Yrittäjyyslinja

Tähtäät korkealle.

Verkostoidut ja kansainvälistyt.

Teet tiimityötä.

Teet tulevaisuuttasi parhaassa seurassa.

Yrittäjyyslinjan yleiskuvaus ja tavoitteet
Karhulan lukiossa on toiminut vuodesta 2006 lähtien yrittäjyyslinja, jossa
suoritetaan 12 opintojaksoa yrittäjyyteen painottuvia opintoja. Opinnot ovat
pääasiassa koulukohtaisia tai valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja, joten ne
sisältyvät lukion oppimäärän 150 opintopisteeseen. Yrittäjyysopintoja ja -projekteja
on tarjolla myös muille kuin linjan opiskelijoille.
Yrittäjyyslinjalla voi valita kahdesta polusta.
Jatko-opintopolun valitsevan
opiskelijan tavoitteena on hankkia vankat jatko-opintovalmiudet kaupallisen alan tai
talousalan opintoihin, esimerkiksi kauppakorkeakoulun, tuotantotalouden ja
taloustieteen
opintoihin
yliopistoissa
tai
liiketalouden
opintoihin
ammattikorkeakouluissa. Linjalla opiskellaan mm. markkinointia, viestintää ja
erityisesti yrittäjyyttä. Yrittäjäpolun kautta opiskelija voi vahvistaa omaa
erityislahjakkuuttaan esim. harrastuksesta yrittäjäksi tai tähdätä suunnitteilla olevan
tai jo olemassa olevan yrityksen toimintaan ja sen kehittämiseen.
Yrittäjyyslinjan tavoitteena on edistää yrittäjämäistä elämänasennetta. Sisäistä
yrittäjyyttä eli omatoimisuutta, luovuutta ja palveluhenkisyyttä tarvitaan kaikkialla
nykyajan työelämässä. Käytännön yrittäjyyteen perehdytään yritysvierailuilla sekä
erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten kansainvälisissä projekteissa, Nuori
Yrittäjyys ry:n ohjelmissa ja digitaalisissa oppimisympäristöissä suoritettavissa
verkko-opinnoissa.

Makean Salaisuus NY:n standi Höyrypanimolla 2018.

Kansainvälistä yhteistyötä Espanja-projektissa 2018.

Yrittäjyyslinjalla opiskelu
Projektiopinnot
Yksilöllisyyttä yrittäjyyslinjan opintoihin tuovat valinnaiskurssit, joissa on
mahdollisuus suorittaa omia projektiopintoja ja mm. ”Harrastuneisuus yrittäjyydeksi”
-opintojakso. Lisäksi opintoihin voidaan lukea hyväksi koulun ulkopuolella
suoritettavia yrittäjyyteen soveltuvia opintoja.
Kansainvälisissä yrittäjyysprojekteissa opiskellaan myös ulkomailla. Kansainvälisiä
yrittäjyyskasvatuksen kumppaneita on ollut mm. Tallinnassa, Latviassa, Pietarissa
ja Espanjassa. Pisin yhteistyö on vuonna 2000 alkanut kumppanuus murcialaisen
yhteistyökoulun kanssa. ”Espanja-projektia” toteutetaan kansainvälisen NY-leirin
teemalla. Projektissa on toteutettu suomalaisten ja espanjalaisten opiskelijoiden
yhteistyönä myös yksi kansainvälinen NY-yritys

Kansainvälistä yrittäjyyttä, Tasty Finland & Spain.

Verkko-opinnot
Yrittäjyyslinjan tarjoamat monipuoliset verkko-opinnot antavat tilaa opiskelijan
itsenäiselle oppimiselle. Verkko-opintotarjonnassa ovat mukana TAT:n
Businesskurssit (1-4), Startup High School-kurssit sekä Skilloon-ympäristön
verkkokurssit. Opintoihin voi sisällyttää myös korkeakoulujen ja yliopistojen
verkkokursseja sekä yrittäjyyslukioiden verkoston yhteisiä opintojaksoja. Opinnot
toteutetaan digitaalisissa oppimisympäristöissä ja niitä ovat olleet
suunnittelemassa ja tukemassa alan huipputoimijoita, mm. Aalto-yliopisto, Slush
ja hundrED. Osan opinnoista voi suorittaa englanniksi.
NY-ohjelmat
Yrittäjyyslinjan opinnoissa toteutetaan kattavasti Nuori Yrittäjyys ry:n opintoohjelmia, joiden aloituksena toimii NY24h-leiri, jonka haastetehtävät ja
opetusmiljööt vaihtelevat vuosittain. Leirillä tehdään yhteistyötä Kymenlaakson
lukioiden kanssa.

DWJ NY, Iida Laakso Kotka-Haminan aluemessuilla.

NY Vuosi yrittäjänä-ohjelmassa on mahdollisuus harjoitella oikeaa yritystoimintaa.
Ohjelma huipentuu keväällä pidettäviin aluemessuihin, jossa palkitaan EteläKymenlaakson parhaat nuoret yrittäjät. Aluemessuilta voi edetä valtakunnalliseen
Uskalla yrittää -finaaliin, jossa valitaan Suomen parhaat nuoret yritykset
edustamaan kasainvälisille messuille. Yrittäjyyttä harjoitellaan myös järjestämällä
kahvituksia esim. vanhempainiltojen ja vanhojentanssien yhteydessä.

Työelämälähtöisyys ja yritysvierailut
Työelämälähtöisyys on läsnä linjan opinnoissa. Linjalla suoritetaan 5 päivän TETharjoittelu yrityksessä. Lisäksi linjan opiskelijat ovat päässeet tutustumaan
yritysjohdon toimintaan Päivä Johtajana -tapahtumissa.
Opintoihin kuuluu monipuolisia yritysvierailuja pienyrityksistä teollisuusyrityksiin.
Pysyvämpiä yritysyhteistyökumppaneita ovat olleet mm. Mediatehdas Dakar Oy,
Kotkamills Oy sekä Stora Enso Sunilan tehdas. Näiden lisäksi on lukuisia opintojen
ja projektien mukana vaihtuvia yrityskumppaneita. Vuosien varrella koululla on
tavattu useita yrittäjävieraita. Mieleenpainuvimpia ovat olleet esim. viittomakielinen
hip hop-muusikko Signmark, valosuunnittelija Mikki Kunttu, sisustusarkkitehti
Marko Paananen ja julkkiskokki Harri Syrjänen.
Opinnoissa päästään tutustumaan myös yrittäjyyskongresseihin ja -messuihin.
Korkeakouluvierailut antavat perspektiiviä ja kipinää yrittäjyyden jatko-opintoihin.
Jatko-opintoväylistä on tutustuttu Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon, Aaltoyliopistoon ja Helsingin yliopistoon sekä Jyväskylän Tiimiakatemiaan.

Iiris Nokka, Karhulan lukion yrittäjyyslinja ja Jyväskylän Tiimiakatemia.

Yrittäjyyslinjan opinnot
Linjan pakolliset ja valinnaiset opintojaksot, opintojakson koodi ja suositeltu opiskeluvuosi.
kurssin nimi
Pakolliset opinnot
(7 opintojaksoa)
Yrittäjyyden perusteet
Markkinointi ja mainonta
Yrittäjyyspassista portfolioon
Talouden hallinta, säästäminen
ja sijoittaminen
Yrittäjyys-TET
Viestintä, vuorovaikutus ja
neuvottelutaidot
Bisnesenglanti
Valinnaiset opinnot
(5 opintojaksoa)
NY24h-leiri leiriläisenä
NY24h-leirin ohjaajakoulutus ja
leirin ohjaaminen
NY Vuosi yrittäjänä
Kansainväliset projektit
Bisnesruotsi
Haluatko kauppatieteilijäksi verkkokurssi /
Kauppatieteen, AMK:n tai
avoimen yliopiston soveltuva
yliopistokurssi
Yrittäjyyden verkko-opinnot
Startup High School-kurssit:
UP1 Ajattelun taidot
UP2 Ideoiden toteuttaminen
TAT digitaaliset bisneskurssit:
TAT1 Myynti, markkinointi ja
kaupallistaminen
TAT2 Vuorovaikutus ja
neuvottelutaidot
TAT3 Globaalit markkinat
TAT4 Talous, raha ja yrittäjyys
Bisnesvuosi
Liikunnanohjaus ja
hyvinvointialan yrittäjyys
Yrittäjyysprojektit
Yrittäjyyden mediaportfolio

koodi

opiskeluvuosi

YH8
YH9
YRI9

I
I
II

YRI1
YRI6

I
II

ÄI15
ENA13

YRI1

II tai III
II tai III

I

YRI2
YRI4-5
YRI10
YRI11

II
II
I tai II
II tai III

YRI8

II tai III

YRI14

II tai III
I-III

LI8
YRI15-17
YRI7

II tai III
II tai III
II tai III
II tai III
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