
Malmin kampus: Latokartanontie 12 - Töölön kampus: Perhonkatu 10–11 - 09 350 9210 - opintopalvelut@perho.fi - perho.fi 

Tule siksi,
mikä haluat

olla.

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. 

Matkailualan perustutkinnon voi suorittaa myös yhdistel-
mätutkintona eli valmistua samalla kertaa ylioppilaaksi 
matka-asiantuntijaksi, matkailupalvelujen tuottajaksi tai 
vastaanottovirkailijaksi. 

Perho Liiketalousopisto on myös valtakunnallinen urheiluoppi-
laitos. Voit hakea meille myös urheilijastatuksella ja yhdistää 
opintoihisi tavoitteellisesti treenaamasi urheilun.

Työ matkailualalla edellyttää sosiaalisuutta ja hyviä tiimityö-
taitoja, järjestelykykyä, oma-aloitteisuutta sekä kielitaitoa. 
Jos tunnistat tuosta itsesi, tervetuloa matkailualan perus-
tutkintoon! 

Perho Liiketalousopisto luo sinulle menestyksen mahdolli-
suuksia tarjoamalla innostavia reittejä ammattiin sekä enem-
män & laaja-alaisempaa osaamista. Voit mm. liittää matkailu-
alan perustutkinto-opintoihisi osia ravintola- ja liiketoiminnan 
alojen tutkinnoista tai huippu-urheilun ja rakentaa näin oman 
näköisesi osaamisen. Yllätät tulevan työnantajasi monipuoli-
sella 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 
kansainvälinen ja yrittämäinen pore. Voihan tulevaisuuden 

MATKAILUALAN
perustutkinto



PERUSKOULU- JA LUKIOPOHJAISET OPINNOT

Matkailualan
perustutkinto

MATKA-ASIANTUNTIJA

Matkailupalvelujen myynnin osaamisala
Matka-asiantuntijan monipuoliseen työhön 
kuuluu esimerkiksi matkojen ja matkapaket-
tien suunnittelua, esittelyä, myyntiä ja va-
raamista. Osana tutkintoa voit suorittaa mm. 
Amadeus System Certification Test for Travel 
School Student -sertifiointikokeen. Tyypillinen 
työpaikka on matkatoimiston, matkailukeskuk-
sen tai liikenneyhtiön palveluksessa.

MATKAILUPALVELUJEN 
TUOTTAJA

Matkailupalvelujen osaamisala
Matkailupalvelujen tuottajaksi valmistuttuasi 
voit toimia matkailualan eri tehtäväalueilla 
kuten erilaisten  matkailualan tapahtuma- ja 
ohjelmapalveluja tuottavien yritysten palve-
luksessa.  Työpaikkana voi olla esimerkiksi 
ohjelmapalveluyritys, matkailukeskukset, 
huvipuistot, nähtävyydet ja museot. Voit myös 
työskennellä matkanjärjestäjän palveluksessa 
ulkomaan kohteissa.

VASTAANOTTOVIRKAILIJA

Majoituspalvelujen osaamisala
Tässä ammatissa mm. asiakaspalvelutaidot, 
järjestelmällisyys ja kielitaito ovat valttia! Vas-
taanottovirkailijan työtehtäviä on huolehtia 
esimerkiksi hotellin tai kylpylän vastaanoton 
asiakaspalvelusta – ottaa vastaan huone-
varauksia sekä hoitaa asiakkaiden tulo- ja 
lähtöselvitykset ja laskutus. 

Matkailualan ammatiliiset opinnot voi suorit-
taa myös yhdistelmätutkintona (perustutkinto 
ja ylioppilastutkinto).

Meiltä löydät ammattiin oman 
reittisi, joka vie perille

Suurin osan perholaisista työllistyy jo 
opintojen aikana ja suuntaa valmistujaisjuh-
lasta suoraan vakinaiselle työpaikalle – tai 
korkeakouluun, jonne perustutkinto antaa 
lukion lailla yleisen hakukelpoisuuden ja/tai 
opiskelubuustin. 

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
Satu Sandman, koulutusalajohtaja
040 775 3266
satu.sandman@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!


