
Business 
Norssi
Talous- ja elinkeinoelämän 
lukiolinja

Business Norssi -linjalla

• on tarjolla opintoja talouteen,  
 johtamiseen, yrittäjyyteen ja  
 markkinointiin: yli 20 BN-opintojaksoja  
 sekä laajasti yliopistokursseja,  
 sisältöinä mm. liikeideat ja yrityksen  
 perustaminen, logistiikka ja myynti

• opiskelet motivoivassa ja  
 yhteisöllisessä ilmapiirissä. Linjalle  
 otetaan vuosittain 30 uutta opiskelijaa

• pääset itse kokeilemaan yrittäjyyttä  
 käytännössä

• pääset valitsemaan lukiomme  
 laajasta valikoimasta koulukohtaisia  
 opintoja erityisesti yhteiskunnallisissa  
 sekä matemaattis- 
 luonnontieteellisissä aineissa

• vierailet useissa kiinnostavissa  
 yrityksissä ja tapaat tuotannon sekä  
 talous- ja yritysmaailman vaikuttajia

• saat etumatkaa jatko-opintoihin 

Uskallatko ottaa 
haasteen vastaan?

tuni.fi/norssinlukio

OTA YHTEYTTÄ TAI TULE KÄYMÄÄN:

Haemme Business Norssi -linjalle motivoituneita, aktiivisia ja oma-aloitteisia  
nuoria, joilla on rohkeutta nähdä ja ajatella asioita uudella tavalla. 
Opetuksemme laatu on korkea ja annamme käyttöösi kaiken osaamisemme,  
sinulta edellytämme vastineeksi täyttä työpanosta.

BN - koordinaattorit
Aulikki Leisku-Johansson
Puh. 050 318 7372
Eija Niskanen
Puh. 050 318 2630

Lukion opinto-ohjaaja  
Suvi Niemeläinen
Puh. 040 190 1732
suvi.niemelainen@tuni.fi

Lukion rehtori  
Heidi Östring
Puh. 050 420 1478
heidi.ostring@tuni.fi

Etu- ja takakannen kuva Virve Viita



Rohkeutta, 
innovaatioita, 
yrittäjyyttä

”Parasta linjalla ovat olleet 
vieraat ja vierailut, joista 
olen oppinut tosi paljon.”

Business Norssi (BN) on talous- ja elin-
keinoelämän lukiolinja, jolla otat vankan 
askeleen kohti tulevaisuuttasi ja jatko- 
opintoja, erityisesti jos tavoitteenasi on 
jatko-opiskelupaikka kauppatieteiden, oike-
ustieteiden, liiketalouden tai  
tuotantotalouden parissa.

Norssin lukion BN-linjalla teoria ja käytäntö 
kohtaavat. Yliopiston lukiona arvostamme 
tutkivaa otetta opiskelussa. Opiskelijoilta 
edellytämme erityisesti  
aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja rohkeutta 
ajatella asioita uudella tavalla. 

BN-linjan opintoihin kuuluu tutkimushaas-
teita, osallistumista moninaisiin kilpailuihin 
ja tapahtumiin, yrittäjyyden harjoittelua, 
yliopisto-opintoja sekä kansainvälisissä 
verkostoissa työskentelyä. Linjan opiske-
lijana pääset lukuisille yritysvierailuille ja 
opintomatkoille sekä tapaamaan useita 
mielenkiintoisia oman alansa huippuosaajia. 
Opit tiimityöskentelyä sekä vuorovaiku-
tus- ja esiintymistaitoja. UNESCO-kouluna 
rakennamme tulevaisuutta YK:n kestävän 
kehityksen toimintaohjelman arvojen mukai-
sesti yhdessä oppimalla.

”Pääsin linjalle, joka ohjaa 
minua unelma-alalleni”
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