
Yrittäjyyslinja PRO
= Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjalaisille suunnattu työelämäpainotteinen 

merkonomintutkinto n.3,5 v.



Miksi PRO-linja?

• 3,5 vuodessa voi suorittaa koko lukion oppimäärän sekä merkonomin tutkinnon – Olet 
liiketoiminnan ammattilainen

• Voit hakea todistusvalinnassa kummalla tahansa todistuksista

• Monet ammattikorkeakoulujen liiketaloudenlinjat hyväksi lukevat merkonomitutkinnon 
opinnot vastaamaan ensimmäisen vuoden opintoja

• Mahdollisuus painottaa opinnot taloushallinnon osaamiseen

• Vältät välivuoden esim. ennen armeijaa

• Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia, jotka voit hyväksi lukea kaikkiin ammatillisiin 
tutkintoihin

• CV todistettua osaamista



Liiketoiminnan 
perustutkinto 

180osp

Ammatilliset tutkinnon osat 
145osp

❑Asiakaspalvelu 20osp

❑Tuloksellinen toiminta 20osp

❑Työelämässä toimiminen 15osp

❑Myynti 30osp/Markkinointiviesti
ntä ja sisällöntuotanto 30osp

❑Yrityksessä toimiminen 15osp

❑Projektissa toimiminen 15osp

❑Tuoteneuvonta 15osp

❑Lukio-opinnot 15osp

Yhteiset tutkinnon osat 35osp

• Taide ja luova ilmaisu = KU1 ja AI4

• Fysiikka = FY1 ja FY2

• Kemia = KE1 ja KE2

• Yhteiskunnassa ja kansalaisena toiminen = 
yht, 4op opinnoista YH1,YH2,YH3 

• Talousmatematiikka MAA9 tai MAB6+MAB7

• Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen = 
2op LI1 tai LI1 JA TE1

• Kestävän kehityksen edistäminen = BI3 ja 
GE1

• Uraohjaus ja jatko-opinnot 1 osp = OP2

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 ja 2

Työelämässä toimiminen



1. vuoden kesä-> kesätyö 2. vuoden kesä ->kesätyö 3. vuoden kevät/kesä ->Tredu 4. Vuoden syksy (6-12kk) -> 
Tredu

Kesätyö/YRI11:
• Asiakaspalvelu 20 osp
• Työyhteisössä toimiminen 15 

osp

Kesätyö/YRI11:
• Tuoteneuvonta 15 osp

Näyttö:
• Yrityksessä toimiminen 15 osp –näyttö

Oppisopimus/koulutussopimus
• Tuloksellinen toiminta 20 osp
• Projektissa toimiminen 15 osp

Oppisopimus/koulutussopimu
s:
• Myynti 30 

osp/Markkinointiviestintä 
30  osp

• Tai opintoja AMK.sta

Verkkokurssit opintojen aikana: Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 ja 2 – ja Työelämässä toimiminen yto verkkokurssi

Ylöjärven lukio: Yrittäjyyslinja

Tredu: Merkonomin tutkinto

1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

• YRI1 Yrittäjyys ja megatrendit  2op
• YRI2 Esiintyminen ja 

vuorovaikutustaidot 2op
• YRI3 Myynti ja asiakaspalvelu 2op
• YRI4 Projektinhallinta ja 

osuuskuntayrittäjyys 5-6op
• YRI5 Johtaminen 1op

• YRI6 Yrittäjyys ja 
projektinhallinta II 4-6op

• YRI7 Tuotesuunnittelu ja 
palvelumuotoilu 2op

• YRI8 Markkinointi ja 
kaupallistaminen 2op

• YRI9 International Business 2op

• YRI10 Yrityksen 
yhteiskuntavastuu 2op



Oppiminen työelämässä

- Opiskelijan arviointi tapahtuu työelämässä aidoissa työtilanteissa, työelämän edustajan ja 
opettajan yhteistyössä

- Opiskelijan ollessa kirjoilla lukiossa häneltä voidaan kesätöistä tunnustaa oppimista eri 
tutkinnonosiin riippuen mitä työtehtäviä hän on tehnyt.  

- Lukio-opintojen päätyttyä opiskelija siirtyy Tredun opiskelijaksi ja sen jälkeen 
työssäoppiminen tapahtuu joko oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.  

- Työelämässä oppiminen tulee liittyä opiskeltavaan tutkinnon osaan

- Työelämässä oppimisella ei ole määräaikaa -> osaamista arvioidaan



Trello: Yrittäjyyslinjapro

• Opiskelija löytää suoritettavat tutkinnonosat ja niiden 
ammattitaitovaatimukset sekä esimerkkejä siitä minkälaisia 
työtehtäviä töissä tulee tehdä kartuttaakseen osaamistaan kyseissä 
tutkinnonosassa. 

• Kesätyön jälkeen opiskelija liittää kurssille työtodistuksen, jossa näkyy 
selkeästi myös työssäoloaika ja työtehtävät.  Esim. Kesäkahvila Muru

• Jos opiskelijan kertynyt osaaminen riittää näyttöön ja työnantaja 
suostuu arvioimaan opiskelijan, niin hän tekee näyttösuunnitelman. 

• Trellokurssilla voi olla myös täydentäviä tehtäviä opiskelijoille.



Kysy lisää:

Vastuuopettajaltasi 
Rinna tai Raisa

Tiina Mätäsjärvi 
p.0447288802

Niina Reini 
p.0408064098



Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2osp
Opiskelija osaa

• käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintäteknisiä laitteita ja tekee niihin liittyviä valintoja

• käyttää digitaalisia palveluita ja sovelluksia.



Työelämässä toimiminen 2osp
Opiskelija osaa

• selvittää alan työmarkkinoiden tilannetta ja alan osaamistarpeita

• solmia työsopimuksen työnantajan kanssa

• toimia osana työyhteisöä


