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Yhteenveto toiminnasta 2021 
 

Johdanto 
TATin toimintaa siivittivät vuoden 2021 aikana tulevaisuusteot lasten ja nuorten valoisamman 

tulevaisuuden varmistamiseksi.  

Korona ei hellittänyt otettaan ja monet nuorille tärkeät kosketuspinnat työelämään olivat uhattuna. 

TET-jaksoja peruttiin, koulujen kontakteja ulkomaailmaan vähennettiin ja kesätöitäkin oli vähemmän 

tarjolla. Kaiken tämän keskellä Yrityskylään osallistuu lukuvuoden 2021–2022 aikana 97 000 nuorta. 

Järjestimme Maailman suurimman etäTETin lähes 4000 nuorelle lähes 100 koulusta. Kesäyrittäjä-

ohjelma tarjosi vaihtoehdon kesätyölle. Taloussankaripelit auttoivat yläkoululaisia, mutta jatkossa 

myös alakoululaisia parempien taloustaitojen haltuun ottamisessa. Myös uusi TATin Sijoittajakoulu 

löysi paikkansa lukuisten toisen asteen oppilaitosten tarjonnasta.  

Tutkimme toimintamme vaikuttavuutta. Yrityskylän vaikuttavuusluvut kertovat siitä, että TATin 

palvelut vaikuttavat merkittävästi nuoren motivaatioon opiskella ja valmiuteen astua työelämään. 

Koulutyön ja työelämän yhteys tulee näkyväksi. Lisäksi Yrityskylään osallistuneiden nuorten mielestä 

yhdenvertaisuuden tavoittelu, ilmastonmuutoksen torjuminen ja verojen maksaminen ovat jokaisen 

velvollisuuksia.  Ero on huomattava verrattuna sellaisiin nuoriin, joilla Yrityskylä-oppimiskokemusta 

ei ole. 

Yrityskylän toiminta myös laajentui. Lapin Yrityskylä Yläkoulu aloitti toimintansa ja lisäksi vuoden 

aikana valmisteltiin kokonaan uutta alakoulun oppimisympäristöä Hämeeseen ja yläkoulun 

oppimisympäristöjä Kaakkoon ja Pohjois-Karjalaan. Vuoden 2021 aikana Yrityskylän Alakoulun 

toiminta saavuttikin 83 % tavoittavuuden ja Yrityskylä Yläkoulu 73 % tavoittavuuden Suomessa.   

Loimme TATissa vuoden 2021 aikana yhtenäisen palvelupolun, jonka ansiosta lapset ja nuoret 

peruskoulun ensimmäiseltä toisen asteen loppuun saavat tulevina vuosina vieläkin 

kokonaisvaltaisemman johdatuksen työelämä- ja taloustaitojen sekä yrittäjyyskasvatuksen 

maailmaan.  

 

Sammanfattning av verksamheten 2021 
 

Inledning 
 
TATs verksamhet drevs under år 2021 framåt av framtidsgärningar för att försäkra en ljusare framtid 
för barn och unga. 
 
Coronan släppte inte greppet och många för unga viktiga kontaktytor till arbetslivet var hotade. 
PRAO-perioder avbokades, skolornas kontakter till omvärlden minskade och det fanns färre 
sommarjobb att söka. Mitt i allt detta deltog 97 000 unga i Företagsbyns verksamhet under läsåret 
2021–2022. Vi ordnade Världens största distansPRAO för nästan 4000 unga från uppemot 100 
skolor. Sommarföretagar-programmet erbjöd ett alternativ till sommarjobb. Cashhjälte-spelen 
hjälpte högstadieelever och i fortsättningen också lågstadieelever till bättre ekonomikunskaper. Den 
nya TAT Investerarskolan hittade också sin roll i utbudet hos flera läroanstalter på andra stadiet.  
 



Vi undersökte effektfullheten av vår verksamhet. Siffrorna från Företagsbyn berättar, att TATs 
tjänster har en märkbar inverkan på ungas studiemotivation och färdigheter att träda in i arbetslivet. 
Sambandet mellan skolarbetet och arbetslivet blir tydligt. Dessutom tyckte de unga som besökt 
Företagsbyn att det är var och ens skyldighet att sträva efter jämlikhet, hindra klimatförändringen 
och betala skatter. Skillnaden är betydande då man jämför med de unga som inte har erfarenhet av 
Företagsbyns inlärningsupplevelse. 
 
Företagsbyns verksamhet expanderade också. Lapplands Företagsby för Högstadiet inledde sin 
verksamhet och dessutom förberedde vi under året en helt ny inlärningsmiljö för lågstadiet till 
Tavastland och inlärningsmiljöer för högstadiet till Sydöstra Finland och Norra Karelen. Under år 
2021 nådde Företagsbyn för Lågstadiet 83% av hela årskursen och Företagsbyn för Högstadiet 73% 
av hela årskursen i Finland. 
 
Under år 2021 skapade vi på TAT en enhetlig servicestig. Med hjälp av den får barn och unga från 
grundskolans första klass till slutet av andra stadiet en ännu mer övergripande introduktion till 
arbetslivs- och ekonomikunskaper samt företagsamhetsfostran. 
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Henkilöstö  

Talous ja nuoret TATissa työskenteli vuoden 2021 aikana keskimäärin 64 kokoaikaista työntekijää, 

sekä noin 150 tuntipalkkaista vastuuohjaajaa ja ohjaajaa. Vuonna 2022 voimaantulevan 

organisaatiomuutoksen vuoksi Yrityskyliin ympäri Suomen palkattiin syksyllä 16 kyläkoordinaattoria 

tukemaan Yrityskylän aluekoordinaattoreita kylien operatiivisissa töissä.  



Alkuvuodesta avasimme TATissa kaksi uutta tehtävää: taloudessa ja hallinnossa avattiin uusi 

talouskoordinaattorin tehtävä. Hallintotiimi perustettiin vuoden 2021 aikana, johon talousjohtajan 

lisäksi kuului talouskoordinaattori sekä HR-koordinaattori. Tämän lisäksi viestintätiimiin tuli 

vahvistusta alkuvuodesta, kun palkkasimme projektityöntekijän kasvattamaan TATin ruotsinkielisten 

palvelujen käyttöä. Yrityskylä Hämeen ja Lapin aloittaessa toiminnan, lisääntyi myös osa-aikaisten 

työntekijöidemme määrä. Johtoryhmän koko ja henkilöt pysyivät samana vuoden aikana.  

TATin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija laati keväällä TATille tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelman. Työn tuloksena sekä henkilöstöasioissa että palveluissamme tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökohdat huomioidaan osana työtämme.  

TATin työkulttuuriryhmä työsti vuoden aikana erityisesti seuraavia asioita: yksi yhtenäinen TAT, 

tavoitteellisuus sekä asiantuntijuuden kehittäminen. Huhtikuussa yhtenäistimme TATin 

henkilöstöetuja ja suunnittelupäivillä työstimme yhdessä henkilöstön kanssa TATin henkilöstön 

osaamista sekä TATin menestystekijöitä.  

Työkulttuuriryhmä loi myös yhteisiä käytäntöjä korona-ajan työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Lisäksi 

tarjosimme henkilöstölle keväällä kaksi tuntia kuukaudessa työajasta liikuntaan, mikä otettiin ilolla 

vastaan.  

Syksyn aikana valmistelimme tulevaa organisaatiomuutosta, jonka myötä vuoden 2022 alusta 
perustetaan TATin yhteinen HR, varainhankinta & kumppanuudet, tuote- ja kehitystiimi sekä TATin 
aluetoimistot.  
 

Hallitus 
 
TATin hallituksen kokoonpano vuonna 2021 oli seuraava. Puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja 
Petri Lempiäinen (RP Logistics Oy) ja varapuheenjohtajana asiamies Jouni Hakala (TT-säätiö). Jäseniä 
olivat omistajayrittäjä Kari Jussi Aho (Aho Group Oy), toimitusjohtaja Mari Kiviniemi (Kaupan liitto), 
hallitusammattilainen Susa Nikula, johtaja Katri Viippola (Varma), toimitusjohtaja Marianna 
Heikinheimo (Ark-byroo Oy) sekä viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Mari Haavisto (Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK) ajalla 1-4/2021 ja viestintäjohtaja Nora Elers (Elinkeinoelämän keskusliitto) ajalla 5-
12/2021.  
 

Viestintä 
 

Talous ja nuoret TATin eri palveluilla oli aiemmin oma visuaalinen ilmeensä. Vuoden 2021 aikana 

kaikki TATin palvelut saivat yhtenäisen brändi-ilmeen. Myös TATin verkkosivut uudistettiin ja Kun 

koulu loppuu -verkkopalvelun sisällöt integroitiin osittain osaksi TATin verkkosivuja. Myös TATin eri 

palvelujen somekanavia yhdisteltiin ja somesisältöä kehitettiin. Lähes kaikki someviestintä tapahtuu 

jatkossa TAT-tilien kautta. Opettajille ja rehtoreille suunnattuja uutiskirjeitä uudistettiin ja 

systematisoitiin enemmän kohderyhmää palveleviksi.  

TAT saavutti myös erinomaisen näkyvyyden mediassa. Suurin näkyvyys saavutettiin TATin Nuorten 

tulevaisuusraportin tutkimustulosten julkistuksilla, kesätöihin liittyvällä viestinnällä, uusien 

Yrityskylien avauksilla sekä Maailman suurin etäTET -tapahtumalla. Kantavana teemana oli edelleen 

se, miten varmistamme, että nuoret saavat myönteisiä kokemuksia työelämästä korona-ajasta 

huolimatta sekä TATin tarjoamat ratkaisut haasteeseen.  



TATin kumppaniviestintää yhtenäistettiin. Vuonna 2021 lähetettiin ensimmäisen kerran koko TATin 

yhteinen kumppanuusraportti kevätlukukauden ja syyslukukauden lopuksi.  

Tulevaisuuspalvelut  
 

Taloussankari Junior 

 
Lokakuussa 2021 lanseerattiin alakoulun neljännelle luokalle suunnattu Taloussankari Junior -peli. 

Kumppaneina pelin toteuttamisessa vuonna 2021 olivat Ekokumppanit, Nordea ja 10Monkeys. 

Tekemistä ovat tukeneet Tampereen kaupunki ja ympäristöministeriö. Peli on alustapohjainen, ja 

siihen on suunniteltu kattavat opettajamateriaalit, joiden kehittämistä jatketaan vuonna 2022. 

Peliä oli loka-joulukuussa 2021 pelattu yli 1600 kertaa ja peliaika oli ollut parhaimmillaan 28 

minuuttia/pelikerta. Peliä pilotoitiin Tampereen kaupungin koulujen nelosluokilla lokakuussa. Peliä 

on testikäytetty myös Helsingin ja Espoon muutamassa koulussa syksyn aikana. Myös Suomen 

opettajaksi opiskelevien liiton edustajat pelasivat peliä antaen samalla palautetta pelistä. Näistä 

nousseista palautteista lähtöisin jatkamme pelin kehittämistä ja opettajien tuotteeseen 

kouluttamista vuonna 2022.  

Mun elämä, mun vastuu 

 
Mun elämä, mun vastuu on marraskuussa 2020 julkaistu, neljännelle luokalle suunnattu 

oppimateriaali, jossa käsitellään vastuuta. Oppimateriaali sisältää virtuaalisen oppituntivideon sekä 

opettajan materiaalin, ja sen keskeisenä sisältönä on näpistysten ehkäisy, omistaminen sekä oman 

rahan käyttö. Video-oppitunti otettiin kouluissa erinomaisesti vastaan ja vuoden 2021 loppuun 

mennessä oppitunnin videota on katsottu 22 306 kertaa, minkä lisäksi Mun elämä, mun vastuu -

verkkosivulla on ollut 13 148 kävijää.  

Syksyllä 2021 opettajien palautteiden sekä sidosryhmien toiveiden ohjaamana oppimateriaalia 

lähdettiin laajentamaan viiden oppitunnin kokonaisuudeksi, minkä lisäksi uudistetun 

oppimiskokonaisuuden kohderyhmäksi valittiin kolmannen luokan oppilaat, jotta oppimateriaalin 

tärkeät teemat tulisivat oppilaille tutuiksi jo varhaisemmassa vaiheessa. Uudistetun 

oppimiskokonaisuuden julkaisu ajoittuu alkuvuoteen 2022. 

Pääyhteistyökumppanit Mun elämä, mun vastuu -oppimiskokonaisuudessa ovat Kaupan liitto, OPH, 

Poliisi ja Rikoksentorjuntaneuvosto. Tukijoina ovat lisäksi K-ryhmä, K-kauppiasliitto, S-ryhmä, Lidl ja 

Tokmanni.  

 

 

Duunikoutsi  

Duunikoutsi on 13–25-vuotiaille nuorille suunnattu maksuton mobiilisovellus, joka valmentaa nuorta 
työelämään. Sovelluksen sisältö soveltuu nuorille, jotka ovat hakemassa TET-paikkaa, kesätöitä, 
harjoittelupaikkoja tai työpaikkaa. Duunikoutsia kehitetään yhteistyössä Elinkeinoelämän 
keskusliiton, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön, Oikotien ja Osaamiskeskus Kentaurin kanssa. 



Alkuvuodesta 2021 sovellukseen tuotiin yhteistyössä Osaamiskeskus Kentaurin kanssa nuorten 
vapaa-ajan osaamisen tunnistamiseen liittyvää sisältöä. Kentaurin puitteissa sovellukseen 
suunniteltiin uusi toiminto, osaamisprofiili, joka helpottaa nuorta työnhaussa ja kokoaa kaiken 
nuoren osaamisen yhteen paikkaan eri elämän osa-alueilta. Lisäksi sovelluksen käytettävyyttä 
parannettiin luomalla sovellukseen selkeämpi visuaalinen ilme ja yksinkertaistamalla 
käyttöjärjestelmää. 

Syksyllä 2021 Duunikoutsi sai Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta ja Turun 
kaupungilta ESR-rahoituksen ”Nuorten digitaalinen valmennuskokonaisuus” -hankkeen 
toteuttamiseksi. Turun kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettavassa hankkeessa tuetaan nuorten 
työllistymistä Varsinais-Suomessa. Hankkeen avulla kehitetään digitaalinen työelämätaitojen 
valmennuskokonaisuus, jossa hyödynnetään Duunikoutsi-sovellusta. Yhteishanke kestää vuoteen 
2023 asti. 

Duunikoutsin käyttäjämäärä kasvoi merkittävästi vuonna 2021. Sovelluksella oli käyttäjiä vuoden 
aikana 17 252. 

 

Taloussankari  

 
Taloussankari-mobiilipelissä tutustutaan oman talouden hallintaan, säästämisen ja kuluttamisen 
tasapainoon sekä opitaan sijoittamisen alkeita. Peli on löytänyt jo hyvin paikkansa yläkoulun 
talousopetuksessa – vuoden 2021 aikana peliä pelattiin yli 30 000 kertaa. 
 
Vuoden 2021 aikana eri aineiden opettajille luotiin omia oppituntisisältöjä, jotka syventävät pelissä 
käsiteltyjä teemoja. Omat sisällöt tehtiin kotitalouden matematiikan, yhteiskuntaopin, äidinkielen, 
ruotsin, englannin ja oppilaanohjauksen tunneille. Oppimateriaaleja pystyy hyödyntämään 
sellaisenaan taloustaitojen opetuksessa.  
 
Vuoden 2021 aikana kehitimme Taloussankarin kilpailukonseptia soveltumaan paremmin 8.-
luokkalaisten lukuvuoteen. Kilpailu siirrettiin joulukuulta toteutettavaksi lähempänä lukuvuoden 
loppua. Järjestyksessään kolmas Taloussankari-kisa järjestetään keväällä 2022. 
 
Taloussankari-pelin ovat toteuttaneet ja taloussisällön suunnitelleet TAT, Nordea ja Pörssisäätiö. 
Teknisestä toteutuksesta on vastannut peliyhtiö 10Monkeys. Peli on suunnattu noin 13–17-vuotiaille 
ja se on maksutta kaikkien pelaajien käytössä. Peliä voi pelata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  
 
 

 

Kesäyrittäjä-ohjelma  

 
TATin Kesäyrittäjä-ohjelma on maksuton matalankynnyksen kesäajan yrittäjyysohjelma 17–29-

vuotiaille. Tavoitteena on tukea nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä ja tarjota vaihtoehto perinteiselle 

kesätyölle sekä edistää yrittäjyystaitojen oppimista. Ohjelma tarjoaa nuorelle yrityskokeilun tueksi 

yrittäjyyskurssin, henkilökohtaista ohjausta, tapahtumia ja tukiverkoston sekä noin 300 euron 

kesäyrittäjäsetelin. Ohjelmaan on mahdollista hakea myös osaksi opintoja.  

Ohjelmaa toteutettiin vuonna 2021 paikallisesti yhteistyössä seitsemän kuntakumppanin kanssa. 

Mukana olivat Oulu, Helsinki, Vantaa, Espoo, Rauma ja Iisalmi. Espoossa pilotoitiin toteutusta 



ensisijaisesti vieraskielisille nuorille. 2021 toteutettiin myös Opetus- ja kulttuuriministeriön 

rahoituksella Kesäyrittäjä Digissä -malli, mikä mahdollisti ohjelmaan 100 lisäpaikkaa asuinpaikasta 

riippumatta.  

Mukana oli yhteensä 275 nuorta. Nuorista 66 % sai yritystoiminnan käyntiin kesän aikana. 43 % aikoi 

jatkaa toimintaa kesän jälkeen ja 19 % suunnitteli yritystoiminnan käynnistämistä syksyllä. Ohjelma 

vahvisti positiivista kuvaa yrittäjyydestä, sillä 87 % ohjelman loppukyselyyn vastanneista (N=101) 

kertoi ohjelmaan osallistumisen vaikuttaneen myönteisesti aikomukseen toimia yrittäjänä 

tulevaisuudessa.  

Kesäyrittäjää rahoittaa vuosina 2021–2022 Yksityisyrittäjäin Säätiö. Kunnat rahoittivat ohjelman 

alueellisia kustannuksia; kesätyöntekijät, kesäyrittäjäsetelit ja alueellisen koordinoinnin. 2021 

ohjelmaa olivat mahdollistamassa myös Osuuspankki ja Santander. Lisäksi kehitettiin yhteistyötä 

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n kanssa. 

 

 

Sijoittajakoulu  
 

TATin Sijoittajakoulua pilotoitiin menestyksekkäästi lukuvuonna 2020–2021 ja syksyllä 2021 se oli 

mahdollista ottaa käyttöön kaikissa toisen asteen oppilaitoksissa. Mukaan ilmoittautuikin yli 60 

oppilaitosta ja mukana sijoittamisen opiskelijoita on jo yli 800. Pilotin palautteet olivat hyvin 

positiivisia ja arvosanaksi kurssille annettiin 4,4/5. TATin Sijoittajakoulu palkittiin myös Vuoden 2021 

Sijoitustekona. 

Kurssi kestää koko toisen asteen opintojen ajan ja se koostuu kuukausittaisista tapaamisista, joissa 

vastuuopettajan johdolla opiskellaan sijoittamisen ja osakesäästämisen perusteita. Oppimisen tueksi 

on myös kehitetty Hyväntekeväisyyssalkku, jotta jokainen nuori pääsee kokeilemaan sijoittamista 

käytännössä. Mallissa oppilaitos etsii halutessaan yrityssponsorin, joka sponsoroi tietyn summan 

ryhmän sijoitettavaksi. Tapaamisissa ryhmä päättää, miten varat sijoitetaan ja kun kurssi päättyy, 

järjestetään päätöstapahtuma, jossa parhaiten sijoituksissa onnistuneet oppilaitokset palkitaan, ja 

sijoitussalkkujen mahdolliset tuotot ohjataan hyväntekeväisyyteen. 

Yhteistyössä TATin Sijoittajakoulussa ovat Inderes, Suomen Osakesäästäjät ja Nordnet. Vuoden 

aikana yhteistyötä on tehty niin sisällöllisesti kuin koulutustenkin muodossa. Opettajille on pidetty 

vuoden aikana koulutustilaisuuksia, joissa yhteistyökumppanimme ovat päässeet ääneen 

ajankohtaisilla sijoitusasioilla. Näitä on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa ja opettajille luodaan 

yhteinen keskustelualusta. 

 

Bisneskurssit  
 

Loppuvuodesta 2021 ryhdyttiin kehittämään seuraavana vuonna tehtävää koulutustallennetta 

Bisneskursseista, joka tulisi olemaan ensimmäinen konseptin mukainen etätallenne. Konseptoinnin 

rakennetta testattiin marras- ja joulukuun etäkoulutuksissa.  

Vastuullisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon teemat olivat vahvasti mukana niin 

oppimateriaalien sisällöissä ja koulutuksissa. Etäkoulutuksien pedagogiikkaosioissa käsiteltiin myös 

muuttuvia työympäristöjä- ja tiloja sekä muita opettamisen uusia tuulia. 



Loppuvuodesta 2021 esille nousi muutamia alustan käyttöä parantavia korjauksia sekä kurssien 

sisällön ajantasaistamisen tarpeita. Laadittiin suunnitelmat systemaattiselle alustan kehittämiselle 

sekä oppimateriaalien läpikäynnille ja jatkuvalle kehitystyölle. Näitä raameja toteutetaan vuoden 

2021 suunnitelmien mukaisesti vuonna 2022. Näihin tarpeisiin osittain vastaamaan ideoitiin syksyllä 

2021 tarve Bisneskurssien ohjausryhmän perustamiselle vuonna 2022. Ryhmä tulee koostumaan 

kursseja käyttävistä lukio- ja ammatillisen opetuksen lehtoreista.  

Opettajien koulutustilaisuuksia vuonna 2021 Bisneskurssien osalta pidettiin pääosin 

etätoteutuksena. Bisneskurssien koulutuksia vuoden aikana pidettiin yhteensä kahdeksan. Opettajia 

ja muita kasvatusalan ammattilaisia tavoitettiin näiden tilaisuuksien kautta 343. 

Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa jatkettiin yhteistyötä tarjoamalla lukiolaisille avoimessa 

yliopistossa Oman talouden hallinta- kurssia heille muokatulla versiolla. Kokonaisuutta ilmoittautui 

suorittamaan vuonna 2021 255 opiskelijaa (osalla suoritus jatkuu vuodelle 2022), kurssisuorituksen 

vuonna 2021 sai 79 opiskelijaa. 

Bisneskurssien toimintaa rahoittivat Nordea, Lidl, Yksityisyrittäjäin säätiö, Handelsbanken, 

Osuuspankki ja Santander. Mukana kumppanina oli myös Jestools.  

TAT Nuorten tulevaisuusraportti ja muut tutkimukset  

 
TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021 -kyselytutkimuksen aineisto kerättiin sähköisesti keväällä 2021 

ja kyselyyn vastasi yhteensä 14 939 nuorta. Vastaajista 11 486 tuli yläkouluista, 2168 lukioista ja 

1285 ammatillisista oppilaitoksista. Kyselystä vastasi ensimmäistä kertaa tutkimusyritys Insight360, 

joka valittiin T-Median seuraajaksi syksyllä 2021 toteutetun kilpailutuksen seurauksena. 

Huomattavaa yhteistyötä tehtiin myös opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Osaamiskeskus 

Kentaurin kanssa, jossa TAT on yksi osatoteuttajista. Yhteistyön tuloksena syntyi nuorten harrastus- 

ja järjestötoimintaa kartoittanut osio, josta kertyneen aineiston analyysistä vastaa humanistisen 

ammattikorkeakoulu HUMAK. Tulevaisuusraportin tuloksista järjestettiin keväällä 2021 

maakuntakohtaisia tiedotustilaisuuksia median edustajille ja varsinaiset tutkimustulokset julkistettiin 

25.5. Talous ja nuoret TATin tiloissa.  

Tulevaisuusraportti on ollut vuoden 2021 aikana vahvasti esillä TATin viestinnässä ja sen herättämä 

laaja yhteiskunnallinen kiinnostus on johtanut lukuisiin tulosten esittelypyyntöihin sekä julkaisuihin. 

Samalla Tulevaisuusraportti on ottanut määrätietoisia askelia kohti tieteellisempää uskottavuutta. 

Vuonna 2022 tätä suuntaa tulee entisestään vahvistamaan yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa sekä 

Insight360-tutkimusyrityksen fuusioituminen osaksi Taloustutkimusta.  Tämä näkyy mm. 

ajanmukaisissa tutkimuseettisissä periaatteissa sekä tieteellisesti todennetuissa mittareissa, jotka 

ylipäänsä mahdollistavat tutkimusyhteistyön korkeakoulujen kanssa. Samalla kysely on haluttu pitää 

vastaajille kiinnostavana ja kevyenä, jotta kynnys vastaamiseen säilyisi matalana ja kyselyn tekemistä 

voidaan edelleen hyödyntää yhteiskeskustelun pohjana oppitunneilla.  

Yrityskylän puolella aloitettiin syksyllä 2021 Tampereen yliopiston Gamification centerin toteuttama 

tutkimus, jossa kartoitetaan erityisesti Yrityskylän pelillisten elementtien yhteyttä oppilaiden 

oppimiseen. Yli 300 oppilasta on toistaiseksi vastannut kaikkiin kyselyihin ja alustavia tuloksia 

esiteltiin tammikuussa 2021. Aineistonkeruuta jatketaan ainakin kesään 2022. Tutkimus valottaa 

Yrityskylä Alakoulun ainutlaatuisen toiminnan ja oppimisympäristön yhteyttä oppimistuloksiin ja 

oppilaiden tulevaisuusvalmiuksien kehittämiseen. 

 



Koulutukset opettajille ja opettajaksi opiskeleville 

 

Vuoden 2021 aikana TAT tavoitti yhteensä 5023 opettajaa, opinto-ohjaaja ja opettajaksi opiskelevaa. 

Tässä muutos vuoteen 2020 verrattuna oli maltillinen +5 %, mikä kuitenkin riitti saavuttamaan 

vuodelle 2021 asetetun 5000 tavoitetun opettajan tavoitteen. Yksittäisistä 

opettajankoulutuspalveluista merkittävin oli Yrityskylän opettajankoulutus, johon osallistui vuonna 

2021 yhteensä 1432 opettajaa. Loput vaikuttavuudesta koostui erinäisistä koulutusta sisältäneistä 

opettajille kohdennetuista tapahtumista ja vierailuista. Vuonna 2021 käynnistyi myös kaksi OPH:n 

rahoittamaa opettajankoulutushanketta: Osaaminen esiin sekä ParempiTET. Joista ensimmäisenä 

mainittu toteutetaan yhteistyössä Suomen Yrittäjien ja YES-verkoston kanssa. 

Vuonna 2021 valmisteltiin myös uusi TATin opettajankoulutuksen strategia, joka astuu voimaan 

vaiheittain vuoden 2022 aikana. Uuden strategian myötä TATin opettajankoulutus jäsentyy 

yhtenäisemmäksi palvelukokonaisuudeksi, joka jakautuu opettajille kohdennettuihin palvelu-, 

käyttö- sekä teemakoulutuksiin. Opettajankoulutukseen halutaan panostaa aiempaa enemmän, sillä 

opettajat ovat avainasemassa TATin uuden palvelupolun jalkauttamisessa oppilaitoksiin.  

 

Tralla.fi  
 

Yrittäjyystaitojen työkalupakki Tralla.fi on maksuton palvelu opettajille, opinto-ohjaajille ja kaikille 

yrittäjyyskasvatuksen parissa työskenteleville. Palvelu kokoaa laajan valikoiman oppimateriaaleja ja 

malleja yrittäjyyskasvatukseen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Palvelun omistaa ja sitä 

rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö. Vuoden 2021 alussa Trallan kehitys ja uudistustyö jatkui sivuston 

päivityksillä ja sisällön muokkauksella. 

Tralla.fi-palvelu julkaistiin uudistettuna keväällä 2020, jonka jälkeen sivuston parannustyötä on 

jatkettu. Vuoden 2021 aikana mm. materiaalihakua parannettiin entistä käyttäjäystävällisemmäksi ja 

erityisesti opettajia paremmin palvelevaksi. Lisäksi palvelun materiaalikorttien kieliversioiden 

määrää kasvatettiin. Tralla.fi toteutti vuoden 2021 aikana opettajille, opinto-ohjaajille ja kaikille 

yrittäjyyskasvatuksen toimijoille webinaareja, virtuaalisia yritysvierailuja sekä erilaisia koulutuksia ja 

tietoiskuja, joista suurin oli elokuussa verkossa toteutettu Yrittäjän päivän virtuaalinen tapahtuma Y-

Day. 

Tralla.fi oli kumppanina mukana toteuttamassa Yrittäjyyden ytimessä -tapahtumaa yhdessä YES-

verkoston kanssa sekä järjesti TATin Takeoffissa opettajille ohjelmaa. Loppuvuosi huipentui Trallan 

yhteistyössä julkaisemaan matalan kynnyksen materiaaliin yläkouluille. Materiaali kirjoitettiin 

yhteistyössä laajan yrittäjyyskasvatuksen verkoston kanssa.  

Poikkeusvuodesta huolimatta Tralla.fi tavoitti erilaisissa tapahtumissa, webinaareissa ja 

koulutuksissa yhteensä 4 200 henkilöä. Katseluita palvelussa oli 68 471, mikä tarkoittaa n. 14 % 

kasvua vuoteen 2020 verrattuna. Aktiivisia käyttäjiä, jotka hyödynsivät esimerkiksi palvelun 

materiaaleja, oli yli 8 000. Sosiaalisen median kautta tavoitettiin yli 120 000 henkeä ja Tralla.fi:n 

YouTube-videot saivat katseluita yli 23 000 kappaletta. 

 



DigiConsumers  

 
Monitieteellinen DigiConsumers-tutkimushanke etsii ratkaisuja 13–25-vuotiaiden nuorten 

talousosaamisen ja kulutustaitojen parantamiseen erityisesti digiympäristöissä. TATin rooli on 

vastata hankkeen viestinnästä ja vuorovaikutuksesta tiedeyhteisön ja sidosryhmien välillä.  

Vuosi 2021 alkoi tammikuussa ”Miten nuori sukupolvi pelastetaan hukkumasta” 

 -kumppanuuswebinaarina Suomen Pankin rahamuseosta, jossa hankkeen tutkimusjohto esitteli 

kiinnostavimpia uusia tutkimustuloksia. Sen pohjalta käydyssä paneelikeskustelussa kuuden 

suurimman puolueen edustajat vastasivat tutkimuksesta kumpuaviin kysymyksiin sekä kertoivat, 

miten oma puolue pelastaisi nuoret hukkumasta.  

Poliitikkopaneeli oli keskustelun avaus huhtikuussa käytäviin kuntavaaleihin. Uudesta tutkimuksesta 

sekä poliitikkojen ratkaisuista tehtiin tutkimushankkeen toinen politiikkasuositus otsikolla: 

Tulevaisuuden kunta satsaa tämän päivän lapsiin ja nuoriin. Suosituksessa esitetään 16 ratkaisua, 

joita kuntapäättäjät voivat tehdä. 

Edellisen vuoden tapaan omaa tilaisuutta edelsi edellisen Tieteiden yö -paneeli rahamuseossa. 

Paneelissa hankkeen tutkijat keskustelivat PTT:n Olli-Pekka Ruuskasen johdolla aiheesta: Hyvä raha, 

pahat ajat.  

DigiConsumers järjesti kevään aikana yhdessä kumppanihankkeiden, IDA ja DigiIN, kanssa Pitääkö 

huolestua -keskustelusarjan. Eri iltojen aiheita olivat raha, julkiset palvellut ja digi.  

DigiConsumers on seurannut tiiviisti Suomen talousosaamisen kansallisen strategian etenemistä. 

Kesällä se antoi lausunnon strategiaehdotukseen. Samoin hanke on ollut tiiviisti mukana Suomen 

Pankin rahamuseon kehittämiseksi talousosaamiskeskukseksi.  

Tutkimuksellisesti ja viestinnällisesti vuosi 2021 oli aktiivinen. Tutkimushanke julkaisi vuoden aikana 

yhteensä 14 tutkimusta, artikkelia tai raporttia. Tämän lisäksi tutkijat kirjoittivat 16 blogikirjoitusta, 

joista osa julkaistiin myös muissa medioissa. Hankkeen tutkijat kiinnostivat myös mediaa, josta 

osoituksena DigiConsumers.fi -kotisivulle tehdyt 55 medianostoa. Twitterin ja Facebookin lisäksi 

sosiaalisen median kanaviin lisättiin Instagram.  

Jyväskylän yliopiston johtamassa DigiConsumers-konsortiossa ovat mukana Helsingin yliopisto, 

Vaasan yliopisto, Pellervon taloustutkimus PTT sekä Talous ja nuoret TAT. Hanke toteutetaan 

vuosina 2019–2025, ja rahoittajana on strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen 

Akatemian yhteydessä. 

 

Muut tapahtumat  

 
Maailman suurin etäTET 

 

Marraskuussa järjestettiin yhdessä viiden toimialaliiton kanssa Maailman suurin etäTET. EtäTETiin 
ilmoittautui peräti 98 koulua ja lähes 4000 opiskelijaa ympäri Suomen. Viikon aikana tutustuttiin 
toimialojen työllistymisnäkymiin, kuultiin uratarinoita sekä tehtiin työtehtäviä mukana olleille 
yrityksille etäyhteyksien välityksellä. EtäTET viikosta saatu palaute niin oppilailta kuin opinto-
ohjaajiltakin oli huikeaa. 



 
EtäTET järjestettiin alun perin turvaamaan koronan takia menetetyt TET-jaksokokemukset, mutta 
suuren suosion myötä se päätettiin vakinaistaa pysyväksi osaksi TATin palvelutarjontaa ja 
järjestetään seuraavan kerran marraskuussa 2022. 

 

 

Takeoff 
 

Myös toisen asteen business-tapahtuma Takeoff järjestettiin vuonna 2021 etätoteutuksena. 
Takeoffiin ilmoittautui 1700 opiskelijaa ja se toteutettiin yhteistyössä Nordean ja Lidlin kanssa. 
 
Takeoffissa toisen asteen opiskelija saivat inspiroitua Slushin toimitusjohtajan Miika Huttusen 
haastattelusta sekä nuorten yrittäjien paneelikeskustelusta. Minjon-rekrytointifirman perustajat 
tutustuttivat nuoret työnhaun saloihin. Nordean työpaja keskittyi omien vahvuuksien 
tunnistamiseen ja Lidlin työpaja vastuullisuuteen. Vuonna 2022 Takeoff järjestetään osana Yrittäjän 
päivän juhlaa. 
 

 

Yrityskylä 

 

Yhteenveto toiminnasta 2021 
 

TATin Yrityskylä on kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus. Yrityskylä 

Alakoulun ja Yrityskylä Yläkoulun oppimiskokonaisuudet käsittelevät työelämään, talouteen ja 

yhteiskuntaan liittyviä teemoja. Lisäksi kannustamme nuoria yrittäjyyteen.  

 

Yrityskylä on toiminut vuodesta 2010 lähtien ja tähän mennessä Yrityskylän oppimiskokonaisuuteen 

on osallistunut yli puoli miljoonaa kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista opettajineen. Yrityskylä on 

laajentunut eri kumppanien tuella systemaattisesti. Yrityskylä tavoittaakin lukuvuonna 2021–22 jo 

83 % Suomen kuudesluokkalaisista ja 73 % yhdeksäsluokkalaisista. Toiminnassa on mukana yli 100 

yhteistyökumppania ja yli 210 kuntaa. Yrityskylän oppimisympäristöjä on jo 13 paikkakunnalla: 

Yrityskylä Espoo (Espoossa), Helsinki-Vantaa (Helsingissä), Häme (Lahdessa) Itä-Suomi (Kuopiossa ja 

Joensuussa), Kaakkois-Suomi (Lappeenrannassa), Keski-Suomi (Jyväskylässä), Lappi (Rovaniemellä), 

Pirkanmaa (Tampereella), Pohjanmaa (Vaasassa ja Seinäjoella), Pohjois-Pohjanmaa (Oulussa) ja 

Varsinais-Suomi (Turussa).  

 

Vuoden 2021 aikana Yrityskylän toiminta on edelleen laajentunut. Vuoden aikana loimme 

edellytykset Yrityskylä Hämeen toiminnan laajentumiselle, uusi alakoulu avataan tammikuussa 2022. 

Lapissa, Rovaniemellä aloitettiin uuden yläkoulun toiminta loppuvuodesta 2021. Kaakkois-Suomen 

Yrityskylän toiminta laajentui käsittämään myös yläkoulun. Joensuun yläkoulu aloittaa toimintansa 

keväällä 2022.  

Uusi kolmevuotinen kausi alkoi ja Yrityskylät uusiutuivat Helsinki-Vantaalla, Itä-Suomessa ja 

Kaakkois-Suomessa syksyllä 2021. 



Vuonna 2021 Yrityskylän toimintaan osallistui 53 960 kuudesluokkalaista (36 630 vuonna 2020) ja 38 

330 (33 540 vuonna 2020) yhdeksäsluokkalaista.  

Koronapandemia vaikutti edelleen Yrityskylien toimintaan vaihtelevasti alueittain vuonna 2021. 

Kunnat tekivät päätökset koulujen vierailuista Yrityskylän oppimisympäristöön. Mikäli jokin koulu tai 

luokka ei koronarajoitusten vuoksi kunnan päätöksellä pystynyt osallistumaan oppimisympäristössä 

Yrityskylä-päivään, he toteuttivat Yrityskylä-päivän koulussa eli digitaaliselle alustalle rakennetun 

Yrityskylä-päivän, joka toteutettiin opettajan johdolla koululla Yrityskylän vastuuohjaajien tuella. 

Syyslukukauden alussa 2021 päästiin Yrityskylissä tehostetuin hygieniatoimin palaamaan lähes 

normaaliin toimintaan. Syksyllä saatiin todella kiittävää palautetta oppilailta ja opettajilta, koulun 

ulkopuolisessa oppimisympäristössä vierailua oli todella odotettu ja osattiin arvostaa.  

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja toimeenpano 

Vuonna 2020 käynnistettiin Yrityskylän kehittäminen yhdenvertaisuusnäkökulmasta ja sitä jatkettiin 

myös vuonna 2021. TATin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021–2023 hyväksyttiin ja 

osana sitä on esimerkiksi luotu tarkastuslistoja yhdenvertaisuuden huomioimiseen eri TATin 

palveluissa. Ne antavat välineitä yhdenvertaisuuden huomioimiseen palveluiden toteutuksessa ja 

toimivat ohjeina toiminnassamme. Yrityskylät esimerkiksi julistautuivat syrjinnästä vapaaksi alueeksi 

ja asia tuodaan oppilaille näkyväksi aina Yrityskylä-päivän alussa. Lähtöajatuksena kehitystyössä on 

ollut huomioida se, että suomalaisessa koululaitoksessa kasvaa hyvin heterogeeninen oppilasjoukko, 

joten oppilaiden erilaiset taustat ja tarpeet on tärkeää huomioida oppimisen ja suomalaiseen 

yhteiskuntaan integroitumisen varmistamiseksi, ja oppilaiden oman identiteetin vahvistamiseksi. 

Kehitystyön tavoitteena on, että kaikki oppivat taustasta riippumatta ja innostuvat yrittäjyydestä, 

työelämästä ja taloudesta. Tuloksia syntyy: Yrityskylän vuonna 2021 toteutetun 

vaikuttavuustutkimuksen mukaan Yrityskylään osallistuminen lisää nuorten halua tavoitella kaikkien 

yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.   

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa hankkeessa kehitettiin erityisesti uuden Hämeen 

Alakoulun toimintaa kieli- ja kulttuuritietoisuusnäkökulmista. Hankkeessa syntyvät hyvät käytännöt 

ja oivallukset entistä inklusiivisempaan Yrityskylä Alakouluun on tarkoitus levittää Hämeestä myös 

muualle. Talous ja nuoret TATin yhdenvertaisuusasiantuntija on osana hanketta tehnyt kattavan 

käsikirjan Yrityskylien käyttöön. 

Yläkoulun oppimisympäristöjen uusiminen  

Kumppaniemme avulla saimme uusittua monta Yrityskylä Yläkoulua elämyksellisiksi peliareenoiksi. 

Yhteensä vuoden aikana rakennettiin kaksi kokonaan uutta ja remontoitiin viisi oppimisympäristöä.  

Oppimisympäristöjen fyysisten rakenteiden lisäksi tuotiin mukaan uutta opetusteknologiaa. Osana 

hanketta kehitettiin myös oppilaiden pelin taustalla näkyvää taustaesitystä entistä motivoivammaksi 

sekä oppimista ja pelin sujuvuutta edistävämmäksi.  Tutkimusten (Kalmi 2018) mukaan pelillisyys ja 

toiminnallisuus edistää oppimista. Myös Alakoulujen rakenteita uusittiin aina kylien uusiutuessa ja 

pelijärjestelmää kehitetään jatkuvasti.   

Uusi vaikuttavuustyökalu  

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin uusi 

vaikuttavuuden ja oppimisen mittaamisen työkalu. Työkalun taustalla on tarve saada entistä 

syvällisempää tietoa oppilaiden oppimisesta sekä Yrityskylän vaikuttavuudesta, jotta voimme 



entisestään parantaa vaikuttavuuttamme sekä oppimistuloksia talous-, työelämä- ja 

yrittäjyysosaamisen saralla. 

Kartoitimme laajasti vaikuttavuuden mittaamiseen tarvittavaa tietoa ja mietimme, miten nämä 

tiedot saadaan tehokkaimmin kasaan. Hankkeessa tehtiin muutoksia Yrityskylän olemassa oleviin 

tiedonkeruujärjestelmiin paremman tavoittavuusdatan saamiseksi. Uusi vaikuttavuustyökalu on 

toteutettu yhdessä kumppanin kanssa ja otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana.      

 

Sivutoiminen yrittäjyys 

Yrityskylissä Alakouluissa kuudesluokkalaisten on jatkossa mahdollista tutustua myös sivutoimiseen 

yrittäjyyteen. Toimintamallia pilotoitiin ensimmäisissä kylissä vuoden 2021 aikana. 

 

Kumppanuudet 

Yrityskylän merkittävimpiä valtakunnallisia yhteistyökumppaneita vuonna 2021 olivat Barona, HSY, 

Helsingin Mylly, K-ryhmä, Kuntarahoitus, Lehmus Roastery, Lidl, Martela, MTK, Nokia, Nordea, 

Saastamoisen säätiö, Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry, Stora Enso, 

Suomen Metsäsäätiö, Terveystalo, UPM, Valio, Yle, Yksityisyrittäjäin Säätiö, Opetus- ja 

kulttuuriministeriö. 

 

TAT Yrityskylä Espoo  
Vuonna 2021 Yrityskylä Espoossa oli meneillään kolmivuotisen rahoituskauden 2020–2023 puoliväli. 

Ala- ja Yläkoulu toimivat ensimmäisen kokonaisen vuoden yhteisissä tiloissa Espoon Nihtisillassa.  

Toimintaan osallistui vuoden 2021 aikana 7 318 alueen kuudesluokkalaista ja 3 978 

yhdeksäsluokkalaista. Oppilaat tulevat Espoosta, Kauniaisista, Kirkkonummelta, Loviisasta, 

Nurmijärveltä, Siuntiosta ja Vihdistä. Inkoosta ja Lapinjärveltä osallistutaan toistaiseksi vain 

Alakouluun. Espoon Yrityskylään on myös keskitetty ruotsinkielinen alakoulutoiminta 

pääkaupunkiseudun alueella. Taitojaan ovat päässeet kehittämään oppilaiden ohella eri 

oppilaitosten opiskelijat, jotka ovat toimineet oppilaiden ohjaajina.  

Alueellisina kumppaneina vuonna 2021 toimivat Alakoulussa Aalto-yliopisto, Varuboden-Osla/ ABC, 

Diakonissalaitos yhdessä Suomalaisen Työn Liiton kanssa, EMMA, Etelä-Suomen Media, Fortum, 

Orion, Telia. Yläkoulun toimintaa vuonna 2021 tukivat Thermo Fisher Scientific, Valio ja Nordea.   

TAT Yrityskylä Helsinki-Vantaa 
Vuonna 2021 Yrityskylä Helsinki-Vantaalla pyörähti käyntiin uusi kolmivuotinen rahoituskausi, joka 

toteutuu lukuvuosina 2021–2024. Toimintaa ylläpidettiin kahdessa toimipisteessä Helsingissä. 

Yrityskylä Alakoulu sijaitsee Viikissä Tekniikan museolla ja Yläkoulu Kaisaniemessä.  

Toimintaan osallistui vuoden 2021 aikana 9714 alueen kuudesluokkalaista ja 7567 

yhdeksäsluokkalaista. Oppilaat tulevat Helsingistä, Vantaalta, Keravalta ja Pornaisista ja syksyllä 2021 

uudelle kaudelle saatiin mukaan Porvoo ja Lohja.   

Alueellisina kumppaneina vuonna 2021 toimivat Alakoulussa HSL, Helsingin Mylly, Helsingin 

Yliopisto, Helen, HOK-Elanto, Eversheds ja Apetit. Syksyllä 2021 uutena mukaan toimintaa tukemaan 

lähtivät Borealis, Dr Oetker ja Helsinki rekry. Yläkoulun toimintaa vuonna 2021 tukivat Paulig, 



Rakennusvire, Rakennusteollisuus ja Talotekniikka-ala (Aro Systems Oy, Granlund Oy, NIBE, Suomen 

LVI-liitto SuLVI ry).  

Merkittävä uudistus uudelle toimikaudelle oli Yrityskylä Yläkoulun oppimisympäristöjen uusiminen 

entistä innostavammaksi peliareenaksi, jossa oppilaat pääsevät hyödyntämään uusinta teknologiaa 

oppimisessa.  

 

TAT Yrityskylä Häme 
Uusi alue, Yrityskylä Häme, aloitti toimintansa vuonna 2021. Yrityskylä Häme sijaitsee Lahdessa ja 
sen ensimmäinen toimintakausi toteutuu lukuvuosina 2021–2024. Lahdessa on aiemmin toiminut 
Yrityskylä Yläkoulu (osana Kaakkois-Suomen aluetta), jonka toiminta alueella jatkuu normaalisti. 
Uuden alueen perustamisen lisäksi merkittävin uudistus oli Yrityskylä Alakoulun avaaminen Lahteen. 
Alueen lähin Alakoulu sijaitsi aiemmin Lappeenrannassa. Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten 
oppimisympäristöjen sijaitseminen samalla alueella parantaa merkittävästi kuntien palveluastetta ja 
näin ollen myös nuorten talous- ja työelämätaitoja.  
 
Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö rakennettiin syksyllä 2021. Uuden oppimisympäristön 
toiminta käynnistyy tammikuussa 2022.  
 
Vuonna 2021 Yrityskylä Hämeessä vieraili 1769 yhdeksäsluokkalaista (toimintaa vain syksyllä).  
Yrityskylä Yläkoulun alueellisia yhteistyökumppaneita vuonna 2021 olivat Peikko ja Raute.  
 

TAT Yrityskylä Itä-Suomi 
Vuonna 2021 Yrityskylä Itä-Suomessa päätettiin edellinen toimikausi 2018–2021 ja jatkettiin uudelle 
2021–2024 toimikaudelle yhä vahvemman alueellisen kumppaniedustuksen kanssa. Uutta 
toimikautta varten ylä- ja alakoulun oppimisympäristöt uudistettiin ja toiminta jatkui tiloissamme 
osoitteessa Leväsentie 2B. Myös tiimissä tapahtui muutoksia uuden aluepäällikön aloittaessa 
tehtävässään tammikuussa 2021. Keväällä tiimi täydentyi myös uudella aluekoordinaattorilla sekä 
arjen toimintaa tukevalla kyläkoordinaattorilla.  
 

Yrityskylä Alakoulun toimintaan osallistui 4670 oppilasta 33 kunnasta Pohjois-Savon, Etelä-Savon, 
Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnista. Itä-Suomen alueellisia kumppaneita olivat: Itä-Suomen OP-
liitto, Jätekukko, Kuopion Vesi, Osuuskauppa PeeÄssä, Mondi Powerflute, Olvi-Säätiö, Saastamoisen 
säätiö, Savon ammattiopisto, Savon Voima, Itä-Suomen yliopisto ja Riveria. 
 

Yrityskylä Yläkoulun toimintaan osallistui 3579 oppilasta 26 kunnasta. Kevätlukukaudella 2021 
valtaosa pelitilanteista järjestettiin paikan päällä Kuopiossa, koronatilanteen estäessä pelitilanne 
järjestettiin etäyhteyksin koululle. Syyslukukaudella 2021 kaikki pelitilanteet järjestettiin paikan 
päällä. Yrityskylä Yläkoulun alueellisia kumppaneita olivat Normet ja Mondi Powerflute. 

 

TAT Yrityskylä Kaakkois-Suomi 
Vuonna 2021 Yrityskylä Kaakkois-Suomessa (sijaintikaupunki Lappeenranta) alkoi kolmas 
toimintakausi, joka toteutuu lukuvuosina 2021–2024. Uuden toimintakauden merkittävin uudistus 
oli Yrityskylä Yläkoulun oppimisympäristön avaaminen Lappeenrantaan. Alueen Yläkoulu sijaitsi 
aiemmin Lahdessa. Yläkoulun toiminta käynnistyy Lappeenrannassa helmikuussa 2022. Yrityskylä 
Kaakkois-Suomessa on aiemmin toiminut Yrityskylä Alakoulu, joka jatkaa toimintaansa normaalisti. 
Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten oppimisympäristöjen sijaitseminen samalla alueella parantaa 
merkittävästi kuntien palveluastetta ja näin ollen myös nuorten talous- ja työelämätaitoja.  
 



Vuonna 2021 Yrityskylä Kaakkois-Suomessa vieraili 5725 kuudesluokkalaista ja 1861 
yhdeksäsluokkalaista (Lahdessa kevään 2021 ajan). Yrityskylä Alakoulun alueellisia 
yhteistyökumppaneita vuonna 2021 olivat: Beauty for you, Breezy, EkspSäätiö, Etelä-Karjalan 
Jätehuolto, Greenhome, Greenreality Network, HolidayClub Saimaa, Kehruuhuone, Kouvolan lakritsi, 
LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan Energia, Lehmus Roastery, LUT-yliopisto, LähiTapiola 
Kaakkois-Suomi, Oma Säästöpankki. Yrityskylä Yläkoulun (Lahdessa kevät 2021) alueellisia 
yhteistyökumppaneita olivat: Isku, Kouvolan lakritsi ja Peikko.  

 

TAT Yrityskylä Keski-Suomi 
Vuosi 2021 oli edellisenä vuonna avatulle Keski-Suomen Yrityskylälle ensimmäinen. Yrityskylä 

Alakoulu käynnistyi helmikuussa 2021. Tätä edeltävän syksyn ja alkutalven aikana Yrityskylässä olivat 

vierailleet Keski-Suomen yhdeksäsluokkalaiset. Alkuvuoden aikana 753 yhdeksäsluokkalaista 

osallistui Yläkoulun pelihetkeen paikan päällä ja 257 oppilasta koululuokasta käsin yläkoulun etäpelin 

avulla.   

Kevään aikana Yrityskylässä vieraili 1957 kuudesluokkalaista. Tämän lisäksi Alakoulun 

oppimiskokonaisuuden suoritti 942 oppilasta omasta koululuokasta käsin, Yrityskylä-päivä koulussa 

konseptin avulla. Syyskuussa käynnistyi Yrityskylä Keski-Suomen toinen toimintavuosi. Syksyn aikana 

Yläkoulun pelihetkissä vieraili 2195 oppilasta.  

Yrityskylän paikallisia yhteistyökumppaneita vuonna 2021 olivat: OP-Koti Keski-Suomi, Jukolan 

Juusto, Mustankorkea, Valtra, Trimedia, Suomen MM-ralli, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia.  

Yrityskylä Keski-Suomi tavoittaa maakuntansa kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisista yli 95 %. 

Lukuvuosittain tämä tarkoittaa yhteensä noin 6000 koululaista sekä heidän opettajaansa, 20 eri 

kunnasta.   

 

TAT Yrityskylä Lappi 
Uusi alue, Yrityskylä Yläkoulu Lappi aloitti toimintansa 2.12.2021 ja sen ensimmäinen toimintakausi 

toteutuu lukuvuosina 2021–2024. Yrityskylä sijaitsee Rovaniemellä, Lapin Ammattikorkeakoulun 

Keltakankaan toimipisteessä. 

Lapin Yrityskylä Yläkoulussa mukana oli 12 kuntaa Lapin alueelta. Toimintaan osallistui yhteensä 384 

yhdeksäsluokkalaista vuonna 2021. Alueellisina kumppaneita vuonna 2021 Yrityskylässä toimivat: 

Osuuskauppa Arina, Lappset Group Oy, Metsä Group ja kaikki Lapin alueen Osuuspankit; Pohjolan 

Osuuspankki, OP Kemin Seutu, OP Tornio, OP Ylitornio, OP Tervola, OP Posio ja OP Salla. Myös 

Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahasto on myöntänyt kärkihankkeenaan apurahan TATin 

Yrityskylän oppimisympäristön perustamiseen Lapin alueella. 

 



TAT Yrityskylä Pirkanmaa 

 
Vuonna 2021 Yrityskylä Pirkanmaalla alkoi kuluvan toimintakauden (2019–2022) viimeinen 

lukuvuosi. Yrityskylä Alakoulu tavoitti 7454 oppilasta ja Yläkoulu 5226 oppilasta vuoden aikana. 

Oppilaita vieraili Pirkanmaan Yrityskylissä Pirkanmaan alueen lisäksi Satakunnasta ja Kanta-

Hämeestä. 

 
Yrityskylä Alakoulu sijaitsee Finlaysonin alueella Tampereen keskustassa. Yrityskylä Alakoulun 

alueellisina kumppaneina toimivat Aamulehti (Sanoma Media Finland Oy), Tampereen yliopisto, 

Tampereen sähkölaitos, Metso, Bitwise, OP, Tampereen jäätelötehdas, Saarioinen, Pirkanmaan 

jätehuolto, Marketing Flow ja Grafiikanpaja Himmelblau. Yrityskylä Yläkoulu sijaitsee Tampereen 

Hervannassa yliopistokampuksen tiloissa. Yläkoulun osalta alueellisina kumppaneina toimivat OP 

Tampere ja Sandvik.  Vuoden aikana tehtiin oppilaitosyhteistyötä Tampereen yliopiston 

normaalikoulun, Ylöjärven lukion, Tampereen reaalilyseon, Tredun ja TAMKin kanssa.   

Loppuvuodesta 2021 käynnistettiin uuden toimintakauden (2022–2025) valmistelut ja rahoituksen 

kerääminen. Lisäksi lähdettiin selvittämään mahdollisuutta siirtää Alakoulun ja Yläkoulun toiminnot 

lähemmäs toisiaan seuraavan toimintakauden alkaessa.   

 

TAT Yrityskylä Pohjanmaa 

Vuonna 2021 Yrityskylä Pohjanmaalla alkoi kuluvan rahoituskauden (2019–2022) kolmas ja 

viimeinen lukuvuosi. Yrityskylät Alakoulu sijaitsee Vaasan Suvilahdessa ja Yläkoulu Seinäjoella 

Rytmikorjaamon tiloissa. Yrityskylä Alakoulussa vieraili 4500 kuudesluokkalaista ja Yläkoulussa 1700 

yhdeksäsluokkalaista Etelä-Pohjanmaa-, Keski-Pohjanmaan- ja Pohjanmaan alueilta.  

Yrityskylä Alakoulun alueellisina yhteistyökumppaneina toimivat ABB, Atria, Osuuskauppa KPO, 

Stormossen, Lakeuden Etappi, Vaasan Sähkö, Seinäjoen Energia, Wärtsilä, Vapo, Vaasan Seudun 

Kehitys Oy Vasek, Vaasan Yliopisto, Cava ja FysioX. Yrityskylä Yläkoulun alueellinen 

yhteistyökumppani oli Atria.  

Vuonna 2021 aloitettiin Yrityskylä Pohjanmaa seuraavan toimikauden valmistelutyöt ja vuoden 

loppuun mennessä suurin osa vanhoista yhteistyökumppaneista on varmistanut yhteistyön 

jatkumisen seuraavalla toimikaudella 2022–2025. Myös uusia kuntia on tulossa mukaan uudelle 

rahoituskaudelle kiitettävästi. 

 

TAT Yrityskylä Pohjois-Pohjanmaa 
Vuosi 2021 oli Yrityskylä Pohjois-Pohjanmaan kuluvan toimintakauden toinen lukuvuosi, joka 

toteutuu lukuvuosina 2020–2023. Toimintaa ylläpidettiin kahdessa toimipisteessä Oulussa. Yrityskylä 

Alakoulu sijaitsee Toppilassa ja Yläkoulu Oulun keskustassa, BusinessAsemalla. 

Yrityskylä Pohjois-Pohjanmaan Alakoulussa mukana oli 28 kuntaa Pohjois-Pohjanmaan, 5 kuntaa 

Kainuun sekä 2 kuntaa Lapin alueelta. Kuudesluokkalaisia vieraili vuonna 2021 yhteensä 6920. 

Alueellisina kumppaneina vuonna 2021 toimivat Yrityskylä Alakoulussa Osuuskauppa Arina/S-Market 

& Coffee House, Oulun Energia, Oulun OP, Kraton Chemical Oy, Oulun Yliopisto, Kiertokaari Oy, 

Nokia ja ChocoSomnia.  



Yrityskylä Pohjois-Pohjanmaan Yläkoulussa mukana oli 25 kuntaa Pohjois-Pohjanmaan ja 2 kuntaa 

Kainuun alueelta. Toimintaan osallistui vuonna 2021 yhteensä 5035 oppilasta. Uusimme Yläkoulun 

oppimisympäristön tilan syksyllä 2021. 

 

TAT Yrityskylä Varsinais-Suomi 
Vuonna 2021 Yrityskylä Varsinais-Suomessa alkoi kuluvan toimintakauden kolmas ja viimeinen 

lukuvuosi. Yrityskylä Varsinais-Suomi toimii Turussa Kupittaalla Turun tiedepuiston alueella; 

Yrityskylä Alakoulu sijaitsee ElectroCityn kiinteistössä ja Yrityskylä Yläkoulu ICT-Cityn kiinteistössä.  

Yrityskylä Alakoulussa vieraili 5279 kuudesluokkalaista opettajineen kolmen eri maakunnan alueelta, 

32 eri kunnasta. Yrityskylä Alakoulun alueellisia yhteistyökumppaneita ovat: Turku Energia, Turun 

Vesihuolto Oy, Turun Seudun Vesi Oy, Turun seudun puhdistamo Oy, OP Turun seutu, Meyer Turku 

Oy, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Raisio-konserni, Turun yliopisto, Leipomo Rosten, Turun Yrittäjät 

ry, Taikuri Marcus Alexander, Kukkakauppa Bronco, Sport Science Lab ja freelancer-lavastaja Niina 

Suvitie.  

Yrityskylä Yläkoulussa vieraili 3517 yhdeksäsluokkalaista opettajineen kolmen eri maakunnan 

alueelta, 30 eri kunnasta. Yrityskylä Yläkoulun alueellisia yhteistyökumppaneita ovat: OP Turun 

seutu, Meyer Turku Oy, Raisio-konserni ja Wärtsilä Oyj Abp.  

Vuonna 2021 aloitettiin Yrityskylä Varsinais-Suomen seuraavan toimikauden valmistelutyöt ja 

vuoden loppuun mennessä moni pitkäaikaisista yhteistyötahoista oli jo varmistanut yhteistyön 

jatkumisen seuraavalla toimikaudella 2022–2025. 

 


