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kansainvälinen ja yrittämäinen pore. Voihan tulevaisuuden 
työpaikkasi olla myös kansainvälisillä markkinoilla ja/tai 
yrittäjänä. Become what you want to be.

Autamme sinua muotoilemaan unelmaopinnot 
ja työllistymään unelmauralle

Peruskoulupohjaisten perustutkinto-opintojen suunniteltu pi-
tuus on max kolme vuotta, lukio-/muu tutkinto- ja/tai työkoke-
muspohjaisten max kaksi. Opintojesi lopullinen pituus riippuu 
esim. opinnoissa tai työelämässä jo aiemmin hankkimastasi 
osaamisesta: sitä nopeammin valmistut, mitä enemmän jo 
osaat ja taidat jo tullessasi meille opiskelijaksi. 

Liiketoiminnan perustutkinnon voi suorittaa myös yhdistel-
mätutkintona eli valmistua samalla kertaa ylioppilaaksi ja 
merkonomiksi tai Urheiluakatemiamerkonomiksi.
 
Perho Liiketalousopisto on myös valtakunnallinen urheiluoppi-
laitos. Voit hakea meille myös urheilijastatuksella ja yhdistää 
opintoihisi tavoitteellisesti treenaamasi urheilun.

Liiketoiminnan eri työtehtävissä kautta linjan korostuvat asia-
kaspalvelu- ja yhteistyötaidot sekä mm. yrittäjyys. Myös kieli-
taidosta on etua. Jos tunnistat tuosta itsesi, tervetuloa 
opiskelemaan monien mahdollisuuksien liiketoiminnan  
perustutkintoa Malmin tai Töölön kampuksellemme!

Perho Liiketalousopisto luo sinulle menestyksen mahdollisuuk-
sia tarjoamalla innostavia reittejä ammattiin sekä enemmän 
& laaja-alaisempaa osaamista. Voit mm. liittää liiketoiminnan 
perustutkinto-opintoihisi osia ravintola- ja  matkailualojen 
tutkinnoista tai huippu-urheilun ja rakentaa näin oman näköi-
sesi osaamisen. Yllätät tulevan työnantajasi monipuolisella 
osaamisellasi.

Kampuksia Perho Liiketalousopistolla on 2+1 – Töölö ja Malmi 
sekä verkko – joilla kaikilla suoritat opintoja riippumatta pää-
kampuksestasi. Lisäksi on useita erilaisia oppimisympäristöjä 
kuten työelämä, Perhon Ruokarekka, Helmi Center, Ravintola 
Perho, Perho Green City Farm-ekopelto jne.

Monipuolisten ja erilaistavien opintojen lisäksi meillä on myös 
innostava, hyvinvointia tukeva tekemisen meininki – ja siinä 

Tule siksi,
mikä haluat

olla.

LIIKETOIMINNAN
perustutkinto



PERUSKOULU- JA LUKIOPOHJAISET OPINNOT

Liiketoiminnan
perustutkinto

MERKONOMI

Esimerkkejä opinnoissa suuntautumisesta:

kaupan ja toimiston monitaituri
Asiakaspalveluun ja markkinointiin suun-
tautuvilla opinnoilla saat monipuoliset val-
miudet toimia esimerkiksi kaupan myyjänä, 
kassavastaavana, tuote-esittelijänä tai myyn-
tiä, viestintää tai markkinointia hoitavana 
toimiston monitaiturina.

palvelujen ja ratkaisujen myyjä
Myyntiin ja markkinointiin suuntautuvilla 
opinnoista voit suunnata esimerkiksi palvelu-
myyjän, myyntipäällikön tai tapahtuma-
järjestäjän tehtäviin. 

talousosaaja
Taloushallintoon suuntautuvilla opinnoilla 
valmistut talousassistentiksi, taloussihteeriksi, 
laskenta-assistentiksi tai erikoistut suveree-
nisti myös laskutuksen ja asiakaspalvelun 
hallitsevaksi tilinpäätöstaitoiseksi kirjanpitä-
jäksi tai palkanlaskijaksi.

pankki-, vakuutus- & rahoitusalojen osaaja
Finanssialalle suuntautuvista opinnoista 
valmistuneen työ koostuu monikanavaisista 
asiakaspalvelun ja myynnin tehtävistä.

liikkeen ja talouden yhdistäjä
Liiketoiminnan perustutkinnon urheiluvalmen-
tautumisen ehdoilla toteutetuilla tai muuten 
liikunnallisilla urheiluakatemiapoluilta suun-
taat esim. tuotteiden ja palveluiden myyntiin 
sekä mainonnan ja tiedottamisen tehtäviin 
urheilu-/liikunta-alan yrityksiin ja organisaa-
tioihin.

Liiketoiminnan ammatilliset opinnot voi suorit-
taa myös yhdistelmätutkintona (perustutkinto 
ja ylioppilastutkinto).

Meiltä löydät ammattiin oman 
reittisi, joka vie perille

Suurin osan perholaisista työllistyy jo opin-
tojen aikana ja suuntaa valmistujaisjuhlasta 
suoraan vakinaiselle työpaikalle – tai korkea-
kouluun, jonne perustutkinto antaa lukion 
lailla yleisen hakukelpoisuuden ja/tai opis-
kelubuustin. 

Yhteishaku ja jatkuva haku 
unelmaurallesi

• Peruskoulupohjaiset hakijat:
 yhteishaku @ opintopolku.fi
• Lukio- ja muu tutkinto- ja/tai työelämä-
 taustaiset hakijat:
 jatkuva haku @ opintopolku.fi

Lukion päättötodistuksella voi hakea myös 
yhteishaussa.

Lisätiedot
Peruskoulupohjaiset opinnot: 
Heidi Havumäki, koulutuspäällikkö
040 714 4246, heidi.havumaki@perho.fi

Lukio- ja muu tutkintopohjaiset opinnot:
Kirsi Kärki-Luoto, koulutuspäällikkö
040 7144 264, kirsi.karki-luoto@perho.fi

hakutoimisto@perho.fi
perho.fi
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HOPS!

Perustutkinnon voi suorittaa 

esim. lukiopohjaisena jopa 

vuodessa. Se on siis 

varteenotettava vaihtoehto 

yo-kirjoitusten jälkeiselle 

välivuodelle!




