
LUOVAN YRITTÄJYYDEN LINJAN OPS 2021 

VISIO: Luovasti kohti yrittäjämäistä toimintaa. 

MISSIO: Yrilinjalla edistämme tulevaisuuden työelämätaitoja sekä harjoittelemme 

yrittäjyysosaamisen monia ulottuvuuksia. 

  
Luovan yrittäjyyden linjalla keskiössä ovat kolme yrittäjyyden keskeistä ulottuvuutta: 
itsensä johtaminen, bisnesosaaminen ja luovuus. Yri-linjan opinnoissa kehittyvät 
opiskelijan tulevaisuuden työelämätaidot. Opiskelija oppii ajattelemaan laaja-alaisesti 
ja ratkaisemaan ongelmia muun muassa erilaisten työelämästä nousevien 
haasteiden kautta. Opiskelijan valmiudet suuntautua jatko-opintoihin kehittyvät, sillä 
hän pystyy erilaisten kokemusten kautta hankkimaan tietoa työelämästä sekä oppii 
tiedostamaan paremmin omia vahvuuksiaan.  
  
Hämeenlinnan lyseon lukion Luovan yrittäjyyden linjalla lähestytään yrittäjyyttä 
käytännön toimien ja luovuuden keinoin. Yrittäjyyslinjalla on toiminnallinen ja 
osallistava näkökulma, sillä käytännön yhteyksien välityksellä nuoret saavat 
kokemuksia oppilaitoksen ulkopuolisista oppimisympäristöistä niin fyysisistä kuin 
digitaalisistakin. Suuri osa opiskelusta tapahtuu tiimeissä, jolloin tiimiin kuuluvat ovat 
samalla toinen toistensa peilejä eli myös vertaisohjaus on tärkeässä asemassa. 
Opettaja toimii valmentajana. Tiimityöskentelyssä voidaan huomioida ja tukea 
paremmin ja yksilöllisemmin opiskelijoiden lahjakkuuksia ja vahvuuksia. Luovan 
yrittäjyyden linjalla on laajat paikalliset, valtakunnalliset sekä kansainväliset 
yhteistyöverkostot, joissa opiskelija toimii opiskelunsa aikana.  
  
Luovan yrittäjyyden linjan opetuksessa toteutuvat kaikki lukion opetussuunnitelman 
2021 laaja-alaisen osaamisen osa-alueet hyvinvointiosaaminen, 
vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen, yhteiskunnallinen 
osaaminen, eettisyys ja ympäristöosaaminen ja globaali- ja kulttuuriosaaminen. 
  
  
Linjan tavoitteet  
 
Linjan tavoitteena on edistää opiskelijan yrittäjyysosaamista ja työelämätaitoja, joihin 
lukeutuvat: 
  

• yrittäjämäisen asenteen omaksuminen – itsensä peliin laittaminen  

• järkevään riskinottoon kannustaminen  

• yhteistyö- ja kommunikaatiotaitojen sekä viestintäosaamisen 
kehittäminen  

• projektinhallintataitojen kehittäminen 

• myyntitaitojen kehittäminen  

• esiintymistaitojen kehittäminen  

• dokumentointitaitojen kehittäminen 

• innovointitaitojen kehittyminen  

• onnistumisen kokemuksien lisääminen  

• oman minäkuvan rakentaminen  



• kasvaminen luovaan ongelmanratkaisutaitoon sekä kykyyn nähdä 
mahdollisuudet muuttuvissa toimintaympäristöissä  

• aktiivisen ajattelutavan sisäistäminen  

• omatoimisuuden ja oma-aloitteisuuden kehittyminen  

• organisointitaitojen kehittäminen, vastuunkannon ja -jakamisen 
oppiminen  

• yksilölle tärkeiden luovuuden muotojen kuten luovan elämänasenteen, 
osallisuuden ja leikillisyyden edistäminen  

• verkosto-osaamisen vahvistaminen  

• paikalliseen yrittäjyyteen ja yrittäjyyttä tukeviin tahoihin tutustuminen ja 
verkostoituminen  

• kansainvälisessä toimintaympäristössä toimiminen  
  
ARVIOINTI  
Luovan yrittäjyyden linjan opintojaksot arvioidaan merkinnöillä: Suoritusmerkintä (S) 
tai hylätty (H).  
Saadakseen todistuksen Luovan yrittäjyyden linjan suorittamisesta on linjalle valitun 
opiskelijan suoritettava yhteensä vähintään 20 opintopistettä.   
  
Pakolliset opintojaksot 
YRI1 Tiimiseikkailu 
YRI2 Sisäinen yrittäjyys 
YRI3 Yrittäjyyttä etsimässä 
YRI4 Vuosi yrittäjänä 
YRI5 YRI-TET 
  
Ensimmäisenä vuonna linjan opiskelijalle suositellaan suoritettavaksi pakollisista 
opintojaksoista YRI1, YRI2 ja YRI3.Toisen vuoden pakollisiin opintoihin kuuluvat 
opintojaksot YRI4 ja YRI5. 
 
Valinnaiset opintojaksot 
YRI6 Nuori Yrittäjä 24h-leiri 
YRI7 Diili 
YRI8 Tulevaisuus ja teknologia 
YRI9 Sijoitussalkku 
YRI10 Yrittäjyysprojekti 
YRI11 24h-leirin ohjaajakoulutus 
YRI12 Pressikortti 
YRI13 Kansainvälisyys 
YRI14 Oman talouden hallinta 
YRI15 Yrittäjyysosaaminen 
 
Yrittäjyysopintojaksot on jaettu kolmeen ryhmään yrittäjyyden keskeisten 
ulottuvuuksien mukaisesti: itsensä johtaminen, bisnesosaaminen ja luovuus. Jako on 
huomioitu opintojaksojen sisältöjen painotuksissa. Painotukset on merkitty 
opintojaksojen nimiin kirjainkoodein. Opintojaksot, joilla painottuu ulottuvuus   

• itsensä johtaminen on merkitty kirjaimella J  

• bisnesosaaminen on merkitty kirjaimella B  

• luovuus on merkitty kirjaimella L.  
 



 

Opintojakson nimi Tiimiseikkailu (1 op) 

Opintojakson koodi YRI01 (pakollinen) L  
 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

• tutustuu toisiin yri-opiskelijoihin ja yri-valmentajiin 

• oppii tiimityöskentelyn vaiheet ja roolit 

• löytää omia vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan tulokselliseen 

tiimityöhön 

• innostuu ja uskaltaa kokeilla uusia asioita  

 

Keskeiset sisällöt  

• Tiimityöskentelyn vaiheet ja roolit 

• Luovat tehtävät 

Seuraavat laaja-alaiset tavoitteet toteutuvat opintojakson sisällöissä: 

hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen 
 

Opintojakson vapaa kuvaus 

Tiimityöskentely on keskeistä koko opintojakson toteutuksessa, joka sisällöltään 

liittyy pääasiallisesti yhteistoiminnallisiin tehtäviin erilaisissa ympäristöissä. 

Ohjelmassa voi olla retkeen valmistautuminen, terveys ja turvallisuus retkellä, 

liikkuminen ja suunnistus maastossa, ruoan valmistus retkiolosuhteissa, ympäristön 

havainnointi sekä ryhmätyöskentely. Kurssi on pieni seikkailu, jolla opiskelijat 

löytävät yhteishengen.  

Arviointi: S / H. Hyväksytty suoritus vaatii aktiivisen osallistumisen tehtäviin ja 

palautereflektoinnin.  

Avainsanat: tiimityöskentely, vahvuudet, luovuus, ongelmanratkaisu, sosiaalinen 

media, seikkailu 

Ei itsenäistä suoritusta, sillä opintojakso toteutetaan yhteisenä retkenä. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opintojakson nimi Sisäinen yrittäjyys (2 op) 

Opintojakson koodi YRI02 (pakollinen) J, L (vo YRI01) 
 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

• löytää omat vahvuutensa ja kykenee tämän pohjalta edistämään itsensä 

johtamisen taitoja 

• ymmärtää, että luovuus on taito, jota voidaan kehittää harjoitusten ja 

luovuustyökalujen avulla 

• oppii soveltamaan luovuustyökaluja kilpailu– tai projektityössä 

 
Keskeiset sisällöt  

• Luovan yrittäjyyden linjan opintojen mahdollisuudet 

• Hyvä itsetuntemus, vahvuuksien löytäminen 

• SWOT 

• Ajattelutaidot 

• Luovuustyökalut 

Seuraavat laaja-alaiset tavoitteet toteutuvat opintojakson sisällöissä: 

hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen 
 

Opintojakson vapaa kuvaus 

Opintojakso koostuu kahdesta moduulista: 1: itsensä johtaminen,  

2: luovuustyökalut.  

Ensimmäisessä moduulissa tutustutaan käsitteisiin sisäinen yrittäjyys ja itsensä 

johtaminen. Opitaan lisää itsestä ja muista sekä tunnistamaan omia vahvuuksia. 

Opitaan keinoja, joilla omaa sisäistä yrittäjyyttään voi kehittää. Pohditaan myös 

arvoja ja asenteita.  

Toisessa moduulissa tutustutaan luovuustyökaluihin ja tehdään harjoituksia. 

Sovelletaan työkaluja omassa projektissa, jolla osallistutaan mahdollisuuksien 

mukaan valtakunnalliseen innovointikilpailuun. 

Arviointi: S / H. Hyväksytty suoritus vaatii aktiivisen osallistumisen tunneille ja 

kilpailutyön loppuun saattamisen, oppimispäiväkirjan ja lopputyön Oy minä Ab –

laatimisen. 

Avainsanat: sisäinen yrittäjyys, itsetuntemus, itsensä johtaminen, vahvuudet, 

ajattelutaidot, luovuus, ongelmanratkaisu, tiimityö 

Ei itsenäistä suoritusta, sillä opintojakso sisältää tiimityötä. 
 



Opintojakson nimi Yrittäjyyttä etsimässä (2 op) 

 Opintojakson koodi YRI03 (pakollinen) B   

 Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija  

• pohtii yrittäjyyttä uravaihtoehtonaan 

• tutustuu erilaisiin yritysmuotoihin ja yrittämisen tapoihin 

• saa hyvän käsityksen yrityksen perustamisen vaiheista 

• luo verkostoa yrityksen perustamisen tukemiseen 

• ymmärtää yrityksen rahavirtojen keskeiset liikkeet 

• oppii lukemaan yrityksen tilinpäätöksen keskeisen annin 

• ymmärtää tilinpäätöksen merkityksen yritystoiminnan analysoinnissa 

• oppii tarkastelemaan investointien kannattavuutta 

 Keskeiset sisällöt   

• yritysmuodot 

• tilinpäätöksen lukeminen 

• investoinnin kannattavuuden tarkastelu 

  

Seuraavat laaja-alaiset tavoitteet toteutuvat opintojakson sisällöissä:  

Tässä opintojaksossa painotetaan yhteiskunnallista osaamista sekä monitieteistä ja 

luovaa osaamista.  

 Opintojakson vapaa kuvaus  

Kurssilla tutustutaan yrittämiseen uravaihtoehtona ja etsitään vastauksia 

kurssilaisten asettamiin kysymyksiin yrittäjyydestä. Opitaan perustietoja mm. 

yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnan johtamisesta. Kurssi sisältää 

opintokäyntejä yrityksiin ja yrittäjien vierailuja tunneilla, joiden pohjalta oppiminen 

raportoidaan. Toteutus esim.  ongelmaperustaisen oppimisen menetelmällä (PBL). 

Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti, koska vuorovaikutus ja yhteistyö ovat 

keskeisiä osia oppimisessa. 

Arviointi: S / H. Hyväksytty suoritus vaatii aktiivisen osallistumisen oppitunneille sekä 

kurssitehtävien tekemisen hyväksytysti. 

Avainsanat: yrittäjyys, yritysmuodot, tilinpäätös, investointi, tiimityö 

 

 

 

 

 

 



Opintojakson nimi Vuosi yrittäjänä (3-8 op) 

Opintojakson koodi YRI04 (pakollinen) B  
 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

• tunnistaa yrittäjyyden vaatimukset ja osaa arvioida omat vahvuutensa ja 

kehittämiskohteensa 

• kehittää omia yrittäjyyden taitojaan, joita ovat esimerkiksi myyntitaidot, 

ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisutaidot, viestintätaidot ja esiintymistaidot 

• rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja 

• tunnistaa ja arvioi omaa toimintaansa yrityksessä osana tiimiä 

• osaa suunnitella yrityksen liiketoimintaa 

• osaa käyttää liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä työkaluja ja laatia yrityksen 

perustamiseen liittyvät asiakirjat 

• osaa laatia liiketoimintamallin ja -suunnitelman oman idean tueksi sekä kehittää 

sitä toiminnan aikana 

• ymmärtää liiketoiminnan perusteet ja osaa arvioida ja kehittää yrityksen 

toimintaa 

 

Keskeiset sisällöt  

• NY-yrityksen ideointi, liiketoiminnan suunnitteleminen, yrityksen perustaminen 

• NY-yrityksen pyörittäminen, markkinointi, myynti, kirjanpito, raportointi, 

yritystoiminnan kehittäminen 

• Yrittäjyyskilpailuun osallistuminen 

Seuraavat laaja-alaiset tavoitteet toteutuvat opintojakson sisällöissä: 

Tässä opintojaksossa painotetaan vuorovaikutusosaamista, yhteiskunnallista 

osaamista sekä monitieteistä ja luovaa osaamista. 

 

Opintojakson vapaa kuvaus 

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa perustetaan lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla 

toimivia harjoitusyrityksiä, jotka tuottavat palveluja tai tuotteita. Harjoitusyritys toimii 

oppimisen tarinana, jonka avulla harjoitellaan ryhmätyöskentelyä, ongelmanratkaisua 

ja muita työelämässä tarvittavia taitoja käytännön tilanteissa. Opintojakson aikana 

osallistutaan messutapahtumiin ja NY-kilpailuihin. 

Arviointi: S / H. Hyväksytty suoritus vaatii yritystoiminnan teoriaopintojen 

suorittamista, oman yrityksen pyörittämisen, myyntitapahtumiin ja yrittäjyyskilpailuun 

osallistumista sekä toiminnan dokumentoinnin. 



Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti, koska vuorovaikutus ja yhteistyö ovat 

keskeisiä osia oppimisessa ja opintojaksolla edellytetään myyntitapahtumiin 

osallistumista. 

Avainsanat: liiketoiminta, bisnes, yrittäjyys, tiimityö, markkinointi, myyntityö 

 

 

Opintojakson nimi YRI-TET (2 op) 

Opintojakson koodi YRI05 (pakollinen) B   
 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

• kehittää työelämätaitojaan, joita ovat esimerkiksi yhteistyötaidot, 

innovointitaidot, verkosto-osaaminen, aloitteisuus, ongelmanratkaisu, jatkuva 

oppiminen 

• kartuttaa jatko-opintovalmiuksiaan 

• kehittää osaamisidentiteettiään 

• oppii sanallistamaan oppimistaan  

 

Keskeiset sisällöt  

- yrittäjän työhön tutustuminen 

- yritykseen toimialaan tutustuminen 

- mahdollinen innovointi- tai ongelmanratkaisutehtävä 

- raportointi 

- jaettu oppiminen 

Seuraavat laaja-alaiset tavoitteet toteutuvat opintojakson sisällöissä: 

vuorovaikutusosaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen, monitieteinen osaaminen 

Opintojakson vapaa kuvaus 

Työelämään tutustumisjaksolla opiskelija tutustuu yrittäjän työhön ja yritykseen. Tet -

paikka pyritään löytämään alalta, johon opiskelija suuntautuu mahdollisesti 

tulevaisuudessa. Tet -paikat hankitaan yri-linjan verkostojen avulla, mutta opiskelija 

voi hankkia paikan myös itse sopimalla asiasta ohjaajan kanssa. 

Avainsanat: työelämätaidot, tulevaisuustaidot, verkostoituminen, itsensä johtaminen, 
ongelmanratkaisu, aloitteisuus 

 
Arviointi: S/H. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja 
reflektoivaa raporttia. Ei itsenäistä suoritusta.  
 

 

  



Opintojakson nimi Nuori Yrittäjä 24h-leiri (2 op) 

Opintojakson koodi YRI06 (valinnainnen)  L 
 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

• kehittää yhteistyö- ja ryhmätyötaitojaan tiimityöskentelyssä 

• innovoi yhdessä ryhmänsä kanssa, uskaltaa tuoda esille omia ideoitaan ja 
heittäytyy luovuuteen 

• ymmärtää yrittäjyyden ja yritystoiminnan periaatteita ja huomaa, että 
yrittäjämäistä toimintatapaa, taitoja ja ominaisuuksia tarvitaan kaikessa työssä 
ja työelämässä.  

 
Keskeiset sisällöt  

• Vuorokauden kestävä leiri, jossa tiiminä vastataan annettuun, vuosittain 

vaihtuvaan haasteeseen 

• Luova ideointi 

• Itsensä johtaminen, vastuunottaminen tiimin toiminnasta 

• Esiintyminen leirin ulkopuoliselle tuomaristolle  

Seuraavat laaja-alaiset tavoitteet toteutuvat opintojakson sisällöissä:  

vuorovaikutusosaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen, monitieteinen ja luova 

osaaminen. 

Opintojakson vapaa kuvaus 

Vuorokauden kestävä leiri, jonka aluksi annetaan vuosittain vaihtuva, 

palvelun/toiminnan/tuotteen kehittelyyn tai yritysideointiin liittyvä haaste. Toisen 

vuosikurssin yriopiskelijat auttavat tiimejä ryhmäytymään, sparraavat ideoinnissa ja 

työn suunnittelussa sekä valmentavat esittämään kokonaisuuden tuomaristolle. 

Tavoitteena on heittäytyä ideoimaan ja löytämään uusia tapoja ajatella. 

Opintojaksoon kuuluu myös palautekeskustelu/tehtävä leirin jälkeen. 

 

Arviointi: S / H. Hyväksytty suoritus vaatii osallistumisen leirille ja loppuarvioinnin 

tekemisen. 

Avainsanat: tiimityö, luovuus, liikeidea, pitchaus, esiintyminen, kilpaileminen 
 
Ei itsenäistä suoritusta, sillä opintojakso sisältää leirin. 
 
  



Opintojakson nimi Diili (6-8 op) 

Opintojakson koodi YRI07 (valinnainen) L, B 
 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

• tunnistaa liiketoiminnan kehittämiskohteita ja osaa luoda niihin uusia 
ratkaisuja ja toimintamalleja 

• tuntee markkinoinnin peruskäsitteet ja ymmärtää markkinoinnin merkityksen 
yrityksen liiketoiminnassa 

• osaa viestiä ja kommunikoida tarkoituksenmukaisesti käytännön tilanteissa ja 
erilaisissa kanavissa 

• osaa luoda toimivia vuorovaikutuksen tapoja ja vuorovaikutussuhteita 
erilaisissa tiimeissä 

 
Keskeiset sisällöt  

• Liiketoimintamalleihin tutustuminen 

• Liiketoiminnan kehittämistyökaluihin tutustuminen ja niiden kokeileminen 

• Markkinointikeinoihin perehtyminen 

• Ideointi 

• Tiimityö 

• Presentaatio 

• Kilpaileminen 
 
Seuraavat laaja-alaiset tavoitteet toteutuvat opintojakson sisällöissä:  

vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen 

 

Opintojakson vapaa kuvaus 

Opintojakso suoritetaan yhteistyössä HAMK:in kanssa. Kurssilla tehdään yhteistyötä 
paikallisten yritysten kanssa. Kukin yritys antaa haasteen, johon tartutaan 
joukkueittain. Opiskelijat toimivat joukkueina. Tutustutaan haasteen antaneen 
yrityksen liiketoimintamalliin, laaditaan kehitysidea ja esitellään se. Kilpaillaan, mikä 
joukkue vastaa haasteeseen parhaiten. Yritykset palkitsevat parhaat joukkueet. 
 

Arviointi: S / H. Hyväksytty suoritus vaatii osallistumisen haasteiden työstämiseen ja 

loppuunsaattamisen, dokumentoinnin sekä palautekeskusteluihin osallistumisen. 

Hyväksytysti suoritettu opintojakso voidaan lukea osaksi HAMK:in väyläopintoja. 

Avainsanat: korkeakouluyhteistyö, yritysyhteistyö, projekti, ongelmanratkaisu, 

markkinointi  

Ei itsenäistä suoritusta, sillä opetuksesta vastaa HAMK. 
 

 
  



Opintojakson nimi Tulevaisuus ja teknologia (2 op) 

Opintojakson koodi YRI08 (valinnainnen)  L, B 
 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

• tutkii megatrendejä ja hahmottaa, mitä tulevaisuuden osaaminen vaatii 

• uskaltaa kohdata tulevaisuuden uhkia ja ymmärtää, että asioihin voidaan 

vaikuttaa 

• näkee tulevaisuudessa mahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia tapoja toimia 

kestävän kehityksen mukaisesti 

• ymmärtää oman suhtautumisen muutoksiin 

• oppii näkemään asioita monista näkökulmista, uskaltaa ajatella ja toimia 

uudella tavalla 

 
Keskeiset sisällöt  

• Oma aikaorientaatio 

• Muutokset ympäristössä, asumisessa, liikenteessä, terveydenhuollossa, 

hyvinvoinnissa, opiskelussa, yhteiskunnassa, taloudessa ja/tai teknologiassa 

• Tulevaisuuden työelämä ja työelämätaidot 

• Kiertotalous, resurssiviisaus 

• Teknologian innovaatiot ja mahdollisuudet tulevaisuudessa 

• Yhteistyö paikallisten teknologiayritysten kanssa 

 

Seuraavat laaja-alaiset tavoitteet toteutuvat opintojakson sisällöissä:  

hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen, 
yhteiskunnallinen osaaminen, eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä globaali- ja 
kulttuuriosaaminen. 
 

Opintojakson vapaa kuvaus 

Tulevaisuus on kaikille tuntematon, joten opintojaksolla ei keskitytä oikeisiin 

vastauksiin vaan uskalletaan luoda uusia visioita. Hahmotellaan, mistä on tultu tähän 

päivään, miten jokainen meistä suhtautuu väistämättömiin muutoksiin ja mihin 

suuntaan meidän olisi ehkä syytä jatkaa. Tehdään yhteistyötä teknologiayritysten 

ja/tai yliopistojen kanssa, haetaan inspiraatiota tai esitelmöidään tulevaisuuden 

suuntia. Tämän opintojakson sisältö muuttuu vuodesta toiseen sen mukaan, mitä 

mahdollisuuksia meille tarjoutuu. 

Arviointi: S / H. Hyväksytty suoritus vaatii aktiivista heittäytymistä oppitunneilla, 
opintojakson töiden/projektien loppuunsaattamisen ja itsearvioinnin palauttamisen. 
 
Avainsanat: tulevaisuus, työelämätaidot, kiertotalous, teknologia, tutkimus, 
megatrendit 
 



Ei itsenäistä suoritusta, sillä tulevaisuustutkimus on vahvasti tiimityötä. 
  



Opintojakson nimi Sijoitussalkku (3 op)  

Opintojakson koodi YRI09 (valinnainen) B  

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija  

• perehtyy oman talouden hallinnan menetelmiin ja työkaluihin 

• tutustuu säästämiseen ja sijoittamiseen 

• tekee henkilökohtaisen sijoitussuunnitelman 

• oppii tarkastelemaan yrityksiä sijoittajan näkökulmasta 

• tutustuu pörssin toimintaan ja sijoittamiseen tekemällä pörssisijoituksia 

ainakin virtuaalirahalla 

• pohtii yhteiskunnallisten tapahtumien vaikutusta yritysten toimintaan ja 

markkina-arvoon 

• tutustuu erilaisiin sijoitustuotteisiin 

   

Keskeiset sisällöt   

• oman taloudellisen tilanteen kartoitus 

• säästäminen ja sijoittaminen 

• rahastot ja pörssiosakkeet 

• riskienhallinta 

   

Seuraavat laaja-alaiset tavoitteet toteutuvat opintojakson sisällöissä:   

hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen, 

yhteiskunnallinen osaaminen, eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä globaali- ja 

kulttuuriosaaminen.  

  

Opintojakson vapaa kuvaus  

Laita raha töihin. Sijoittamiseen, säästämiseen ja oman talouden hallintaan liittyvä 

opintokokonaisuus. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin sijoituskohteisiin, kuten 

esimerkiksi pörssiosakkeet, rahastot ja asunnot. Opiskelijat tekevät henkilökohtaisen 

sijoitussuunnitelman ja kokeilevat sijoittamista itse virtuaalisalkun avulla tai omalla 

rahalla. Opintojakson oppitunnit on hajautettu 2,5 vuoden ajanjaksolle, jotta 

sijoittamiseen liittyvä aikajänne saadaan riittävän pitkäksi. Opintojakso sisältää 

vierailuja ja vierailijoita. 

  

Arviointi: S / H. Hyväksytty suoritus vaatii aktiivista osallistumista oppitunneilla ja 

opintojakson töiden/projektien loppuunsaattamisen. 

  

Avainsanat: oma talous, säästäminen, sijoittaminen, pörssituotteet  



  

Ei itsenäistä suoritusta, sillä opintojaksolla tehdään paljon tiimityötä. 

 

Opintojakson nimi Yrittäjyysprojekti (1-4 op) 

Opintojakson koodi YRI10 (valinnainen) 
 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

• oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan projektin 

• oppii projektinhallinnan keskeiset taidot 

• osaa arvioida projektin tuotosta ja koko prosessia 

• oppii itsensä johtamisen taitoja 

• kehittää tiimi- ja ryhmätyötaitojaan 

• oppii viestintä- ja esiintymistaitoja 

• osaa laatia projektiraportin 

 
Keskeiset sisällöt  

• Projektin suunnittelu ja valmistelu 

• Osallistuminen projektin toteutukseen 

• Tapaamiset yhteistyökumppanin kanssa 

• Ohjauskeskustelut 

• Raportointi ja reflektio 

Seuraavat laaja-alaiset tavoitteet toteutuvat opintojakson sisällöissä: 

hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen, 

yhteiskunnallinen osaaminen, eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä globaali- ja 

kulttuuriosaaminen. 

 

Opintojakson vapaa kuvaus 

Yrittäjyysprojektin opiskelija voi toteuttaa yksin tai ryhmässä. Opintojakso voi olla 

yhteistyökumppanin toimeksianto tai vaikkapa oppilaitoksen arkeen liittyvä 

kehittämisprojekti. Kurssin sisältö, suoritustapa, laajuus ja menetelmät vaihtelevat 

projektin luonteesta riippuen. 

Edeltävät opinnot: YRI02 Sisäinen yrittäjyys (2 op) 

Arviointi: S / H. Hyväksytty suoritus vaatii aktiivista osallistumista suunnitteluun, 

proketin toteutukseen sekä reflektointiin. 

Avainsanat: projektioppiminen, projektinhallintataidot, raportointitaidot, itsensä 

johtaminen, tiimityötaidot, työelämätaidot, verkostoituminen, esiintymistaidot 

 



 

 

Opintojakson nimi 24h-leirin ohjaajakoulutus (2 op) 

Opintojakson koodi YRI11 (valinnainen) J 
 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

• suunnittelee yhdessä vastuuopettajien ja muiden ohjaajien kanssa 24h-leirin 

• ottaa vastuun omien toimintarastiensa ohjaamisesta ja oman leiriryhmänsä 

sparraamisesta 

• ottaa vastuuta leirikokonaisuuden onnistumisesta 

• oppii tuntemaan vahvuuksiaan ohjaajana 

 
Keskeiset sisällöt  

• Leirin suunnittelu ja valmistelu 

• Osallistuminen leirille ohjaajana 

• Palautekeskustelu ja itsearviointi leirin jälkeen 

Seuraavat laaja-alaiset tavoitteet toteutuvat opintojakson sisällöissä:  

Vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen. 

Opintojakson vapaa kuvaus 

24h-leirille osallistuminen leiriläisenä on edellytys, että voi päästä seuraavana 

vuonna ohjaajaksi. Ohjaajien opintojaksolla ideoidaan/muokataan leirille haaste ja 

suunnitellaan leirin aikataulu niin, että leiriläiset pystyvät työstämään haastetta 

monipuolisesti. Leirillä ohjaajat vastaavat rastityöskentelystä ja auttavat omaa 

ryhmäänsä eteenpäin sekä valmentavat heitä esiintymään. Huom! Leiri ei ole 

ilmainen ohjaajille, leirimaksu kattaa ruokailut, tilavuokrat ja kuljetuksen. 

Edeltävät opinnot: YRI05 (Nuori yrittäjä 24h-leiri) 

Arviointi: S / H. Hyväksytty suoritus vaatii aktiivista osallistumista suunnitteluun, leirin 

toteutukseen sekä arviointiosioon. 

Avainsanat: tiimityö, ohjaaminen, innostaminen, motivointi, ideointi 

Ei itsenäistä suoritusta, sillä opintojakso vaatii leirille osallistumisen. 
 
 
 

 

 

 

 



 

Opintojakson nimi Pressikortti (2 op) 

Opintojakson koodi YRI12 (valinnainen) L 
 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

• oppii kirjallisen ja kuvallisen viestinnän taitoja 

• osaa laatia laatia erilaisia kirjallisia ja kuvallisia julkaisuja 
 

Keskeiset sisällöt  

• kirjallisen julkaisun laatiminen 

• kuvallisen viestinnän laatiminen 
 

Seuraavat laaja-alaiset tavoitteet toteutuvat opintojakson sisällöissä: 

vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen, kulttuuriosaaminen  

Opintojakson vapaa kuvaus 

Opiskelija kokoaa yri-linjan opintojensa aikana kansion, joka sisältää erilaisia 

julkaisemiseen liittyviä tehtäviä, joista saa pisteitä. Valmis portfolio on laajuudeltaan 

10 p. Tehtäviä ovat kolumni tai muu lehtikirjoitus (3 p), esittelyvideo (5 p), 

blogikirjoitus (2-3 p), lehdistötiedote (2 p), esite (flyer, juliste tms.) (2 p), some-

päivitys (0,25 p).  

Arviointi: S / H. Hyväksytty suoritus vaatii julkaisuja 10 pisteen verran. 

Avainsanat: viestintä, julkaisu, media, sosiaalinen media 

 
 
 
Opintojakson nimi Kansainvälisyys (1-3 op) 
Opintojakson koodi YRI13 (valinnainen) 
 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

• vahvistaa kansainvälisyysosaamistaan 
• kartuttaa kielitaitoaan, kulttuuritietouttaan 
• oppii eettistä ja globaalia vastuullisuutta 
• oppii kotikansainvälisyyden eri muotoja 

 
Keskeiset sisällöt  

• opintomatkan suunnittelu ja toteutus 
• kansainvälisyyteen liittyvä tapahtuman suunnittelu ja toteutus 
• kv -yhteistyö yrityksessä tai oppilaitoksessa 
• reflektio 

 
 



 
Seuraavat laaja-alaiset tavoitteet toteutuvat opintojakson sisällöissä: 
vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen, globaali- ja 
kulttuuriosaaminen  
 
Opintojakson vapaa kuvaus 
Luovan yrittäjyyden linjalla on kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa 
järjestetään opiskelijavaihtoa. Opiskelija osallistuu linjan opiskelijavaihtoon tai 
muuhun kansainväliseen yhteistyöhön. Kansainvälinen projekti voidaan toteuttaa 
kotikansainvälisyytenä esimerkiksi verkon välityksellä tai tutustumisena lähialueen 
yritysten, oppilaitosten tai muiden yhteistyökumppaneiden kansainvälisyyteen. 
 
 
 
Arviointi: S/H. Kurssisuorituksen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen projektin 
eri vaiheisiin. Mahdollinen osallistuminen opintoretkelle.  
Ei itsenäistä suoritusta. 
 
Avainsanat:kansainvälisyys,kielitaito, globaali vastuullisuus, monilukutaito, 
verkostoituminen 
 
 

Opintojakson nimi Oman talouden hallinta (2 op) 

 
Opintojakson koodi YRI14 (valinnainen) B, J 
 
 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

• kokee oman talouden hallinnan merkityksellisenä osana hyvää elämää ja 

nuori haluaa kantaa vastuuta taloudestaan sekä tulla toimeen omillaan. 

• hahmottaa ympärillään olevia globaalin talouden ilmiöitä. Oppimateriaalin 

opiskeltuaan nuori ymmärtää paremmin talouden merkityksen yhteiskunnalle 

ja oman talouden hallinnan merkityksen omassa elämässään. 

• oppii ja vahvistaa taitojaan oman talouden hallinnasta ja itseluottamus omaan 

talouteen vahvistuu.  

• oppii tienaamisesta, vastuullisesta kuluttamisesta, säästämisestä ja 

sijoittamisesta, vakuuttamisesta sekä luotonotosta. 

• saa tiedon lisäksi konkreettisia apuvälineitä oman talouden hallintaan. Näitä 

käyttäessä lisääntyy ymmärrys oman talouden kokonaiskuvasta, etenkin 

tuloista ja menoista. 

 
Keskeiset sisällöt  

• oman talouden hallinta 

• tulot ja menot 

• vastuullinen kuluttaminen 

• säästäminen ja sijoittaminen 



• vakuuttaminen ja luotonotto 

Seuraavat laaja-alaiset tavoitteet toteutuvat opintojakson sisällöissä:  

hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen, 

yhteiskunnallinen osaaminen, eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä globaali- ja 

kulttuuriosaaminen. 

Opintojakson vapaa kuvaus 

Opintojakson oppimateriaalin tarkoituksena on toimia materiaalina talouden 

opetukseen toisella asteella. Opintojakso keskittyy oman talouden hallintaan. Lukion 

opetussuunnitelmaan oppimateriaali linkittyy niin lukion arvoperustaan, 

työelämävalmiuksien luomiseen, matemaattisten valmiuksien kehittämiseen ja 

hyödyntämiseen, talouden suunnitteluun, historian opetuksen globaalin talouden 

opetukseen, yhteiskuntaopin talousosaamiseen kuin taloustietoon linkittyviin osioihin 

sekä opinto-ohjaukseen liittyvään oman talouden hallinnan opetukseenkin. 

Opintojakso toteutetaan verkkokurssina ja se on osa Jyväskylän yliopiston avoimen 

yliopiston tarjontaa. Ilmoittautuminen tapahtuu Jyväskylän yliopiston avoimen 

yliopiston sivuilla. Ilmoittautumista varten tarvitset pankkitunnukset. Katso myös 

avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeet! 

Edeltävät opinnot: Suositellaan suoritettavaksi YH2-opintojakson jälkeen. 

Arviointi: S/H 

Itsenäinen suoritus 

Avainsanat: oma talous, talousosaaminen, vastuullinen talous 

  

Opintojakson nimi Yrittäjyysosaaminen (2 op) 

 
Opintojakson koodi YRI15 (valinnainen) B, J 
 
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

•  tutustuu yrittäjyyteen ja oppii aloitteellisuutta, suunnitelmallisuutta, ideointia ja 

luovuutta. 

•  oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan, havainnoimaan 

liiketoimintamahdollisuuksia ja tuotteistamaan osaamistaan. 

Keskeiset sisällöt  

• opintojakso tarjoaa nuorelle valmiuksia yrittäjäksi ryhtymiseen tiedon, 

tehtävien ja erilaisten esimerkkien ja mallien avulla.  

• opintojakson kautta hahmotetaan myös yrityksen pyörittämiseen liittyviä 

taloudellisia näkökulmia, opiskellaan erilaisista yritysmuodoista ja eri 

yritysmuotoihin liittyvistä toimintaperiaatteista ja ominaispiirteistä. Näihin 

liittyen käsitellään myös yrittäjyyteen liittyviä vastuita ja velvollisuuksia. 

https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille/opinnot-lukioille
https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille/opinnot-lukioille
https://bit.ly/ytol_opintoihin_ilmoittautuminen


• opintojakson parissa harjoitellaan myös myynnin ja asiakaspalvelun 

perusteita, pohditaan asiakasryhmien tunnistamista ja markkinoinnin 

perusperiaatteita. 

• opintojaksolla kuvaillaan myös, mitä verkostot ovat ja opetetaan 

verkostoitumisen merkityksestä tämän päivän työelämässä. 

• opintojaksolla käydään läpi myös vastuullisen liiketoiminnan eri osa-alueita ja 

kiertotaloutta sekä niiden mahdollisuuksia. 

 

Seuraavat laaja-alaiset tavoitteet toteutuvat opintojakson sisällöissä:  

hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen, 

yhteiskunnallinen osaaminen, eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä globaali- ja 

kulttuuriosaaminen. 

Opintojakson vapaa kuvaus 

Opintojakso kannustaa pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä uravaihtoehtona, mutta samalla 

antaa perustietoa yrittäjyyden ja työn merkityksellisyydestä niin yksilölle kuin 

yhteiskunnalle. Opintojakso sopii siis niin yrittäjäksi kuin työntekijäksi myöhemmin 

työelämässä siirtyvälle toisen asteen opiskelijalle. Opintojakso toteutetaan verkossa. 

  

Edeltävät opinnot: Voi suorittaa aikaisintaan ensimmäisen vuoden keväällä. 

Arviointi: S/H 

Itsenäinen suoritus 

Avainsanat: liiketoimintaosaaminen, tuotteistaminen, verkostoituminen, 

asiakaspalvelu, vastuullinen liiketoiminta, kiertotalous 

  

  

 


