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Yrityskylä Helsinki – kehittämishankkeen osittain käyttämättä jäävän vuoden 2016 rahoituksen siirto-
esitys vuodelle 2017

Asia
Anomme 20 000 euron siirtoa vuodelle 2017 koskien Yrityskylä Helsinki – kehittämishankkeen vuoden 2016 osit-
tain käyttämättä jäävän rahoituksen osalta.

Vuoden 2016 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 2016 rahoitusosuudesta (50 100€) on käyttämättä 20 000 euroa
koskien virtuaalista pelillistä yrittäjyys- ja talouskasvatusalustaa.

Helsingin Opetusvirastossa toteutettiin syyslukukaudella 2016 yrittäjyyskasvatukseen liittyvä projekti, jossa kehi-
tettiin uusia pelillisiä malleja yrittäjyyskasvatukseen sekä ala- että yläkouluun. Hankeen yhteistyökumppanina ja
käytännön koordinaattorina toimi Lentävä Liitutaulu Oy. Hanke alkoi syyskuussa ja päättyi joulukuussa 2016. Han-
ke oli kestoltaan lyhyt, mutta sille asetetut tavoitteet toteutuivat hyvin. Työskentely oli intensiivistä ja projektiin
osallistuneet opettajat ja oppilaanohjaajat tekivät yhteistyötä myös eri kouluasteiden välillä. Projekti sisälsi yhtei-
siä koulutustilaisuuksia, koulukohtaisia työpajoja ja kouluissa toteutettuja pelejä.

Vuoden 2016 rahoituspäätös tuli 23.5.2016 eikä kaikkea suunniteltua toimintaa ehditty saattaa loppuun vuoden
2016 aikana.

Anomme 20 000 euron siirtoa vuodelle 2017 käytettäväksi seuraavasti:

· Jatketaan virtuaalisten pelillisten mallien kehittämistä yrittäjyyskasvatukseen ja laajennetaan niiden käyt-
töä koskemaan kaikkia kouluja.

· Kehitetään edelleen jo aloitettua yrittäjyys- ja talouskasvatuspeliä.
· 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).

· Viedään yrittäjyys- ja talouskasvatusalustan kilpailutus loppuun.
· Kehitetään yhteistyötä kaupungin muiden virtuaalisten hankkeiden kanssa.
· Toteutetaan Helsinkiä monipuolisesti palveleva virtuaalinen ympäristö, joka yhdistää TET – jaksot, kesä-

työt, yritykset, työpaikat ja jatko-opinnot nuorten yrittäjyyttä ja oma-aloitteisuutta vahvistaen.
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