
Y-LINJA® 
Yrittäjyys ja työelämätaidot Ylöjärven lukiossa 
 
Ylöjärven lukiossa on mahdollista valita opintoja, jotka aikaansaavat aktiivisia, yritteliäitä ja 
työelämätaidot hallitsevia nuoria.  
 

Y-LINJAN TAVOITTEET  
 tutustua yrityselämään teoriassa ja käytännössä  

 hankkia yhteistyö- ja tiimityöskentelytaitoja 

 saada lisää vastuunottokykyä, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta 

 oppia luomaan ja toteuttamaan ideoita 

 kehittää tiedonhankinta- ja ongelmanratkaisutaitoja 
 

OPISKELIJAVALINTA  
Y-linjalle valitaan enintään 20 Ylöjärven lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa. 
Valintaperusteena on kirjallinen tuotos, ryhmätyöskentely ja opintomenestys. Valinta 
tapahtuu ensimmäisen vuosikurssin syyslukukaudella.  
 

OPINNOT  
Saadakseen lukion päättötodistuksen, opiskelijan on noudatettava opinnoissaan lukio-
opiskelua koskevia säädöksiä. Lukio-opintojen vähimmäiskurssimäärä on 75 kurssia.  
Saadakseen erillisen todistuksen Y-linjan suorittamisesta, opiskelijan on suoritettava lukion 
pakolliset kurssit sekä seuraavat opinnot:  
 

Y-LINJAN OPINNOT  
(Y-linjalaiset valitsevat yhteensä vähintään 7 kurssia) 
 
Pakolliset kurssit 
(Y-linjalaiset valitsevat kurssit YL1-YL5) 
 
1. vuosikurssi 
 YL1 Projektinhallinta 1(1-3 kurssia)     
 YL2 Asiakaspalvelu ja myyntityö (1 kurssi) 
2. vuosikurssi 
 YL3 Vuosi yrittäjänä (1-3 kurssia) 
 YL4 Projektinhallinta 2 (1-2 kurssia) 
3. vuosikurssi 
 YL5 Vaikuta yhteiskunnassa (1 kurssi) 
 
Valinnaiset kurssit 
(Y-linjalaiset valitsevat vähintään 2 kurssia) 
 

 YL6 Leiriohjaajakurssi (2. vsk) (1-2 kurssia) 
 YL7 Markkinoinnin perusteet (2. vsk), (1 kurssi) 
 YL8 Minustako yrittäjä? (3. vsk) (1 kurssi) 
 YL9 Osuuskuntatoiminta (1.-3. vsk) (1+ kurssia) 

 
Toimintakurssit 



(Y-linjalaiset voivat valita 7 kurssin lisäksi) 
 

 Lukion vähimmäiskurssimäärään (75 kurssia) voidaan sisällyttää enintään 5 
toimintakurssia.  

 Toimintakurssi on käytävä pääosin lukio-opintojen aikana. 

 Opiskelijalla tulee olla kirjallinen todistus toimintakurssista. 

 Esityksen hyväksiluvusta tekee ryhmänohjaaja ja sen hyväksyy rehtori.  
 

1. Aktiivinen osallistuminen (1-3 kurssia)  

 järjestötyö (esim. valmennus, kerhon ohjaus, nuorisoedustajisto, SPR) 

 koulun opiskelijakunnan hallituksessa toimiminen  

 1 vuoden aktiivinen vapaaehtoistyö vastaa 1 kurssia  
 

2. Ohjaajakoulutus (enintään 3 kurssia)  

 sisältää sekä teoriatietoutta että käytännön kokemusta (esim. MLL 
lastenhoitajakurssi, Suomen Partiolaisten johtajakoulutus, isoskoulutus)  

 vähintään 30 tunnin tai 1 lukukauden kestävä koulutus vastaa 1 kurssia  
 
ARVIOINTI  
Kurssit arvostellaan suoritusmerkinnällä S/H.  
 

YL1 PROJEKTINHALLINTA 1 
 
TAVOITTEET  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tutustuu projektinhallinnan perusperiaatteisiin  

 oppii tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja ja omien vahvuuksien 
hyödyntämistä 

 tutustuu ylöjärveläisiin ja pirkanmaalaisiin yrityksiin 

 toteuttaa yhden isomman tai useita pienempiä projekteja yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa  

 
KESKEISET SISÄLLÖT  

 projektin suunnittelu, toteutus yhteistyötahon kanssa 

 projektin aloittaminen, projektisuunnittelu, projektin läpivienti, projektin 
valvonta, projektin päättäminen  

 
ESIMERKKEJÄ TOTEUTUKSESTA  

 asiantuntijavieraat, yritys- ja muut vierailut sekä tapaamiset 

 tilaisuuksien järjestäminen (suunnittelu, toteutus, reflektointi) 

 Ylöjärven markkinat 

 tehdään yhteistyötä Ylötehtaan kanssa, esim. ideointipäivä, toimialojen esittely 
lähialueen yritysten kautta, projektinjohtamisen työkalut 

 
ARVIOINTI  
Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä S/H.  
 

 



YL2 ASIAKASPALVELU JA MYYNTITYÖ 
 
TAVOITTEET  
Kurssin tavoitteena on saada kattava käsitys asiakaspalvelusta ja myyntityöstä. Kurssin 
käytyään opiskelija  

 ymmärtää palvelualan merkityksen yhteiskunnassa sekä myynnin ja 
asiakaspalvelun merkityksen työelämässä 

 tunnistaa hyvän asiakaspalvelijan ja hyvän myyjän ominaisuudet sekä erinomaisen 
asiakaspalvelutilanteen vaiheet ja osaa itse toimia asiakaspalvelutilanteessa 
vaaditulla tavalla 

 ymmärtää asiakaskohtaamisen merkityksen yrityksen menestyksen kannalta ja 
osaa nähdä miten asiakaspalvelusta voidaan kehittää yrityksen kilpailuvaltti 

 ymmärtää, miten myyntiä suunnitellaan ja johdetaan 

 tunnistaa erilaisia myyntikanavia ja -strategioita 

 ymmärtää verkostoitumisen ja asiakkuuksien merkityksen 

 ymmärtää asiakaspalvelun ja myynnin moninaisuuden eri aloilla ja eri viestimissä 

 tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa asiakaspalvelijana ja myyjänä 
 

ESIMERKKEJÄ TOTEUTUKSESTA  
Kurssilla keskitytään sekä asiakaspalvelun ja myynnin teorioihin että käytännön työhön. 
Opiskelijat suorittavat kurssilla projektin, jossa he konkreettisesti osallistuvat 
yhteistyöyrityksen myynnin edistämiseen ja asiakaspalveluun. Opiskelijat tutustuvat 
asiakaspalveluun ja myyntitilanteisiin myös muilla käytännön harjoituksilla, esimerkiksi 
haastatteluilla, asiakaspalvelun tarkkailulla ja yritysvierailuilla. 

 
ARVIOINTI  
Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä S/H.  
 
 

YL3 VUOSI YRITTÄJÄNÄ 
 
TAVOITTEET  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 saa käytännön kokemusta yrityksen perustamisesta ja yrittäjyydestä  

 saa perustiedot yritystoiminnasta ja yrityksen perustamisesta  

 tutustuu yrityksen rahoituksen, johtamisen ja markkinoinnin periaatteisiin 

 saa kuvan siitä, millaista on toimia yrittäjänä  

 hahmottaa yrittäjältä vaadittavia ominaisuuksia  

 oppii oman yrityksen perustamiseen tarvittavia tietoja ja taitoja  

 saa kuvan Ylöjärvestä yritysten toimintaympäristönä  
 
ESIMERKKEJÄ TOTEUTUKSESTA 

 perustetaan oma yritys lukuvuodeksi kerrallaan  

 kurssilla voidaan noudattaa joko Vuosi Yrittäjänä NY-ohjelmaa tai nuoret voivat 
toimia yrittäjinä Valon Tekijät Osuuskunnassa 

 projektityöskentely, yritysvierailut, asiantuntijatapaamiset, messut  



 tehdään yhteistyötä Ylötehtaan kanssa, esim. liikeideoiden sparraus, 

kummiyritysten hankkiminen, konsultaatio NY-yrityksille, messuvalmennus 

ARVIOINTI  
Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä S/H.  
 

YL4 PROJEKTINHALLINTA 2 
 
TAVOITTEET  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 syventää Projektinhallinta 1 –kurssilla hankkimiaan tietoja ja taitoja 

 saa lisää käytännön kokemusta projektin suunnittelusta, toteutuksesta ja 
hallinnoinnista  

 tuntee projektirahoituksen, -johtamisen ja -markkinoinnin pääpiirteet  

 kehittää omia tiimityöskentely- ja yhteistyötaitojaan  
 

ESIMERKKEJÄ TOTEUTUKSESTA 

 ideoidaan ja toteutetaan yksi tai useampi projekti 

 projektit tehdään yhteistyössä yrityksen, yhteisön tai yhdistyksen kanssa 

 yritysvierailut, asiantuntijavierailut, järjestövierailut 

 alan kirjallisuuteen tutustuminen  

 tehdään yhteistyötä Ylötehtaan kanssa tarpeen mukaan 
 
ARVIOINTI  
Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä S/H.  

 
 
YL5 VAIKUTA YHTEISKUNNASSA  
 
TAVOITTEET  
Tavoitteena on, että opiskelija  

 havaitsee, miten yksilö voi käytännössä vaikuttaa yhteisiin asioihin  

 pyrkii vaikuttamaan tärkeänä kokemaansa asiaan valitun projektityön pohjalta  

 syventää tietämystään yhteiskunnallisista vaikuttamistavoista  
 
ESIMERKKEJÄ TOTEUTUKSESTA 

 yhteistyö yhteiskunnallisten päättäjien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa 

 toteutetaan ajankohtaiseen aiheeseen liittyvä projekti 

 kurssin sisältöjä voidaan muokata opiskelijoiden mielenkiinnon kohteiden mukaan 
 
ARVIOINTI  
Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä S/H.  
 
 

YL6 LEIRIOHJAAJAKURSSI 
 



TAVOITTEET  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 oppii leirin tai muun vastaavan toiminnan suunnittelua ja ohjaamista  

 oppii järjestelyihin liittyvien käytännön asioiden vastuullista hoitamista  

 oppii ryhmän ohjaamiseen tarvittavia taitoja, esiintymistaitoja ja 
ongelmanratkaisukykyä 

ESIMERKKEJÄ TOTEUTUKSESTA 

 Opiskelijat toimivat ohjaajina esim. Yrityskylässä, 24h-leirillä tai 6h-leirillä. 

 Leirit auttavat nuoria ymmärtämään, että vuorovaikutustaitoja ja yrittäjämäistä 
toimintatapaa, taitoja ja ominaisuuksia tarvitaan kaikessa työssä ja työelämässä.  

 
ARVIOINTI  
Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä S/H. 
 
 

YL7 MARKKINOINNIN PERUSTEET 
 
TAVOITTEET 
Kurssin tavoitteena on perehtyä markkinoinnin perusasioihin, digitaalisen markkinoinnin 
perusteisiin ja oppia ymmärtämään markkinointitoimien merkityksen liiketoiminnassa. 
Tavoitteena on, että kurssin käytyään opiskelija  

 ymmärtää markkinoinnin, markkinointiviestinnän ja mainonnan käsitteet 

 ymmärtää markkinoinnin merkityksen yrityksille, osaa tunnistaa yritysten 
markkinointifilosofioita ja ymmärtää kokonaisvaltaisen markkinointiajattelun 
merkityksen yrityksen strategisessa suunnittelussa ja johtamisessa 

 ymmärtää, miten markkinointia suunnitellaan ja tutkitaan ja tuntee markkinoinnin 
strategiseen suunnitteluun liittyvät keskeiset teoriat 

 ymmärtää ostokäyttäytymisen ja segmentoinnin merkityksen markkinoinnin 
perustana 

 ymmärtää, miten brändit syntyvät 

 tunnistaa, ymmärtää ja soveltaa sosiaalisen median työkaluja markkinoinnin 
näkökulmasta, ja osaa hyödyntää sosiaalisen median mahdollisuuksia 
liiketoiminnassa 

 tutustuu markkinointiviestinnän eri muotoihin 

 saa kokemusta markkinoinnin suunnittelusta ja markkinointimateriaalin 
tekemisestä 

 

ESIMERKKEJÄ TOTEUTUKSESTA 
Kurssilla keskitytään sekä markkinoinnin teorioihin että käytännön työhön. Opiskelijat 
suorittavat kurssilla projektin, jossa he konkreettisesti osallistuvat yhteistyöyrityksen 
markkinointiin ja markkinointimateriaalin tuottamiseen. Opiskelijat tutustuvat markkinointiin 
myös muilla käytännön harjoituksilla, esimerkiksi haastatteluilla ja yritysvierailuilla.  

ARVIOINTI  
Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä S/H.  



 

YL8 MINUSTAKO YRITTÄJÄ? 
 
TAVOITTEET 
Tavoitteena on, että opiskelija  

 oppii yritysmaailman asiantuntijoiden avulla syvemmin oikean yrityksen 
perustamiseen tarvittavia tietoja ja taitoja  

 soveltaa aikaisemmilla kursseilla oppimaansa ja kokemaansa 

 saa tukea ja ohjausta mahdollisen oman yritysideansa kehittämiseen 
 
ESIMERKKEJÄ TOTEUTUKSESTA 

 tutustuminen aloittelevalle yrittäjälle tarjolla oleviin tukipalveluihin, esim. Ylöjärven 
yrityspalvelut 

 yritys- ja asiantuntijavierailut 

 käsiteltäviä aiheita esim. liiketoiminnan perustaminen, rahoitus ja muut yrityksen 
perustamiseen liittyvät käytännön asiat 

 tehdään yhteistyötä Ylötehtaan kanssa 
 

ARVIOINTI  
Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä S/H.  
 

YL9 OSUUSKUNTATOIMINTA 
 
Ylöjärven lukion opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Valon Tekijät Osuuskunnan 
toimintaan.  

 Osuuskunnan kautta opiskelijat osallistuvat erilaisiin projekteihin, joista heidän on 
mahdollista saada palkaksi joko rahaa tai opintosuorituksia. 

 Osuuskuntatoimintakurssien suorittamisesta sovitaan etukäteen Y-linjan 
valmentajaopettajan kanssa.  

 Osuuskuntatoiminta mahdollistaa esimerkiksi kesätyön tai opiskeluiden ohella 
tehtävä työn. 

ARVIOINTI  
Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä S/H.  
 


