
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 16.6.2022 § 74 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia JATKOPÄÄTÖS:YRITTÄJYYSKASVATUKSEN  

TOTEUTTAMINEN LAPINJÄRVEN ALAKOULUISSA VUOSILLE 

2023-2026 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelma edellyttää yrittäjyyskasvatuksen 

opettamista oppilaille. Yrityskylä tarjoaa oppimiskokonaisuuksia ala- ja 

yläkoululaisille. Yrityskylä Alakoulu-oppimiskokonaisuuden aikana 

oppilas oppii muun muassa ymmärtämään talouden peruskäsitteitä ja 

hahmottamaan rahan kiertokulkua sekä tärkeitä taitoja oman taloutensa 

hallintaan. Kunnan maksuosuus sisältää opettajien koulutukset, oppima-

teriaalit sekä 6. luokan oppilaiden vierailut Yrityskylä-

oppimisympäristöön. Kunta huolehtii mahdollisista sijaiskuluista, kulje-

tuksista ja oppilaiden eväistä. Kunnan maksuosuuden määräytyminen 

perustuu 6. luokan oppilaiden määrään.  

 

Talous ja nuoret TATilla ja Lapinjärven kunnalla on voimassa oleva 

yhteistyösopimus lukuvuosille 2020-23 joka päättyy 31.5.2023. (Sivis-

tystoimenjohtajan päätös § 15 / 2021) 

 

Talous ja nuoret TAT tarjoaa uutta yhteistyösopimusta sopimuskaudella 

1.6.2023-31.5.2026 seuraavasti:  

 

 

Lukuvuosi 2023-2024  33 kpl 6 lk. oppilaita    990 € 

Lukuvuosi 2024-2025  15 kpl 6 lk. oppilaita    450 € 

Lukuvuosi 2025-2026  24 kpl 6 lk. oppilaita    720 € 

Yhteensä 2160 euroa  

 

Päätös Päätän hankkia Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden Lapinjärven koulujen 

käyttöön liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti. Sopimus on 

voimassa määräajan 1.6.2023-31.5.2026. Tämä päätös on allekirjoitettu 

sähköisesti.  

 

Päätöksen peruste 

 

 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmin tutkimuksen 

mukaan Yrityskylä parantaa kuudesluokkalaisten taloustaitoja. Oppilai-

den kiinnostusta talousasioihin ja säästämistä kohtaan tulee lisätä ja kas-

vattaa oppilaiden taitoja taloudenhallintaan. 

 

Lapinjärven kunnan hallintosääntö § 28 

Kustannukset Lukuvuosi 2023-2024  33 kpl 6 lk. oppilaita    990 € 

Lukuvuosi 2024-2025  15 kpl 6 lk. oppilaita    450 € 

Lukuvuosi 2025-2026  24 kpl 6 lk. oppilaita    720 € 

Yhteensä 2160 euroa  

 

Maksuosuuden määrittävä oppilaskohtainen hinta sidotaan indeksiin. 
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Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

16.6.2022 Pia Kokko 

 Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Titta Väkevä 

Ann-Mari Koivula 

Helka Otsolampi / TAT 

 

 

  

 

Valitusosoitus: 

Oikaisuvaatimusoikeus: 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 

johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-

taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 Lapinjärven Sivistyslautakunta 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 

  

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan 

saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 

saantitodistuksen osoittamana aikana tai tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käyttäessa 

tavallista sähköistä tiedoksiantaa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 

näytetä, seitsemäntenä päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:_____________________ 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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