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Hyvinvointilautakunta 22.10.2019 § 123
Talous ja nuoret TAT ry on laajentamassa Yrityskylä-toimintaansa Lapin maakuntaan, mikäli yhdistys saa riittävän rahoituksen toiminnan toteuttamiseen.
Toimintaa suunnitellaan vuosille 2020-2023. Talous ja nuoret TAT ry on
lähestynyt Ranuan kuntaa asiassa 3.10.2019 sähköpostitse ja toivoo päätöstä
Yrityskylään osallistumisesta 29.11.2019 mennessä.
Yhdistyksen kehittämä Yrityskylä-oppimiskokonaisuus on perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuva yhteiskunnan, työelämän, talouden
ja yritteliäisyyden oppimispolku, jonka kohderyhminä ovat kuudennen ja
yhdeksännen luokan oppilaat. Yrityskylä on valmis oppimiskokonaisuus, joka
voidaan integroida osaksi koulun arkea.
Yrityskylä Alakoulu on suunnattu kuudennen luokan oppilaille. Kokonaisuuteen
kuuluu 10 oppituntia sekä vierailu oppimisympäristössä, jossa oppilaat
harjoittelevat taloustaitoja erilaisissa yhteiskunnallisissa rooleissa
pienoiskaupungissa.
Yrityskylä Yläkoulu on yhdeksännen luokan oppilaille suunnattu kokonaisuus,
johon kuulu 5 oppituntia ja 2,5 tuntia kestävä vierailu oppimisympäristössä, joka
tutustuttaa pelin keinoin yrittäjyyteen, työelämään ja kansainvälisen talouden
toimintaan.
Kumpikin kokonaisuus sisältää opettajien kouluttamisen Yrityskylä-toimintaan,
materiaalin koulussa pidettäviä oppitunteja varten sekä vierailupäivän
Yrityskylä-oppimisympäristössä.
Ranuan kunnalta edellytettävä rahoitus toiminnalle on 2 257 € lukuvuodessa, ja
kolmelta lukuvuodelta kokonaiskustannukseksi muodostuu 6 770 €.
Kuntakohtaiset tukirahoituksen osuudet perustuvat kuudennen ja yhdeksännen
vuosiluokkien oppilasmääriin sekä tulevien lukuvuosien oppilasennusteisiin.
Kunta vastaa itse oppilaiden kuljetuksista Yrityskylä-oppimisympäristöön,
oppilaiden eväistä sekä mahdollisista opettajien sijaiskuluista.
Yrityskylän tavoitteena on parantaa nuorten taloustaitoja ja lisätä nuorten
kiinnostusta talouteen liittyvissä asioissa. Toiminnalla voidaan tukea Ranuan
kunnan kuntastrategian 2019-2030 tavoitteita elinvoimaisen ja kansainvälistyvän

yritystoiminnan edistämisestä siten, että nuoret saavat aiempaa
konkreettisemmin tutustua yrittäjyyteen ja taloudellisen toimintaan. Tavoitteena
on myös kannustaa ja innostaa nuoria toimimaan itse yrittäjinä tulevaisuudessa.
Päätösehdotus: (Lukion rehtori/sivistystoimenjohtaja) Hyvinvointilautakunta
esittää kunnanhallitukselle, että Ranuan kunta lähtee mukaan Lappiin
suunnitteilla olevaan Yrityskylä-toimintaan. Mikäli toiminta saadaan käynnistettyä,
varataan tarvittava 2 257 euron lukuvuosittainen lisämääräraha
Yrityskylä-hankkeelle. Määräraha varataan kaikille kolmelle lukuvuodelle
2020-2023 siten, että kokonaiskustannukseksi muodostuu 6 770 euroa.
Määräraha varataan Elinkeinojen kehittämisen tulosalueelta.
Yrityskylä-vierailuista aiheutuvat kuljetus-, sijais- ja eväsmäärärahat varataan
sivistystoimen talousarviossa yläasteen käyttösuunnitelmiin.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja asiasta antaa,
lukion rehtori/sivistystoimenjohtaja Aku-Petteri Luiro
puh. 040 867 0231, etunimi.sukunimi@edu.ranua.fi
Kunnanhallitus 28.10.2019 § 255
Päätösehdotus: Kunnanhallitus käy asiasta periaatekeskustelua. Asiasta
päätetään vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021 - 2022 taloussuunnitelman
käsittelyn yhteydessä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 11.11.2019 § 271
Vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä Lapin Yrityskylä toimintaan on
varattu määräraha kustannuspaikalle elinkeinojen kehittäminen.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan
esityksen ja päättää, että Lapin Yrityskylä-toimintaan osoitetaan määräraha
vuosien 2020 - 2023 talousarvioihin kustannuspaikalle elinkeinojen kehittäminen.
Kustannukset ovat yhteensä 6.770 euroa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

