
Perho Liiketalousopisto on ravintola-alan, matkailualan ja 
liiketoiminnan ammatillinen oppilaitos Töölössä, Malmilla ja 

verkossa. Olemme myös valtakunnallinen urheiluoppilaitos, jonka 
Urhea-linjoilla voit yhdistää opiskelun ja huippu-urheilun.



Opoinfo
pe 30.10.2020
klo 9.30-11.00



Ravintola- ja catering-
alan perustutkinto

• Hakeminen ravintola- ja catering-alan perustutkintoon
• Kakkosvuodesta valitaan osaamisala: Minusta kokki / tarjoilija?
• Asiakaspalvelun osaamisala (tarjoilija)
• Ruokapalvelun osaamisala (kokki)

• Kaksoistutkinto: ruokapalvelun perustutkinto + lukio/yo
• Opintoihin voi ottaa tutkinnon osia matkailusta ja/tai liiketoiminnasta
• Mahdollisuus lähteä kilpailutoimintaan mukaan ja oppia alasta

enemmän
• Urheilun yhdistäminen ravintola-alan opintoihin on mahdollista
• Haaga-Helian AMK:n väyläopinnoissa kokkiopiskelijoilla on

mahdollisuus suorittaa restonomiopintoja.



Ammatteja
Kokki, tarjoilija, kahvilatyöntekijä, 

barista, sommelier, ravintolan vuoropäällikkö, 
keittiömestari, ravintoloitsija

Kenelle ala sopii?
Energiselle ja asiakaslähtöiselle osaajalle

Sinulle, jota vauhdikas työympäristö innostaa, ei lannista.
Luovalle, kädentaitoiselle ja tarkalle

Mielestäsi asiakkaat ovat työpäiväsi ilo.
Sosiaalisille ja palveluhenkisille

Uralla eteenpäin -meininki



Peruskoulusta: kesto 3 vuotta

Lukiosta: kesto 2 vuotta
Opintoja tukevat aiemmat opinnot ja 

työkokemus lyhentävät opiskeluaikaa

Asiakaspalvelun
osaamisala

TARJOILIJA



Ruokapalvelun
osaamisala

KOKKI
Peruskoulusta: kesto 3 vuotta

Lukiosta: kesto 2 vuotta
Opintoja tukevat aiemmat opinnot ja 

työkokemus lyhentävät opiskeluaikaa



Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp
• À la carte -ruoanvalmistus 30 osp
• À la carte -tarjoilu 30 osp
• Kahvilapalvelut 10 osp
• Katu- ja pikaruokapalvelut 10 osp
• Tilaus- ja juhlaruokien valmistus 25 osp
• Tilaus- ja juhlatarjoilu 25 osp
• Luonnontuotteiden hyödyntäminen ravitsemispalveluissa 15 osp
• Ravitsemispalvelujen tuotteistaminen 20 osp
• Huippuosaajana toimiminen 15 osp
• Yrityksessä toimiminen 15 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
• Oluen valmistus ja työskentely olutravintolassa 10 osp
• Makeat kädentaidot 10 osp
• Työpaikkaohjaajana toimiminen 5 osp

Pakolliset tutkinnon osat 85 osp
Kokki
• Ravitsemispalveluissa toimiminen 20 osp
• Lounasruokien valmistus 40 osp
• Annosruokien valmistus 25 osp

Tarjoilija
• Ravitsemispalveluissa toimiminen 20 osp
• Asiakaspalvelu ja myynti 25 osp
• Annosruokien ja juomien tarjoilu 40 osp

Tutkinnon osat (180 osaamispistettä)



Kaksoistutkinto: 
kokki + lukio + yo
• Opiskella voi ravintola- ja catering-alan perustutkinnon

(kokki), lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon =
KOLMOISTUTKINTO

• Vaihtoehtoisesti ammatillisen perustutkinnon ja yo-tutkinnon
• Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo tulee olla

vähintään 7.
• Opintoja ma ja ke Eiran aikuislukiossa ja ti, to ja pe

kokkiopintoja Töölön kampuksella



Yhteistyölukio

• Eiran aikuislukiossa opiskelija on aineopiskelijana.
• Perho Liiketalousopistossa tutkinto-opiskelijana
• Ammatillista tutkintoa samanaikaisesti opiskelevien ei 

tarvitse lukea koko lukion oppimäärää vaan suorittaa 
aineopintoja saadakseen yo-todistuksen.

• Mahdollista myös opiskella koko lukion oppimäärä.
• Joustavuutta lukio-opintojen suorittamiseen verkko-

opintoja ja lähiopetusta yhdistellen.
• Lukio-opintoja on 2 ja ammatillisia 3 päivää viikossa. Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki

eira.fi 



Opiskelu Töölön kampuksella

• Lähiopetus Töölössä monipuolisissa oppimisympäristöissä
• iPerhossa etäopetus ja –oppiminen on entistä joustavampaa.
• Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja näytöt toteutetaan 

yhteistyöravintoloissa päivällä, illalla ja viikonloppuna.
• Koulutus- ja oppisopimusvaihtoehdot
• Opiskelija oppii henkilökohtaisen osaamisen 

kehittämissuunnitelman mukaisesti.
• Kaikessa opetuksessa on mukana kestävän kehityksen 

mukaisia teemoja.
• Salin ja keittiön yhdistäminen: kokin ja tarjoilijan työtehtävät & 

ympäristöt tutuksi
• Perusopintoihin lisämaustetta osallistumisesta 

ammattitaitokilpailuihin kuten esim. Taitaja-kilpailuihin



Oppimiskokemukset alan 
tapahtumissa vahvistavat 
opiskelijan ammatillista 

osaamista.







Yhteishaku
opintopolku.fi

23.2.-23.3.2021

• Ensisijainen hakeminen suoraan 
peruskoulusta

• Peruskoululaisille 130 aloituspaikkaa
• Kaksoistutkinto: ruokapalvelu (kokki)
• Lukiosta valmistuneille 15 aloituspaikkaa 

(vain kokki)
• Ei soveltuvuushaastatteluja
• Kielikoe keväällä, kielivaatimus B1.1.
• Opintojen aloitus elokuussa



Väyläopinnoista 
ammattikorkeaan

• Väyläopinnot mahdollistavat Haaga-Helia amk:n 
ensimmäisen lukuvuoden restonomiopintojen 
suorittamisen toisen asteen kokki- tai tarjoilijaopintojen 
aikana.

• Opiskelija hakee väylälle perustutkinto-opintojen 
ensimmäisenä tai toisena opintovuotena.

• Väyläopintojen jälkeen kokiksi valmistuneilla on 
tilaisuus hakea Haaga-Helian ruokatuotannon 
johtamisen opintoihin suoraan toisen lukuvuoden 
opiskelijoiksi.

• Avoimen väylän hakijat valitaan erillishaun kautta.



Jatkuva haku 
läpi vuoden

• Kuka voi hakea? Lukion/yo-tutkinnon, 
muun ammatillisen tutkinnon 
suorittaneet tai hakijat joilla on 
työkokemusta ravintola-alalta

• Hakijat kutsutaan 
soveltuvuushaastatteluihin

• Aiemmin hankitun osaamisen 
tunnustaminen lyhentää opiskeluaikaa 

• Opintojen aloitukset kaksi kertaa 
vuodessa: tammikuussa ja elokuussa 
sekä yksilöllisesti läpi vuoden



Restaurant Cook 

• Opiskelu englannin kielellä
• Lukion suorittaneet
• Opiskeluaika noin 2 vuotta
• Haku kahdesti vuodessa perho.fi: alkutalvi ja 

alkusyksy. Seuraava hakuaika 15.2.-
31.3.2021

• Opintojen aloitukset elokuussa ja 
tammikuussa



Käytännönläheisen 
opiskelun oppimisympäristöt: 

opetuskeittiöt, Ravintola Perho, baariluokka ja 
opiskelijaravintola Herkku, Green City Farm, 

Helmi-Center, Perhon Ruokarekka,
PK- seudun ravintolat



Jatko-opinnot 
perustutkinnon 
jälkeen

• Ammatillisen perustutkinnon 
todistuksella voit pyrkiä 
ammattikorkeakouluihin ja 
yliopistoihin

• Sopiva jatkotutkinto on esimerkiksi 
Restonomi AMK



Kysy lisää
Opinto-ohjaaja
Päivi Kaksonen
Koulutuspäällikkö
Mervi Vilén-Peltoniemi
Koulutusalajohtaja
Marja Hemmi
Tiiminvetäjä, opintopalvelut
Anne Rautamäki

perholiiketalousopisto perho.fi Perhonkatu 11, 00100 Helsinki
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