästi 
palautteen ja kehittämisvinkit 
opetukseesi! 
 Palaute sisältää keskiarvot, joiden perusteella yrittäjyyskasvatuksesi on joko 

kehittyvää tasoa, keskitasoa, hyvää keskitasoa tai erinomaista tasoa. Palaute 
esitetään graafeina ja sanallisesti. 

 
Poimintoja palautepostista: 
 
Yritteliäisyyttä tukevat työtavat ja menetelmät   

− Henkilökohtainen keskiarvosi on 4,0000 (muiden saman oppilaitostason 
vastaajien keskiarvo on 2,1800), ja sijoitut erinomaiselle tasolle. Käytät 
monipuolisesti erilaisia yritteliäisyyttä tukevia työtapoja. Käyttämissäsi 
menetelmissä korostuvat osallisuus, toiminnallisuus, yhdessä tekeminen ja 
ongelmanratkaisu. 

Yrittäjämäinen oppimisympäristö 
− Henkilökohtainen keskiarvosi on 4,0000 (muiden saman oppilaitostason 

vastaajien keskiarvo on 2,1300), ja sijoitut erinomaiselle tasolle. 
Oppimisympäristöissä korostat luovuutta, oppijoiden itseohjautuvuutta ja 
uusien työtapojen kokeilua. Uskallat luoda uutta niin oppijoiden kuin 
työyhteisön kanssa. Hyödynnät opetuksessasi monipuolisesti erilaisia 
oppilaitoksen ulkopuolella sijaitsevia oppimisympäristöjä. 

 



Miksi käyttää mittaristoa –  
opettajien kokemuksia… 
  
 ”(…) sisäisen yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toiminnan vahvistaminen tähtää opiskelijan 

parempiin työelämävalmiuksiin. Mittaristo antaa opettajalle välineen arvioida ja kehittää 
omaa yrittäjyyskasvatuksen opetustaan, tavoitteena opiskelijan rohkaiseminen itsenäiseen 
ja vastuulliseen työskentelyyn.”  

 
 ”Suosittelemme kokeilemaan mittaristoa! Mittaristosta saat rehellisen ja kannustavan 

palautteen yrittäjyyskasvatuksen opetuksestasi”. 
  
 ” Itsearviointi on osa opettajan ammattitaitoa ja sen kehittymisen ehto. Usein opettaja tekee 

työtään luokassa yksin. Siksi opettajan täytyy itse voida tutkia omaa työtään, jotta näkisi 
kehittämiskohteita.”  

  
 ”Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo suo opettajalle mahdollisuuden saada järjestelmällistä 

palautetta omasta työstään. Siinä painotettavat asiat - oma-aloitteisuus, ideointi ja 
vastuunkanto - ovat mahdottoman tärkeitä kasvatustavoitteita tulevaisuudessa”  

 
 ”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..”  
 



Mittaristo pähkinänkuoressa: 
 − Internetistä löytyvä maksuton itsearviointityökalu 
 perus- ja toisen asteen opettajalle ja rehtorille 
 
− Osoitteesta www.lut.fi/mittaristo, suomeksi ja ruotsiksi 

 
− Työkalun avulla opettajana arvioit omaa opetustasi ja toimintaa 

kouluyhteisössä 
 

− Laaja kysymyspatteristo; tarkoitus herätellä, tunnistaa ja suunnata 
tulevaisuuden toimintaa, ei ”vastata oikein” 
 

− Keskiössä kehittävän arvioinnin näkökulma ja itsearviointi 
 

 Mittariston rakentaminen on ollut huomattava yhteinen ponnistus. Mukana on ollut 
tutkijoita, opettajia, yrittäjyyskasvatuksen ja koulutuksen kehittäjiä ja asiantuntijoita. 
Rakentuvaa työkalua testasi vuosien 2009-2011 aikana yhteensä 500 opettajaa eri 
kouluasteilta ja eri puolilta Suomea. 

 
 

 
 

http://www.lut.fi/mittaristo


Mittaamalla kehityt – tutustu ja itsearvioi! 
 

www.lut.fi/mittaristo  
www.facebook.com/YrittajyyskasvatuksenMittaristo 

 
Lisätietoja: 

Projektipäällikkö  
Elena Ruskovaara 

elena.ruskovaara@lut.fi 
040 555 0320 
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