
 
 

 
 

Hakulomake Perho Liiketalousopiston Sporttikaksariin 2021 
 

Sporttikaksari-kaksoistutkinto on tarkoitettu aktiiviselle ja urheilulliselle 

nuorelle, joka haluaa suorittaa urheilusisältöpainotteisen liiketoiminnan 
perustutkinnon (merkonomi) ja opiskella samanaikaisesti ylioppilastutkintoon 

tähtääviä lukio-opintoja ja kirjoittaa ylioppilaaksi 5 aineessa.  

Sporttikaksarin opetus tapahtuu pääosin Mäkelänrinteen lukion tiloissa,          

mutta opetusta on myös Perhon Malmin kampuksella.   

Lukioaineita ovat suomi, englanti, ruotsi ja/tai matematiikka sekä lisäksi 
yhteiskuntaoppi ja/tai terveystieto. Muut reaaliainevalinnat edellyttävät opiskelua 

verkossa tai aikuislukiossa.  
 

Liiketoiminnan opinnoissa perehdytään asiakaspalveluun, myyntiin, 

taloushallintoon ja mm. urheilun liiketoimintaan ja urheilumarkkinointiin.  
 

Sporttikaksari on selkeästi kuormittavampi kuin pelkkä liiketoiminnan 

perustutkinto. Erityisesti tavoitteellisesti valmentautuvien osalta 
kaksoistutkinto edellyttää itseohjautuvuutta ja valmiutta itsenäiseen 

opiskeluun lukuvuoden aikana sekä myös kesällä. Seuran, lajiliiton tai akatemian 

järjestämiin aamutreeneihin on mahdollista osallistua aikaisintaan lukion 2. 
jaksosta alkaen, mikäli opinnot sujuvat moitteetta. Aamuvalmennuksen 

kokonaisuudesta sovitaan yksilökohtaisesti opiskelijan, koulun ja seuran/oman 
valmentajan kanssa. 
 

Valintaperusteet Sporttikaksariin: Ensin pitää tulla valituksi Perhon 
liiketalouden perustutkintoon (valintaperusteina yhteishaun kokonaispisteet). 

Opiskelupaikan saaneiden joukosta teemme sisäiset valinnat Sporttikaksari-
kaksoistutkintoon (ja Urhea-linjalle Malmille). Sporttikaksarissa sisäisen valinnan 

perusteina on urheilijahaastattelu, lajiliittojen pisteet sekä erityisen tärkeänä 
lukuaineiden keskiarvo, jonka pitää olla vähintään 7,0. Yli 8,0 keskiarvolla 

takaamme paikan Sporttikaksarissa.  
 
Hakuohje 

 
1) Hae Opintopolku.fi –palvelussa Perho Liiketalousopiston peruskoulupohjaiseen 

Liiketoiminnan perustutkintoon (Malmin kampus). Vastaa ”Kyllä” kohtaan: 
”Haluaisitko suorittaa ammatillisen perustutkinnon ohella lukio-opintoja/ 
ylioppilastutkinnon?”.  

Vastaa ”Kyllä” Opintopolun kysymykseen ”Oletko kiinnostunut suorittamaan 
ammatillisen perustutkinnon urheilijana (urheilijan ammatilliseen koulutukseen voi 

hakeutua oman ikäluokkansa kilpatason urheilija)?”               
 
 

2) Täytä (itse!) paperin kääntöpuoli ja tee alla pyydetty tehtävä niin hyvin ja laajasti 
kuin osaat. Palauta tämä hakulomake (+ mahd. hakulomake urheiluoppilaitokseen 

sis. valmentajan lausunnon) 23.3.2021 mennessä os. ”Sporttikaksari”, Hakutoimisto 
Malmi/Perho Liiketalousopisto, PL 87, 00701 Helsinki tai skannattuna 

hakutoimisto@perho.fi. Voit liittää myös muita lausuntoja/suosituksia.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Hakulomake Perho Liiketalousopiston Sporttikaksariin 2021 

 
Hakijan tiedot 

 

1) Nimi ja puhelinnro ___________________________________________________________ 

 

2) Syntymäaika __________     

 

3) Lukuaineiden keskiarvo jouluna/välitodistuksessa _________  

 

4) Opintopolussa on vain yksi hakukohde (Liiketoiminnan perustutkinto, Malmin kampus), johon 

valituista tehdään sisäinen valinta Sporttikaksariin Märskyyn, Urhea-linjalle Malmille tai 

kaksoistutkintoon/muihin normiryhmiin Malmille. Jos et tulisikaan valituksi Sporttikaksari-

kaksoistutkintoon, niin merkitse alle toivejärjestyksesi (1.=eka toive jne, 2.toka toive. ).  

 

Sporttikaksari-kaksoistutkinto ________  

Urhea-linjan liiketoiminnan perustutkinto Malmilla ________ 

Tavallinen kaksoistutkinto Malmilla ________ 

Tavallinen liiketoiminnan perustutkinto Malmilla _______ 

Tavallinen kaksoistutkinto Malmilla _______ 

 

5) Merkitse liitätkö hakemukseesi mukaan Hakulomakkeen urheiluoppilaitokseen (jossa mukana 

valmentajan lausunto), kopio käy.  

 

Kyllä ____ Toimitan myöhemmin ____  En hae valmennusurheiluhakijana ______ 

 

Tehtävä  

Kuvaile vapaamuotoisesti urheilutaustaasi, toimintaasi urheilun ja liikunnan parissa sekä 

mahdollista muuta harrastustoimintaasi. Kerro kiinnostuksestasi urheilumaailmaa ja siellä 

olevia tehtäviä kohtaan. Millaisissa rooleissa/tehtävissä olet urheilun parissa ollut? Millaisia 

haluat tulevaisuudessa? Mikä niissä kiinnostaa? Miksi haet Sporttikaksariopintoihin? Mitä 

vahvuuksia sinulla on liittyen lukio-opintojen suorittamiseen? Mitä odotat 

Sporttikaksariopinnoilta? Pohdi myös miksi juuri Sinä olisit hyvä valinta 

Sporttikaksariopiskelijaksi.  

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

___________________________________      voit jatkaa erilliselle paperille                                                                                                                                                                                                                                                       


