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SALON LUKION BUSINESS-LINJA

Opetussuunnitelmista monialaisiin talousosaamisen 
oppimiskokonaisuuksiin - käytännön esimerkkejä kouluista

Salon lukion Business linja - YouTube

Merita Suikkanen/Talous tutuksi –koulutus 6.9.2021

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&t=18&v=fY7460sS6tY&feature=youtu.be
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BUSINESS-LINJAN RAKENNE

• Linjan opinnot koostuvat vähintään 16 opintopisteen 
suuruisesta opintopaketista.

– Opiskelija voi rakentaa opintokokonaisuutensa 
harrastuneisuutensa, kiinnostuksensa ja jatko-
opintosuunnitelmiensa mukaisiksi.

– Pakollisia opintoja business-linjalla ei ole, vaan 
opiskelija valitsee jokaisesta kolmesta osiosta 
vähimmäismäärän opintoja:

1. yleisopinnot
2. kieliopinnot
3. yrittäjyys ja sijoittaminen.

Business-linjan opintokokonaisuudet
Merita Suikkanen/Talous tutuksi –koulutus 6.9.2021

https://salo.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/lukiokoulutus/salon-lukio/business-linja/#ac_1.+yleisopinnot+,ac_2.+kieliopinnot,ac_3.+yritt%c3%a4jyys+ja+sijoittaminen
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Business-linja sisältää monialaisia 
opintoja, mm:

• Runsaasti vapaavalintaisia liiketalouteen ja -toimintaan liittyviä 
opintoja, esimerkiksi:

– Turun kauppakorkeakoulun opintoja (5 opintojaksoa, yht. 15 
op.).

– Talous ja Nuoret (TAT) kansainvälisen liiketalouden 
opintojaksoja monimuoto-opiskeluna tiimityöpainotteisesti (4 
opintojaksoa, yht. 8 op.) ja Lukiolaisen sijoittajakoulun (4 op).

– Erilaisia projektiopintoja (esim. osallistumista erilaisiin 
hankkeisiin, tapahtumiin, Pörssilähettilästoimintaan, EYP, 
Sykäyksen organisoimaan Diili-kisaan).

– Vapaavalintaisia kieliopintoja, myös yliopistolta (esim. Turun 
yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettava opintojakso 
Affärssvenska ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen kielitaito 
(2 op.)).

– Oman yrityksen toiminta (esim. 4H-yritys/NY, yht. 2 - 4 op.)
– Tutustumista yrittäjyyteen ja Salon yritysmaailmaan sekä 

mahdollisia kansainvälisiä matkoja (esim. Erasmus-projektit, 
ym. ystävyyskouluprojektit mm. Kiinassa).

Merita Suikkanen/Talous tutuksi –koulutus 6.9.2021
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ESIMERKKI PROJEKTIOPPIMISEN KOKONAISUUDESTA:
Yhteistyössä YES:n ja Varsinais-Suomen yrittäjien kanssa

YES HACK Salon lukio
• Pilotointi 3. jakso: YES Hack -projektioppimisen kokonaisuus osana TAT:n Globaalin kaupan -opintokokonaisuutta

– YES HACK on tarkoitus ottaa pysyvästi osaksi opintokokonaisuutta.

– Tavoitteena myös sen skaalattavuus muihin kouluihin ja mahdollisesti myös kv-hankelukioyhteistyöhön.

– Työskentely tapahtuu pääasiassa 3 – 5 hlön tiimeissä.

RAKENNE:

1. TOIMEKSIANTO (1 x 75 min. oppitunti):

– Salolaiselta yritykseltä toimeksianto: Miten yritys laajentaa toimintaansa kv-markkinoille?

– Opiskelijat tekevät yritykselle muotoiluajattelun kautta somevideon, -mainoksen tai mainoskampanjan 
yrityslähtöisesti ilman ennalta annettuja tiukkoja rajoja lähtökohtana yrityksen problematiikka.

– Oheistehtävänä opiskelijat tekevät eri vaiheista päivityksiä ja tehtäviä lukion Instaan/FB:iin ja YES:n Instaan.

2. ASIANTUNTIJALUENTOJA (2 x 75 min. oppituntia):

– Aihepiirit liittyvät saatuun toimeksiantoon ja tukevat sen toteutusta.

1. Turun Kauppakorkeakoulu: Kv-yrityskulttuurit

2. Palvelumuotoilu ja asiakaslähtöisyys

3. YRITYSVIERAILU-TOUR (1/2 pvää, järjestetään bussikuljetuksella):

– Yhteistyössä Yrityssalon kanssa järjestettävä vierailu muutamaan kv-markkinoilla toimivaan salolaiseen yritykseen. 
Tavoitteena opiskelijoilla on saada ideoita omaan YES Hack-tuotokseen.

4. TYÖSKENTELYÄ TOIMEKSIANNON TIIMOILTA: oppitunneilla ja kotona

5. Itse varsinainen YES HACK Salon lukio Iot Campuksella (1 pvä):

– Opiskelijat viimeistelevät suunnitelmiaan ja esittävät ne yritykselle ja mahdollisesti myös pitävät pitsauksen 
englanniksi/ruotsiksi, ym. valitulla kielellä. Merita Suikkanen/Talous tutuksi –koulutus 6.9.2021
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KIITOS!
Lisätietoja voi kysellä:

Merita Suikkanen

Historian ja yhteiskuntaopin lehtori
Työelämä- ja yritysyhteistyön koordinointi
Business-linja

Salon kaupunki, Salon lukio
Kaherinkatu 2, 24130 Salo
merita.suikkanen@salo.fi
www.salonlukio.fi

mailto:merita.suikkanen@salo.fi
http://www.salonlukio.fi/
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