
1.1.2017 Helmi Liiketalousopisto, Ravintolakoulu Perho ja Haaga-Perho yhdistyivät
noin 1.400 opiskelijan ja 150-päisen henkilökunnan Perho Liiketalousopistoksi.

Matkailuala. Liiketoiminta. Huippu-urheilu. 



Perho Liiketalousopisto on kaupungin ehkä 
innostavin ammatillinen oppilaitos, josta 
valmistutaan hyvin työllistäville aloille:

Valintojen vapaus alkaa koulutuksesta.

Tule siksi, mikä haluat olla.

LIIKETALOUSOPISTO

t: rehtori, toimitusjohtaja 
Juha Ojajärvi



Emme ole vain ammatillinen oppilaitos. 

Olemme myös aktiivinen 
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia 
URHEAn toimija ja 

urheilijan ammatillista koulutusta tarjoava
valtakunnallinen 
urheiluoppilaitos

LIIKETALOUSOPISTO

Opiskelu & huippu-
urheilu – GO!



LIIKETALOUSOPISTO

Ammatillinen perustutkinto ei ole 
nopea väylä vain työelämään.

Ammattikorkeakouluun voi nyt 
päästä hyvällä perustutkinto-
todistuksella suoraan sisään 
ilman pääsykoetta
+
merkonomin opintojemme aikana voi 
suorittaa osan tradenomin tutkinnosta
liiketoiminnan 
amk-väyläopintoina

!



Moni perholainen valmistuu samana 
päivänä sekä ammattiin että 
ylioppilaaksi. 

He ovat valinneet lukio-opintoihin 
yhdistetyn perustutkinnon eli
kaksoistutkinnon 

LIIKETALOUSOPISTO

Penkkarit

Vanhojentanssit



LIIKETALOUSOPISTO

Käytännönläheistä osaamista hankitaan 
yksilöllisesti
ü lähitoteutuksissa kampuksillamme
ü työvaltaisesti (koulutus- ja/tai oppisopimus)
ü verkossa

Myös opintojen kesto on yksilöllinen
• peruskoulupohjaiset max 3 vuotta
• yo-pohjaiset max 2 vuotta
Ø opintoja tukevat aiemmat opinnot ja 

työkokemus lyhentävät opiskeluaikaa

Jokaisella opiskelijalla on räätälöity 
opiskelusuunnitelma 

Olemme läsnä 
opiskelijoiden arjessa



Oppimisympäristöjä omasta takaa kampusten 
lisäksi ovat mm. oma ravintola ja ruokarekka 
sekä liikuntakeskus ja kaupunkipelto.

Koulutustemme perusmausteita ovat
• työelämälähtöisyys
• yrittäjämäinen tapa toimia
• palveluosaaminen
• kansainvälisyys
• hyvinvointi
• kestävä kehitys – KEKE

LIIKETALOUSOPISTO



LIIKETALOUSOPISTO

Projektit esim. ulkomailla
Asiakaspalvelu ja 
esiintyminen messuilla



Tapahtumien suunnittelu 
ja toteutus kampuksilla



Yleissivistävät ja 
kokemukselliset ekskursiot

Osallistavat kisat ja visat 
myös muille opiskelijoille



Tuotteistus  ja markkinointi 
omalla pellolla

Seminaarien 
järjestäminen verkossa



…ja pänttäys oppikirjoista



Tekemällä oppien kohti 
matkailualan, liiketoiminnan sekä urheilijan 

unelmauraa



LIIKETALOUSOPISTO

Ensisijainen hakuväylä peruskoulusta: 
Yhteishaku 23.2.–23.3.2021 @ opintopolku.fi
• ei soveltuvuuskoetta
• opintojen aloitus elokuussa

Hakuväylä lukiosta: 
Jatkuva haku 24/7 läpi vuoden @ perho.fi
• henkilökohtainen soveltuvuushaastattelu 
• matkailualan aloituksia 4/vuosi
• liiketoiminnan aloituksia 6–8/vuosi

Haku siis keväisin …ja koko 
ajan



Matkailualan perustutkinto
Yhteishaku: kaksoistutkinto

Jatkuva haku: lukio-/muu opintopohjaiset opinnot



Matkailuala on kielitaitoisen ja palvelu-/myynti-
henkisen kansainvälinen ala.

Peruskoulupohjaiset opiskelijavalinnat tehdään 
matkailualan kaksoistutkintoon.

Valitusta osaamisalasta riippuen
tuleva ammatti on
matka-asiantuntija,
matkailupalvelujen tuottaja tai

vastaanottovirkailija

LIIKETALOUSOPISTO



Matkailualan perustutkinnon rakenne (180 osp)

Matkapalvelujen 
myynnin osaamisala

üMatkapalvelujen 
myynti 
40 osp

Matkailupalvelujen 
osaamisala

üMatkailupalvelujen 
toteuttaminen 
40 osp

Majoituspalvelujen 
osaamisala

üHotellin 
vastaanottopalvelut 
40 osp

VALINNAISET TUTKINNONOSAT 75 OSP

YHTEISET TUTKINNONOSAT 35 OSP 
HUOM! Osa muodostuu lukio-opinnoista (kaksoistutkinto)

MATKAILUALAN ASIAKASPALVELU 30 OSP



LIIKETALOUSOPISTO

Valinnaiset tutkinnonosat (75 osp)
q Huippuosaajana toimiminen 15 osp työvaltaisesti
q Kokouspalvelut 15 osp lähiopetus/työvaltaisesti
q Majoituspalvelut 15 osp työvaltaisesti
q Majoitusyrityksen puhtauspalvelut 15 osp työvaltaisesti
q Matkailualan varausjärjestelmien käyttö 20 osp lähiopetus
q Matkailupalvelujen markkinointiviestintä 20 osp lähiopetus
q Matkailupalvelujen tuotteistaminen 30 osp lähiopetus
q Opastuspalvelut 25 osp lähiopetus
q Rakennelmien valmistus ja kunnossapito 15 osp työvaltaisesti
q Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti 25 osp lähiopetus/työvaltaisesti
q Retki- ja luontoruokailupalvelut 15 osp työvaltaisesti
q Työhyvinvointi 15 osp lähiopetus/työvaltaisesti
q Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp verkko-opetus/työvaltaisesti
q Service Guide 15 osp lähiopetus
q Kansainvälinen osaaja 15 osp lähi-/verkko-opetus
q Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp lähiopetus
q Yrityksessä toimiminen 15 osp lähiopetus/työvaltaisesti



Liiketoiminnan perustutkinto
Yhteishaku: peruskoulupohjaiset opinnot, myös kaksoistutkinto

Jatkuva haku: lukio-/muu opintopohjaiset opinnot



Liiketoiminnan ammatilliset opinnot ovat nopea 
reitti moniin käytännönläheisiä liiketaloudellisia 
taitoja ja asiakaspalveluosaamista vaativiin 
työtehtäviin.

Opiskelijavalinnat tehdään liiketoiminnan  
perustutkintoon.

Valinnaisten tutkinnon osien avulla valmistuu 
joukosta edukseen erottuvaksi 
merkonomiksi

LIIKETALOUSOPISTO



Liiketoiminnan perustutkinnon rakenne (180 osp)

VALINNAISET TUTKINNONOSAT 90 OSP:

YHTEISET TUTKINNONOSAT 35 OSP 
HUOM! Osa muodostuu lukio-opinnoista (kaksoistutkinto)

ASIAKASPALVELU, TULOKSELLINEN TOIMINTA, 
TYÖYHTEISÖSSÄ TOIMIMINEN 55 OSP

q Asiakkuuksien hoitaminen
q Markkinointiviestintä ja sisällön tuotanto
q Finanssipalvelut
q Kirjanpito
q Palkanlaskenta
q Tilinpäätöskirjaukset
q Yritystoiminnan suunnittelu
q Yrityksessä toimiminen
q Myynti
q Palvelumuotoilu

q Projektissa toimiminen
q Tapahtumatuotanto
q Henkilöstön tukipalvelut
q Työhyvinvointi
q Työpaikkaohjaajaksi 

valmentautuminen
q Logistiikkapalvelut
q Kirjaston tieto- ja opastamispalvelut
q Kirjastopalveluissa toimiminen
q Huippuosaajana toimiminen

URHEA-LINJAN VALINNAISET 
TUTKINNON OSAT:
q Urheiluvalmentautuja
q Aktiivinen kilpaurheilija
q Ammattiurheilija



Matkailualan ja liiketoiminnan kaksoistutkin-
tojen lukio-opinnot Malmin kampuksella. 
Opetuksesta vastaa TYKin aikuislukio:

• suomi
• englanti ja ruotsi
• matematiikka
• yhteiskuntaoppi/psykologia

Urhea-linjan Sporttikaksari-kaksoistutkinnossa 
sekä ammatillisten sekä lukioaineiden opetus 
pääosin Märskyssä.

LIIKETALOUSOPISTO



Urhea-linja, liiketoiminta
Yhteishaku: peruskoulupohjaiset opinnot, myös merkonomin kaksoistutkinto

Jatkuva haku: ylioppilaspohjaiset opinnot



LIIKETALOUSOPISTO

• suomi
• englanti
• ruotsi ja/tai 

matematiikka
• terveystieto 

ja/tai yhteis-
kuntaoppi

Urhea-linja on kaikkien lajien tavoitteellisesti 
urheileville nuorille. Urheilu osana opintoja jopa 
40/180 osp!

1. Liiketoiminnan perustutkinto, kaksi urheilu-
ryhmää Malmin kampuksella. 

2. Sporttikaksari-kaksoistutkinto (liiketoiminnan 
perustutkinto + yo-tutkinto, viisi ainetta) 
kumppanina Mäkelänrinteen lukio.

• Aamutreenit pääosin omien seurojen, lajin tai 
Urhean kanssa.

Urhea-linjalla valmistuu & treenaa mm.
merkonomiksi &
ammattiurheilijaksi



LIIKETALOUSOPISTO

Myös ylioppilaspohjainen 
Urhea-linja (jatkuva haku)

Haku- ja valintaprosessi 
yhteishaussa
ü liiketoiminnan perustutkinto, Malmin kampus 

& täppä ”Urheilijan ammatillinen koulutus” 
ü Sporttikaksarissa myös ”Lukio-opinnot/

yo-tutkinto” 
o hakulomake urheiluoppilaitokseen >
o Sporttikaksari-hakulomake >

Valintaperusteet 
• perustutkintoon yhteishaun kokonaispisteet
• Urhea-linjalle urheilullinen taso/lajipisteet ja 

urheilijahaastattelu (toukokuussa)
• Sporttikaksariin lisäksi lukuaineiden keskiarvo 

oltava yli 7,0 (yli 8,0 takaa paikan) 

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/10/72e3f1fc-urheiluoppilaitosten-hakulomake-2021.pdf
https://perho.fi/wp-content/uploads/2020/11/Sporttikaksarihakulomake2021.pdf


Urheilun voi yhdistää joustavasti myös 
muiden koulutusalojen opintoihin omaan 
opiskelusuunnitelmaan sovitetusti.

Urheilu +
ü ravintola-ala
ü matkailuala

LIIKETALOUSOPISTO



Jatkuvan haun myötä valmistujaisia 
juhlitaan läpi vuoden J



Valintojen vapaus alkaa koulutuksesta.
Yhteishaku keväisin & jatkuva haku koko ajan

LIIKETALOUSOPISTO



Tule siksi, mikä haluat olla.
#perholainen - perho.fi

https://perho.fi/


Malmin kampus - Vanha Helsingintie 13 (ent. Latokartanontie 12)

Matkailuala
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266
satu.sandman@perho.fi

Anne Maijala
opinto-ohjaaja
040 714 4276
anne.maijala@perho.fi

Liiketoiminta
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
040 775 3266
katriina.klen@perho.fi

Jouni Ilmarinen
opinto-ohjaaja
040 041 2113
jouni.ilmarinen@perho.fi

Urhea-linja
Tuuli Merikoski
urheilijakoulutuksen
koulutuspäällikkö
0400 711 728
tuuli.merikoski@perho.fi
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