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Hankkeen perustiedot (www-sivulle) 
Hakijan nimi/Hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.):  

Helmi Liiketalousopisto 
Hankkeen nimi:  

POP UP Tehdas Oy 
Lisätiedon antajan yhteystiedot: 
Minna Jalonen Perho Liiketalousopisto 

Kuvaus hankkeen sisällöstä (mitä tehtiin?, mitä saavutettiin?) ja yhteystiedot lisätietoihin:  

Hanke on edennyt suunnitelmansa mukaisesti. Opiskelijoita on ollut vuoden 2016 aikana yrittäjyyden leireillä, yrittäjien 
kanssa työskentelemässä, suorittamassa yrittäjyyden laajoja opintokokonaisuuksia ja toteuttamassa yhdessä opettajien 
kanssa yhteistyötä ja markkinointia eri tahoille ja intressiryhmille. Toiminta tulee jatkumaan vilkkaana yrittäjyyden 
kampuksella:   
 
1.1.2017 Helmi Liiketalousopisto ja Ravintolakoulu Perho yhdistyivät. Uuden oppilaitoksen strategiaan on kirjattu ta-
voitteeksi, että kaikki yrittäjyyden tutkinnonosia suorittavat opiskelijat perustavat oman yrityksen. Teurastamon alueen 
moderni yrittäjäyhteisö tarjoaa erinomaisia esimerkkejä ja yhteistyötä tavoitteen saavuttamiseksi.  
 
Vuoden 2016 aikana opiskelijat ja eri yhteistyötahot ovat olleet mukana Teurastamoalueen tapahtumissa. Ravintola-
koulu Perhon ruokarekka on alkanut toimia osana yrittäjyysopintojen suorittamisen vaihtoehtoja. Toimintamuotoon on 
otettu uutuutena kansainvälinen ulottuvuus niin, että rekan pohjalta kokeiltavaa yrittäjätoimintaa toteutetaan moni-
kansallisten opiskelijaryhmien toimesta useassa eri EU-maassa – joista yksi on Suomi. 
 
Olemme järjestäneet vuoden 2016 aikana yhteensä 15 yrittäjyyden koko päivän leiriä, joille on osallistunut ~350 opis-
kelijaa ja kymmenkunta opettajaa. Osallistujat ovat sekä eri alojen opiskelijoita että alueen yrittäjiä, jotka ovat antaneet 
yrittäjyyden leiriläisille kehittämistehtäviä ja kertoneet yrittäjänä toimimisestaan. Olemme ratkoneet ja kehittäneet 
alueen yrittäjiltä saatuja kehittämishaasteita monipuolisesti ja innostuneesti. 
 
Osa opiskelijoista on jatkanut yrittäjyyden opintojaan syventyen Yritystoiminnan suunnittelu ja Yrityksessä toimiminen 
tutkinnonosiin. Tavoitteena oli, että he suorittavat opintonsa innovatiivisessa, innostavassa ja autenttisessa yrittäjyy-
den ympäristössä Sörnäisissä. Kevään 2016 aikana avattiin historiallisesti ensimmäinen opiskelijayritys, tilitoimisto, 
Teurastamon tiloissa. 
 
Yhteistyö Stadin ammattiopiston eri toimialojen opiskelijoiden kanssa on ollut tiivistä. Tiloissa on järjestetty yhdessä 
yrittäjäteemaisia markkinoinnin, hinnottelun, taloushallinnon ja tuoteideoinnin koulutuksia ja työpajoja. Ravintolakoulu 
Perhon opiskelijat ovat olleet myös mukana osassa leirejä jo ennen 1.1.2017 toteutettua oppilaitosten yhdistymistä. 

Toimintaan on käynyt tutustumassa eri alojen toimijoita: mm. Helsingin kaupungin peruskoulujen opinto-ohjaajat, 
Varsinais-Suomen ammatillisten oppilaitosten yrittäjyyden asiantuntijaopettajia (~45 osallistujaa eri oppilaitoksista). 
Kouluja ovat olleet: Taivallahden yläaste, Pukinmäenkaaren peruskoulu ja Maunulan yhteiskoulu. 

Hankkeen johtoryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Viimeninen kokous pidettiin hankkeiden (Innovaatiorahasto ja 
OPH) yhteisessä loppuseminaarissa ”Me ollaan tulevaisuus” (osallistujia ~200) Stadin ammattiopistolla Meritalon toi-
mipisteessä. Koko päivän kattava, laaja asiakas- ja yhteistyöhenkilöille avoin seminaari summasi kaksi isoa ja merkittä-
vää hanketta. Ohjausryhmästä olivat mukana: Malina Pursiainen Helsinki New Co. , Rehtori Juha Ojajärvi Perho Liiketa-
lousopisto, Merja Staudinger OPH hankkeen johtaja, Marko Heinonen Stadin ammattiopisto hankekoordinaattori ja 
Innovaatiorahaston hankkeen johtaja Outi Cavén-Pöysä. Tiina Suvanen Tukkutori ja Matti Santala tj. Kellohallin ravinto-
la olivat valitettavasti estyneitä osallistumasta.  
 
Yhteenvetona todettiin, että hanke on saavuttanut tavoitteensa erinomaisesti. Se on luonut kestävää ja koko ajan edel-
leen kehittyvää perustaa nuorten yrittäjyyskasvatukselle Helsingin ammatillisissa oppilaitoksissa ja sittemmin myös pe-
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ruskouluissa mielenkiintoisen ja aktiivisen yhteistyön muodossa.  
 
Tulevaisuuden suunnitelmissa on tiivistää yhteistyötä peruskoululaisille tarkoitetun Yrityskylätoiminnan ja Teurastamon 
yrittäjyyden kampuksen leiritoiminnan kanssa. Peruskoululaiset ovat saaneet kokeilla Cavén-Pöysän ja Staudingerin 
asiantuntemuksella kehitettyjä yrittäjyyden mobiilipelejä osana oppimistaan ja tutustumistaan ammatillisen koulutuk-
sen ja siinä yrittäjyyden opintoihin.  
 
(Raportin liitteenä vuoden 2016 kesällä valmistunut julkaisu toiminnasta ja tuloksista Teurastamon yrittäjyyden kam-
puksella) 
 

 

Hankkeen aikana tapahtuneet muutokset hankkeen perustiedoissa  
(organisaatio, kokonaisaikataulu, yhteistyökumppanit, …)  

Ei muutoksia hankkeen perustiedoissa.  
 
 
 

 

 2013 
(euroa) 

2014 
(euroa) 

2015 
(euroa) 

2016 
(euroa) 

Innovaatiorahastosta myönnetty rahoitus     50000,00 

Rahastosta käytetty määräraha     50719,12 

Muualta saatu rahoitus      

Oma rahoitus    719,12 
 

Kuluerittely 
Kokonaiskustannukset 

(euroa) 
Innovaatiorahaston osuus 

(euroa) 

Palkkakulut, 8018,28 8018,28 
           joista henkilöstösivukuluja 1909,58 1909,58 

Matkakulut   

Ostopalvelut,   
           josta asiantuntijapalveluita   

Hankinnat/investoinnit,    
           joista koneiden ja laitteiden hankintamenoja   

Toimisto- ja vuokrakustannukset 40155,24 40155,24 

Muut menot 2545,60 1826,48 

Yhteensä   
 

Hankkeen aikana tapahtuneet muutokset hankkeen sisällössä  
(tavoitteet, toimenpiteet, budjetti, lopputulokset, hyödyt, loppukäyttäjät, …)  

POP UP Tehdas Oy on edennyt hankesuunnitelmansa mukaan ja koko vuoden ajan perustoimintana ovat olleet yrittä-
jyyden opinnot, yhteistyö alueen yrittäjien kanssa ja koko ajan laajeneva yhteistyö Helsingin peruskoulujen kanssa. 
 
Opetushallituksen tuella toteutettu digitaalisen oppimisen ja yrittäjyyskoulutuksen kehittämishanke POPshop.net on 
toteutunut suunnitelman mukaan. Siinä oli tavoitteena entisestään kehittää yrittäjyyden oppimisympäristöjä virtuaali-
seen oppimiseen painottuen. Päätös oli merkittävä tuki erittäin hyvin ja monipuolisesti käynnistyneelle hankkeellem-
me. 
 
Innovaatiorahaston tuki on mahdollistanut ja ohjannut yrittäjyyskasvatushanketta myös vahvasti Helsinki New Co. Yrit-
täjyysneuvonnan kanssa yhteistyöhön. Olemme saaneet opiskelijoille asiantuntijaohjausta yrittäjyyden palveluista ja 
jatkossa on sovittu edelleen, että opiskelijat saavat ja heidän tulee siirtyä yrityspalveluiden asiakkaiksi aloittaessaan 
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yritystoiminnan.  
Teurastamon yrittäjyyden kampus on kiteytynyt instituutioksi, jonka paikka ja merkitys on tärkeä osana helsinkiläisten 
ja pääkaupunkiseudun ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden arkea.  

 
 

Liitteet 
1. Yhteistyökumppanin lausunto hankkeen toteutumisesta 

(Lausunnossa pitää käydä ilmi miten hanke on toteutunut, sekä miten tuloksia aiotaan hyödyntää ja sisällyttää kaupungin toimintaan.) 

2. Ohjausryhmän pöytäkirjan ote, jossa loppuraportti on hyväksytty  

3. Tilinpäätös 
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