Tervetuloa Yrityskylään!

MEDIALLE

Mikä Yrityskylä?
Yrityskylä on maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu suomalainen
oppimiskokonaisuus, joka tarjoaa kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille myönteisiä kokemuksia
työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Yrityskylä perustuu suomalaiseen
opetussuunnitelmaan ja sen tarina alkaa vuodesta 2010.

Yrityskylä Alakoulu on koululaisten oma yhteiskunta
Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa
oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas
toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa. Vaasan yliopiston tutkimuksen
(Panu Kalmi 2016) mukaan kuudesluokkalaisten talousosaaminen paranee merkittävästi
Yrityskylässä.

Yrityskylä Yläkoulu on työelämän ja talouden peliareena
Yrityskylä Yläkoulun peliareenalla yhdeksäsluokkalaiset johtavat kilpaa yritystä kansainvälisillä
markkinoilla. Oppilaiden toisiaan vastaan kilpailevissa johtoryhmissä jokaisella oppilaalla on oma
vastuualueensa. Pelin aikana tiimit valmistavat ja myyvät tuotettaan asiakkaille ja johtavat yritystä
yhden vuoden ajan. Voittajatiimi on se, joka on saanut kasvatettua hyvän liiketuloksen lisäksi eniten
mainettaan. Pelissä yhdistyvät di itaalisuus ja vuorovaikutus. Vaasan yliopiston tutkimuksen (Panu
Kalmi 2018) mukaan myös Yrityskylä Yläkoulu kehittää nuorten talousosaamista.

Opetussuunnitelmaan perustuva oppimateriaali
Yrityskylä kouluttaa opettajat kokonaisuuteen ja tämän jälkeen opettajat käyvät läpi oppilaiden
kanssa opetussuunnitelmaan perustuvan oppimateriaalin. Kuudesluokkalaiset muun muassa
tutustuvat yksityisen ja julkituisen palvelun eroihin ja verotukseen, sekä tekevät työhakemuksen.
Yhdeksäsluokkalaiset pohtivat muun muassa omia vahvuuksiaan, harjoittelevat neuvottelutaitoja ja
miettivät yrityksen vastuullisuutta ja maineen merkitystä. Lisäksi oppilaat tutustuvat myös
kiertotalouteen.
Yrityskylä-vierailulla opitut käsitteet ja ilmiöt laitetaan käytäntöön toiminnallisella tavalla.

Yrityskylät Suomessa
Yrityskylä tavoittaa vuosittain 75 % (45 000) Suomen kuudesluokkalaisista ja 40 % (25 000)
yhdeksäsluokkalaisista. Oppilaat osallistuvat Yrityskylä-toimintaan kahdeksalla alueella: Espoo,
Helsinki-Vantaa, Itä-Suomi, (Kuopio) Kaakkois-Suomi (Lappeenranta ja Lahti), Pirkanmaa
(Tampere), Pohjanmaa (Vaasa ja Seinäjoki). Pohjois-Pohjanmaa (Oulu) ja Varsinais-Suomi
(Turku).

Rahoitus
Yrityskylän rahoitus haetaan pääosin neljästä lähteestä: opetus- ja kulttuuriministeriö, kunnat ja
kaupun it, säätiöt ja kumppaniyritykset. Kunnat ja kaupun it toteuttavat yrittäjyyskasvatusta
osallistumalla Yrityskylä-toimintaan. Yrityksille Yrityskylä on innostava keino toteuttaa
yhteiskuntavastuuta, luoda myönteistä työnantajakuvaa ja tehdä omaa alaa tutuksi nuorille.
Yritysten kanssa suunnitellaan yhdessä peda o isesti kiinnostava sisältö, jotta nuoret saavat
mahdollisimman aidon työelämäkokemuksen autenttisessa ympäristössä.

Yrityskylä on osa TATia
Yrityskylä on osa Talous ja nuoret TATia. TAT on valtakunnallinen vaikuttaja, joka auttaa nuoria
kehittämään talous- ja työelämätaitoja sekä innostumaan yrittäjyydestä.

TATin palvelut

Vierailu Yrityskylässä
Median edustajat voivat tutustua Yrityskylän toimintaan Espoossa, Helsin issä, Kuopiossa,
Lappeenrannassa, Lahdessa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Ota
yhteyttä alueellisen Yrityskylän aluepäällikköön ja sovi tutustuminen. Yhteystiedot:
yrityskyla.fi/yhteystiedot.
Yrityskylän työntekijöillä on myös valtavasti asiantuntemusta mm. yrittäjyyskasvatuksesta,
peda o iikasta, opetussuunnitelmasta, työelämä- ja taloustaitojen opettamisesta sekä
pelilllistämisestä.

Valokuvia
Yrityskylän kuvapankista löytyy valokuvia median käyttöön: www.flickr.com/photos/yrityskyla/.
Yrityskylä huolehtii päivittäin oppilaiden kuvausluvista. Kuvia voivat käyttää media ja Yrityskylän
kumppanit Yrityskylään tai TATiin liittyvässä viestinnässä. Luethan valokuvien käyttöön liittyvät
ohjeet ja ilmoitat käytöstä yrityskyla@tat.fi.

Lo ot
Yrityskylän lo ot ovat ladattavissa verkkosivuiltamme yrityskyla.fi. Ilmoitathan lo on käytöstä
osoitteeseen yrityskyla@tat.fi.

Lisätietoja ja yhteystiedot
Tutustu tarkemmin toimintaamme osoitteessa yrityskyla.fi ja tat.fi.

