
YRITTÄJYYDEN OPINNOT



Miksi 
osallistuisin?

Opinnoissa 
opit mm.

tiimityöskentelyä

vuorovaikutustaitoja

itsesi johtamista

verkostoitumista

projektinhallintaa

esiintymistaitoja

yrityksen toimintamallin oppimista käytännössä

liiketoimintaosaamista; markkinointia ja taloushallintoa



YRO01-YRO08 YRITTÄJYYSOPINNOT

• Kursseja voi sisällyttää opinto-ohjelmaan haluamansa määrän yksittäisistä 
kursseista laajempiin kokonaisuuksiin

• Kaikki yrittäjyyden kurssit ovat soveltavia kursseja, jotka arvioidaan 
suoritusmerkinnällä. Kursseilla ei ole käytössä oppikirjoja, eikä pidetä kokeita. 

• Osa kursseista on tarkoitettu ensisijaisesti yrittäjyyden opintopolun valinneille 
opiskelijoille ja mikäli aloituspaikkoja jää täyttämättä, tarjotaan niitä myös muille 
opiskelijoille.

• Kurssit YRO01-YRO04 kestävät kukin kahden jakson ajan.

• Kurssit YRO05-YRO08 kestävät yhden jakson ajan.



YRO01-YRO04 
NY Vuosi 

Yrittäjänä -
kurssit

• Kurssilla perustetaan oma NY Vuosi Yrittäjänä –konseptilla 
toimiva yritys, jonka toiminnan kautta opetellaan yrittäjänä 
toimimista käytännössä.

• Opintoihin sitoudutaan neljän jakson ajaksi (kahden kurssin 
kokonaisuus)

• Kursseille voi osallistua joko yhden (YRO01-YRO02) tai kahden 
(YRO03-YRO04) lukuvuoden ajan. 

• Kursseille osallistumisesta saa lukuvuoden lopussa erillisen 
todistuksen.

• NY-vuoteen sisältyy eri oppilaitosten yhteisiä sparrauksia, 
tapahtumia ja kilpailuja sekä vierailukäyntejä, workshopeja, 
asiantuntijaluentoja ja muita opinto-ohjelmaa tukevia 
sisältöjä.

• Tarkemmat kurssikuvaukset löytyvät yrittäjyyden 
opetussuunnitelmasta

https://peda.net/jao/lyseo/opiskelu2/opintopolut/yrittajyys/ope
tussuunnitelma

https://peda.net/jao/lyseo/opiskelu2/opintopolut/yrittajyys/opetussuunnitelma


YRO05-YRO08 
YRITYSELÄMÄN 
NUORET 
SUKUPOLVET -
KURSSIT

• Kurssit ovat avoimia kaikille opiskelijoille

• Kurssit ovat pitkälti itsenäisesti opiskeltavia kursseja, mutta opettajan apu on 
tarvittaessa saatavilla.

YRO05 Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen (1 kurssi)

• Kurssilla käsitellään kaupallistamisen prosessia, markkinoinnin merkitystä, 
asiakasnäkökulmia sekä käydään läpi onnistuneen myynnin edellytyksiä.

YRO06 Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot (1 kurssi)

• Kurssilla käsitellään rakentavan vuorovaikutuksen edellytyksiä ja sen 
merkitystä liiketoiminnassa henkilökohtaisen elämän lisäksi. Kurssilla 
tutustutaan erilaisiin tapoihin kommunikoida, neuvottelujen vaiheisiin ja 
tavoitteisiin sekä neuvottelutekniikoihin.

YRO07 Globaalit markkinat (1 kurssi)

• Kurssilla tarkastellaan kansainvälistä kauppaa eri näkökulmista. Keskiössä 
ovat globalisaatioon liittyvät haasteet ja mahdollisuudet sekä talouden 
megatrendit. Lisäksi tutkitaan vastuullisen liiketoiminnan merkitystä ja 
toteutusta yritystoiminnassa. Kurssilla tutustutaan tarkemmin 
kiertotalouteen sekä liiketoimintakulttuureihin.

YRO08 Talous, raha ja yrittäjyys (1 kurssi)

• Kurssilla keskitytään oman talouden hallintaan ja yritystoiminnan 
kannattavaan pyörittämiseen. Keskiössä ovat laskentatoimi ja rahoitus, kuten 
esimerkiksi sijoittaminen. Oman yrityksen perustamiseen 
tutustutaan startup-maailman kautta.



KURSSIEN SIJOITTUMINEN KURSSITARJOTTIMELLE

LYSEON LUKIO

• YRO01-YRO04 kestävät kukin kahden jakson ajan

• YRO05-YRO06 kestävät kukin yhden jakson ajan 

• Opinnot toimivat hybridiperiaatteella jakautuen sekä lähiopetukseen että etäopetukseen. 
Opetustunnit ovat sijoitettuna kasipalkkiin, mutta opetukseen ei kokoonnuta joka 
oppitunnille, vaan katsomme kurssien alussa aikataulut. Kurssitoiminta pohjaa vahvasti 
opiskelijan omaan aktiiviseen toimintaan, jota ope-valmentaja ohjaa.

SCHILDTIN LUKIO

• YRO07-YRO08 kestävät kukin yhden jakson ajan



EduFuturan kursseista 
pari nostoa

• EduFuturan yrittäjyysopinnot ovat avoimia 
Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun sekä Gradian opiskelijoille. 

• Unelmat + inspiraatio! –kurssi sopii juuri sinulle, 
joka olet valmis tutkailemaan ammatillisia unelmiasi 
ja haluat tulevaisuudessa luoda itsellesi työpaikan. 
Kurssilla oppiminen tapahtuu käytännönläheisesti 
omia unelmia ja työelämän muutoksia pureskellen 
sekä omista työllistymismahdollisuuksista 
inspiroituen. Opintojakson kontaktikerroilla 
vierailee monipuolinen joukko yrittäjiä ja oman 
työpaikkansa luoneita henkilöitä, joiden kanssa 
opiskelijat pääsevät keskustelemaan ja 
työskentelemään. Kurssin aikana on neljä 
kontaktiopetuskertaa.

Lisätietoa: 
https://edufutura.fi/opiskelijalle/yrittajyysopinnot/une
lmatinspiraatio/

https://edufutura.fi/opiskelijalle/yrittajyysopinnot/unelmatinspiraatio/


• Luo oma kesäduunisi –kurssi on 
tarkoitettu sinulle, joka haluat luoda 
itsellesi kesätyöpaikan seuraavalle 
kesälle. Vuorovaikutteisella kurssilla 
opit ideoimaan liikeideoita ja 
testaamaan asiakkailla niiden 
potentiaalia. Tullessasi kurssille 
sinulla ei tarvitse välttämättä olla 
valmista ideaa. Kurssilta voi löytyä 
myös kaveri, kenen kanssa ideaa voi 
lähteä työstämään. Kurssilla on viisi 
kontaktiopetuskertaa.

Lisätietoa: 
https://edufutura.fi/opiskelijalle/yritta
jyysopinnot/omakesaduuni/

https://edufutura.fi/opiskelijalle/yrittajyysopinnot/omakesaduuni/

