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Yrityskylä Helsinki – kehittämishankkeen osittain käyttämättä jäävän vuoden 2015 rahoituksen siirtoesitys
vuodelle 2016

Asia
Anomme 50 100,00 euron siirtoa vuodelle 2016 koskien Yrityskylä Helsinki – kehittämishankkeen vuoden 2015
osittain käyttämättä jäävän rahoituksen osalta.

Vuoden 2015 rahoitusosuuden käytön erittely
Opetusvirasto sai vuodelle 2015 innovaatiorahastosta yhteensä 250 000 euroa yrittäjyyden edistämiseen perus-
kouluissa (Yrityskylä 6. luokkalaisille, virtuaalinen pelillinen yrittäjyys- ja talouskasvatus, maahanmuuttajaperhei-
den kotouttamisprosessin tukeminen). Vuoden 2015 rahoitusosuudesta (250.000€) on käyttämättä 50 100,00
euroa koskien virtuaalista pelillistä yrittäjyys- ja talouskasvatusalustaa ja maahanmuuttajaperheiden kotouttamis-
prosessin tukemista.

Anomme 50 100,00 euron siirtoa vuodelle 2016 käytettäväksi seuraavasti:

1. Virtuaalisen pelillisen yrittäjyys- ja talouskasvatusalustan pilotointi 7.-9. – luokkalaisille

Jatketaan syyslukukaudella 2015 kehitettyä yrittäjyys- ja talouskasvatuspeliä, jotta pelillistämistä voidaan
jatkokehittää oppilailta saadun palauteen pohjalta sekä laajentaa pelejä kaikkien koulujen käyttöön.  Op-
pilaat kiittivät erityisesti yhdessä tekemistä, toiminnallisuutta – ja kilpailua pelillisyydessä. Pelien pedago-
ginen toteutus ja pilotointi oppilaiden kanssa kehitettiin opettajien kanssa. Mukana oli 6 peruskoulua. Tä-
hän resursoitiin omarahoitusosuutena opettajien ja opetusviraston asiantuntijoiden työaikaa perustehtä-
vän lisänä noin 160 tuntia. Yhteistyökumppanina ja käytännön koordinaattorina sekä teknisen alustan
(seppo) toimittajana toimi ostopalveluna Lentävä Liitutaulu Oy.

Jatketaan virtuaalisen pelillisen yrittäjyys- ja talouskasvatusalustan kehittämistä nuorten koulutus- ja työ-
elämätaitovalmiuksien tukemiseksi vahvassa yhteistyössä Helsingin kaupungin toimijoiden ja paikallisten
yrittäjien kanssa (Helsingin Yrittäjät ry). Koko kaupunkia koskevan yhteistyöhön pohjautuvan virtuaalisen
alustan kehittäminen on pitkäjänteinen ja kumppanuuksien rakentamiseen perustuva prosessi. Tavoit-
teena on laatia kevään 2015 aikana suunnitelma teknisen alustan rakentamiseen sekä selvittää ostopalve-
luhankintamahdollisuudet ja kartoittaa, millaista synergistä yhteistyötä kaupungin muiden virtuaalisten
hankkeiden kanssa olisi mahdollista toteuttaa. Tavoitteena on tämän jälkeen toteuttaa pitkäjänteisesti
Helsinkiä monipuolisesti palveleva virtuaalinen ympäristö, joka yhdistää TET – jaksot, kesätyöt, yritykset,
työpaikat ja jatko-opinnot nuorten yrittäjyyttä ja oma-aloitteisuutta vahvistaen.

Suunniteltu noin 40.000€.

2. Maahanmuuttajaoppilaiden ja heidän perheidensä kotouttamisprosessin tukeminen (suomalaiseen yh-
teiskuntaan ja sen toimintaan tutustuminen) kehittäminen fyysiseen Yrityskylään yhdessä maahanmuutta-
jayksikön kanssa.

Jatketaan syksyn 2015 toimintamallin kehittämistä toteuttamalla jatkopilotointi saadun palautteen poh-
jalta keväällä 2016 maahanmuuttajaoppilaille ja perheille. Tavoitteena on luoda pysyvä toimintamalli ko-
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touttamisprosessin tukemiseen, jossa maahanmuuttajia kannustetaan yrittäjyyteen ja omien potentiaa-
lien tunnistamiseen sekä tutustutaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja teknologisiin mahdollisuuksiin työn
ja yrittäjyyden näkökulmasta hyödyntäen tehokkaasti syksyllä kokeiltua kaupungin eri virastojen sekä jär-
jestösektorin toimijoiden osaamista verkostoyhteistyössä.
Syksyllä 2015 toteutettiin kaksi toimintapäivää maahanmuuttaja nuorille ja heidän vanhemmilleen yrittä-
jyysteemalla, yhteistyössä mukana opetusvirasto, sosiaali- ja terveysviraston maahanmuuttoyksikkö, Plan
Suomi Muuttajat! – hanke, Tekniikan museo, NewCo Yritys Helsinki ja Taloudellinen tiedotustoimisto.
Toiminnalliset päivät hyödynsivät uusia oppimisen ympäristöjä kuten Yrityskylää (TAT) ja Tekniikan muse-
on museotiloja.

Suunniteltu noin 10.000€.

Lisätietoa: Outi Salo, linjanjohtaja ja Tuulia Tikkanen


