Vastuullisuusraportti

2019-2021

YMPÄRISTÖN KUNNIOITTAMINEN

KESTÄVÄ KOULUTUS

Olemme laatineet kestävän kehityksen
oppimispolun, jonka opiskelijat voivat suorittaa
osana tutkintoa.
Perho Liiketalousopistossa opiskelija voi hankkia
osaamista yhteisöllisissä ja monialaisissa
oppimisympäristöissä, joista oma kaupunkipeltomme, Green City Farm, on hyvä esimerkki.
Aktiivinen verkostoituminen ja monialainen yhteistyö
eri toimijoiden kanssa vievät meitä kohti
onnistumisia. Opintovuosien 2019-2021 aikana
perholaiset menestyivät erinomaisesti
ammattitaitokilpailuissa.

100 % käyttämästämme sähköstä on uusiutuvaa
500 tCO2 päästöt laskettuna kampusten energiankulutusten pohjalta
Meille on myönnetty OKKAsäätiön kestävän kehityksen
sertifikaatti, minkä lisäksi
saimme v 2020
kunniamaininnan opetus- ja
kulttuuriministeriön
järjestämässä ammatillisen
koulutuksen laatupalkintokilpailussa

Käynnistimme uuden Agriculinary -koulutuksen,
joka yhdistää puutarha- ja ravintola-alan.
Green City Farmin avulla tuomme
konkreettisesti ravinnontuotannon ympyrän opiskelijoidemme
nähtäville. Tavoitteena on tuoda kestävä gastronomia osaksi
ruokakulttuuria.

TIIVISTELMÄ

Opiskelijoidemme kautta edesautamme eri alojen ja yritysten
työtä kohti kestävämpää ja ilmastoystävällisempää toimintatapaa.
Tätä työtä kutsumme kestävän kehityksen lähettiläisyydeksi.

HYVINVOIVA PERHOLAINEN

OLEMME
LÄHELLÄ
IHMISTÄ
TASAPAINOINEN TALOUS

603 tutkinnon suorittanutta vuonna 2020
15,6 koulutustuntia per työntekijä
4,2 opiskelijaviihtyvyys asteikolla 1-5
3,9 henkilöstön työyhteisövire asteikolla 1-5
7,7 sairauspoissaoloapäivää henkilöä kohden vuonna 2020
Tiedonkulun merkitys sekä oppimisen tuki ja ohjaus
korostuivat koronapandemian aikana.
Palkkaamme vuosittain noin 15-20 nuorta kesätöihin.

Osallistumme Liikkuva
opiskelu -ohjelmaan,
joka kannustaa kaikkia
perholaisia lisäämään
päivittäistä arkiliikuntaa,
joka puolestaan parantaa
opiskelu- ja työkykyä.

87,5 % rahoituspohjastamme muodostuu valtionosuusrahoituksesta.
12,5 % rahoituspohjastamme muodostuu kaupallisista palveluista.
3 % ravintola-alan raaka-aineista on peräisin omalta pellolta.

Käytämme
taloudellisen
tuloksemme
täysimääräisesti
koulutuksen
toteuttamiseen ja
kehittämiseen.
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Vastuullisuusraportti (GRI) 2019-2021

Tämä on Perho Liiketalousopisto Oy:n vastuullisuusraportti.
Raportissa esittelemme toimintaamme vuosien 2019-2021
aikana GRI-standardien mukaisesti. Vastuullisuusraportin
laatiminen luo meille selkeän ja laaja-alaisen mallin
toimintamme kehittämiseksi yhä vastuullisempaan suuntaan.
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Raportti pohjautuu Global Reporting Initiative (GRI)
Standardien ”core” -laajuuteen eli jokaisesta olennaisesta
vastuullisuusnäkökohdasta on raportoitu vähintään yksi
indikaattori. GRI on kansainvälinen standardimuotoinen ja
yleisesti hyväksytty toimintamalli yritysvastuun raportointiin.
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Raportissa esitetyt luvut koskevat tilikausia 1.1.201931.12.2019 ja 1.1.2020-31.12.2020 sekä soveltuvin osin
1.1.2021 alkaneen tilikauden tunnuslukuja (erikseen mainittu).
Raportti on jatkumoa vuonna 2019 julkaisemallemme Perho
Liiketalousopiston ensimmäisten toimintavuosien 2017-2019
vastuullisuusraportille.
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Juha Ojajärvi
rehtori, toimitusjohtaja
juha.ojajarvi@perho.fi

GRI-raportin yhteistyökumppani:
PERHO LIIKETALOUSOPISTO
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Rehtorin katsaus
Tervetuloa tutustumaan Perho Liiketalousopiston vuosien
2019-2021 toimintaan, jota esittelemme tässä GRIstandardin mukaisessa vastuullisuusraportissa. Raportti on
jatkumoa vuonna 2019 julkaisemallemme vuosien 2017-2019
vastuullisuusraportille. Vastuullisuusraportin laatiminen luo
meille selkeän ja laaja-alaisen mallin toimintamme
kehittämiseksi yhä vastuullisempaan suuntaan. Se toimii
hyvin myös sisäisen viestinnän välineenä tehden näkyväksi
toimintaamme ja vastuullisuustavoitteitamme.
Perho Liiketalousopistossa vastuullisuustyö on levinnyt
tärkeäksi osaksi koko henkilöstömme toimintaa.
Toivommekin, että myös meidän ulkoisten sidosryhmien
edustajat saavat tätä vastuullisuusraporttia lukiessaan
oivalluksia ja ideoita kehittää omaa toimintaa yhä
vastuullisempaan suuntaan. Vastuullisuuden edistäminen
kiehtova työ, sillä siinä ei voi tulla koskaan valmiiksi. Aina
voidaan tehdä vielä hieman paremmin. Myös muuttuva
yhteiskunta ja jokainen uusi sukupolvi, tuo uusia nyansseja ja
näkökulmia vastuullisuuden käsitteeseen.
Olimme edelläkävijöitä koulutussektorilla julkaistuamme
vuonna 2019 GRI-vastuullisuusraportin. Iloksemme olemme
huomanneet, että se on tavoittanut hyvin laajan lukijakunnan
ja mallimme ajatella on saanut monia innostumaan
vastaavanlaisesta kehitystyöstä omissa organisaatioissaan.
Olemme myös saaneet mahdollisuuden esitellä
toimintaamme laajasti osana mm. OPH:n, OKKA-säätiön,
Karvin sekä useiden koulutuksen järjestäjien ja yritysten
vastuullisuustyötä. Työmme on herättänyt myös
kansainvälisten kumppaniemme ja sidosryhmiemme
kiinnostusta.
PERHO LIIKETALOUSOPISTO

Erityisen otettuja olimme, kun saimme vastaanottaa
25.11.2020 opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen
koulutuksen laatupalkintokilpailun kunniamaininnan
tunnustuksena kestävän tulevaisuuden systemaattista ja
kokonaisvaltaista vahvistamisesta osana laadunhallintaa.
Nyt käsiteltävää vastuullisuusraportin ajanjaksoa leimaa
globaali covid-19 pandemia. Se alkoi Suomessa
maaliskuussa 2020. On ollut hämmästyttävää huomata,
kuinka sopeutuvaisia me ihmiset olemme muutoksiin. Meitä
Perho Liiketalousopistossa auttoi, että olimme toimintamme
alusta, vuodesta 2017 alkaen kehittäneet määrätietoisesti
verkkokampustamme yhtenä oppimisympäristönämme. Myös
opiskelijahuolenpidon ja -välittämisen prosessit ja resurssit
olivat sellaiset, että olemme saaneet oppimisen prosessit
sujumaan kohtuullisen hyvin. Kaikki opettajamme ja
opiskelijaryhmiemme uraohjaajat ansaitsevatkin lämpimän
kiitoksen poikkeusaikojen ponnisteluistaan.
Koulutusaloistamme varsinkin matkailuala ja ravintola-ala
ovat olleet melkoisen myllerryksessä. Olemme kuitenkin
oppineet poikkeusajoista paljon. Tavoitteenamme on, että
olemme jatkossakin kumppaneidemme ja opiskelijoidemme
ykkösvalinta ja voimme tarjota opiskelijoillemme toimivimmat
ja turvallisimmat oppimisratkaisut, joiden myötä voimme
varmistaa heidän työllistymisensä ja urakehityksensä.
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Rehtorin katsaus
Pandemia on muokannut monien toimialojen työnteon mallia
merkittävällä tavalla. Oppilaitoksena meidän tehtävänä on
aistia ja ennakoida nämä muutokset ja ottaa niiden mukainen
uusi osaaminen huomioon koulutuksen järjestämisessä.
Tulevaisuuden työntekijöiden arvomaailmoissa
vastuullisuuden kaikki ulottuvuudet ovat tärkeitä. Teemme
vuosittain palautekyselyn opintonsa aloittaneille ja
selvitämme heidän motivaatiotekijöitä.
Syksyllä 2021 tehdyn kyselyn perusteella tärkeimmäksi
yksittäiseksi hakeutumisen motiiviksi osoittautui se, että
Perho Liiketalousopistolla on hyvä maine erityisesti
vastuullisena kouluna. Tämä osoittaa, että työmme
kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa ei ole mennyt
hukkaan. Samalla tämä haastaa meidät vastaamaan uuden
sukupolven odotuksiin ja ottamaan heidät entistä tiiviimmin
mukaan kehitystyöhömme.
Perho Liiketalousopisto Oy:n omistajat sekä hallitus ovat
sitoutunee edistämään kestävän tulevaisuuden työtämme.
Tämä ilmenee monellakin eri tavalla, mutta panostuksen
mittaluokasta antaa kuvaa rahallinen panostus, jonka he ovat
sijoittaneet omistamisensa koulukiinteistöjen
kunnostamiseen ja niiden talotekniikan tuomiseen tämän
päivän parhaiden teknisten vaatimusten mukaisiksi.

PERHO LIIKETALOUSOPISTO

Töölön kampuksella remontti on koskenut vuonna
1957 valmistunutta, Aarne Ervin suunnitteleman Ravintola
Perhon talon julkisivu- ja talotekniikkaremonttia –
mittaluokaltaan liki 2 miljoonaa euroa. Malmin kampuksella
on puolestaan toteutettu vuosina 1972 ja 1984 rakennetulle
Malmin kampuksen koulurakennukselle pitkän tähtäimen
korjaussuunnitelman (PTS) mukaisia kokonaisvaltaisia
remontteja reilun 4 miljoonan euron edestä. Remonttien
ansiosta Perho Liiketalousopiston kiinteistöjen
energiatehokkuus on ottanut jättiloikan, mikä näkyy selvästi
myös tämän raportin energian kulutuksen luvuistamme.

Perho Liiketalousopisto juhlii vuoden 2022 alussa
toimintansa 5-vuotistaivalta. Juuremme ovat kuitenkin paljon
tätä syvemmällä. Olemme ylpeitä juuristamme ja nöyrän
kiitollisia siitä, että saamme omalta osaltamme olla
jatkamassa tätä upeaa historiaa. Perho Liiketalousopisto on
kuin perheyritys, jonka jokainen sukupolvi haluaa luovuttaa
seuraajilleen entistä paremmassa kunnossa.
Juha Ojajärvi
rehtori, toimitusjohtaja
Perho Liiketalousopisto Oy

Lisäksi tärkeänä rakentamisen kohteena oli Urheakampuksen rakentamisen kokonaisuus, joka pandemiasta
huolimatta valmistui aikataulussa ja pysyi budjetissaan.
Helsingin uusi pormestari Juhana Vartiainen vihki Urheahallin käyttöön ensimmäisenä virkatyönään 3.8.2021. Perho
Liiketalousopisto on yksi Urhea-säätiön perustajajäsenistä ja
aktiivinen toimija urheilevien opiskelijoiden olosuhdetyössä.
Yksi tärkeistä tulevaisuuden hankkeistamme on toimintamme
vaikuttavuuden arviointi ja vaikuttavuuden näkyväksi
tekeminen. Kuultuamme useita asiantuntijoita olemme
kehittäneet Perho Liiketalousopiston oman vaikuttavuuden
arvioinnin työkalun. Sen avulla tulemme arvioimaan
toimintojamme taloudellisen ja pedagogisen onnistumisen
lisäksi kumppanuus- ja pr-hyötyjä sekä kestävän
tulevaisuuden ja Perho Liiketalousopiston yhteisöllisyyden
edistämistä. Vaikuttavuuden arvioinnin työkalun avulla
voimme entistä paremmin tehdä toimintojamme näkyväksi
sekä auttaa meitä jatkuvan kehittymisen työssämme.
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Perho Liiketalousopisto lyhyesti
Perho Liiketalousopisto Oy on 1.1.2017
perustettu ammatillinen oppilaitos ja
yhteiskunnallinen yritys, jonka omistavat
tasaosuuksin Haaga Instituutti -säätiö ja
Helmi Liiketalousopisto Oy. Toimimme
kolmella kampuksella: Töölössä ja Malmilla
sekä verkossa.
Luomme nuorille ja aikuisille menestyksen
mahdollisuuksia tarjoamalla innostavia
reittejä ravintola-alan, matkailualan ja
liiketoiminnan ammatteihin. Meiltä valmistuvat
ammattitaitoiset ja ennakkoluulottomat
osaajat, joille varmistamme työllistymisen ja
kehittymisen urallaan.
Perho Liiketalousopistossa opinnot voi
suorittaa mm. huippu-urheilun, kestävän
kehityksen ja kansainvälisyyden painotuksilla.
Visionamme on olla ykkösvalinta opiskelu- ja
työpaikkana sekä yritysten kumppanina.
Toimintaamme ohjaavat neljä arvoa:
edelläkävijä, innostava, palveleva ja
vastuullinen.
Lue lisää täältä.
Kestävän koulutuksen strategia on
päästrategiamme visiokaudelle 2021-2023.

PERHO LIIKETALOUSOPISTO
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Yhteistyö vastuullisuuden pohjana
Sidosryhmäverkostomme on erittäin laaja ja teemme
jatkuvaa työtä sen tunnistamiseksi ja palvelemiseksi.
Päätehtävänämme on tarjota ammatillista perus- ja
lisäkoulutusta. Yritys- ja kuluttaja-asiakkaille tarjoamme
myös muun muassa Perho PROn, Perhon ravintoloiden ja
Green City Farmin kaupallisia palveluita. Toimintamme
luonteen vuoksi teemme jatkuvaa ja tiivistä yhteistyötä muun
muassa työelämäasiakkaiden ja viranomaisten sekä
sisäisten kumppaneiden eli henkilöstömme sekä muun
muassa työterveyden ja eläkevakuutusyhtiömme kanssa.

OPISKELIJAT
Koulu- ja järjestöyhteistyö
• Opiskelijakunta ja opiskelijajärjestöt (Sakki ry ja OSKU ry)
• Alumnit
• Peruskouluyhteistyö (opot, oppilaskunnat, vanhemmat)
• Lukioyhteistyö (edellisten lisäksi ohjaamot,
maahanmuuttajajärjestöt)

Sisäiset kumppanit
• Perhon seniorit
• Työterveyshuolto ja työeläkeyhtiö
• Helmi Basket ry ja muut urheiluseurat
• Tilintarkastajat ja verottaja
• Omistusyhteisöt ja vuokranantajat
• Palveluntarjoajat ja tavarantoimittajat

YHTEISKUNTA
Viranomais- ja kumppaniyhteistyö
• OKM, OPH, TE-toimistot, ELY-keskukset, TEM, Migri, Skills Finland, Euro
Skills, World Skills, OEF (Osaamisen ennakointifoorumi), ammatillisen
koulutuksen reformin seurantaryhmä ja muut viranomaisten asettamat
työryhmät
• Finanssiakatemia, MaRa ry:n koulutusvaliokunta, SMAL ry:n valiokunnat,
Urheiluoppilaitosten verkosto
• EOL (Elinkeinoelämän oppilaitokset), AMKE, OPSO, KOEL, SAJO,
Ammyty (Pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyöryhmä)
• OAJ ja Sivistystyönantajat
• Koulukumppanit (mm. Haaga-Helia sekä Töölön, Eiran ja Märskyn lukiot),
Helsingin kaupungin opiskelijaterveydenhuolto,
• Kotimaiset ja kansainväliset hankekumppanit, Kestävän gastronomian
osaamiskeskuksen kumppanit, Urhean verkostokumppanit, Töölön
seurakunta, Hotelli- ja ravintolamuseo
• Median edustajat, alueen ja valtakunnan politiikan edustajat

PERHO LIIKETALOUSOPISTO

HENKILÖSTÖ

TYÖELÄMÄ
Työelämäasiakkaat
• Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kumppanit
• Työpaikkoja opiskelijoille tarjoavat kumppanit
Palveluasiakkaat
• Perho PRO (mm. Kokki-, Viini- ja Cocktailkoulut)
• Ravintola Perho (mm. ilta- ja viikonloppulounaat, kabinettitilat sekä Panimo ja Ruokarekka)
• Green City Farm (mm. peltomyynti kuluttajille ja huippuravintoloille)
• Liikuntakeskus Helmi Center (mm. urheilutilojen vuokraus)
• Asiantuntijapalvelut (mm. taloushallintopalvelut)
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Yhteistyö vastuullisuuden pohjana
Meillä on vastuullisuustyömme kannalta
neljä tärkeintä pääsidosryhmää:
• opiskelijat
• henkilöstö
• työelämä
• yhteiskunta.

Oheiseen taulukkoon olemme koonneet
tärkeimpien sidosryhmiemme odotukset,
joiden pohjalta olemme määritelleet meille
tärkeimmät vastuullisuusnäkökulmat.

MITÄ MEILTÄ ODOTETAAN?

MITEN VASTAAMME ODOTUKSIIN?

OPISKELIJAT

• OPH:n ARVO-kyselyt: alku- ja
päättövaiheet
• Ryhmäkyselyt ja -haastattelut
• Opetuspalautteet ja HOKS-prosessi
• Työelämäjaksojen palautteet

• Ammattiosaamisen tarjoaminen
• Työllistyminen ja urakehitys
• Yhteiskuntataidot ja ja
tukea kasvussa yhteiskunnan
aktiiviseksi jäseneksi
• Verkostoituminen ja elinikäisen
oppimisen sisäistäminen

• Kestävän koulutuksen strategia
• Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma
• Opiskelijakuntayhteistyö
• Opetus- ja ohjaustyö
• Uraohjaus ja työllistymisen
varmistaminen

HENKILÖSTÖ

• Työhyvinvointitutkimukset
• Tiimien toiminnanarviointikysely
• Tulos- ja kehityskeskustelut ja
henkilöstökokoukset
• Tiimi- ja työryhmäkokoukset
• Työsuojelutoimikunta

• Ammatillinen kehittyminen ja
koulutusmahdollisuudet
• Merkityksellinen työ
• Työviihtyvyys ja -tyytyväisyys
• Työsuhteen edut ja positiiviset
vuorovaikutussuhteet

• Henkilöstöstrategia
• Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
• Merkityksellinen työ ja
kehittymismahdollisuudet
• Monipuoliset henkilöstöedut ja
säännölliset tapahtumat

• Toimialan vetovoimaisuuden
kehittäminen ja muilta toimialoilta
oppiminen
• Ammattitaitoiset työntekijät
• Osaajien
kehittäminen
(elinikäinen
oppiminen)

• Kumppanuusstrategia
• Ennakointityö
• Työelämäyhteistyö

• Osallistuminen
• Osaajien tuottaminen
• Opetusministeriön tavoitteisiin
vastaaminen
• Eettinen toiminta
• Tasapainoinen ja suunnitelmallinen
talous

• Kumppanuusstrategia
• Viranomaisten tulosohjaus
• Lait ja määräykset

TYÖELÄMÄ

YHTEISKUNTA
PERHO LIIKETALOUSOPISTO

• Työelämäpalautekyselyt
• Yhteistyökumppaneiden palaute
• Osallistavat tapahtumat
• Näytönarviointikeskustelut

• Yhteistyö opetusviranomaisten ja eri
työryhmien kanssa
• Opiskelijoiden työllistymisen, median ja
yhteiskunnallisten ilmiöiden seuranta
• Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa
• Kansainvälinen toiminta ja maakuva

Arvot ja vision mukaiset tavoitteet
Laadunhallintajärjestelmä

Kuuntelemme näiden sidosryhmien
odotuksia ja toiveita päivittäin, minkä lisäksi
teemme jatkuvasti yhteistyötä kestävän
kehityksen edistämiseksi.

MITEN KUUNTELEMME?
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Strategiset vastuullisuusteemat

Tunnistimme vuonna 2019 globaaleista megatrendeistä ja
sidosryhmiemme odotuksista meille 11 olennaisinta
vastuullisuusnäkökulmaa. Olennaisuusanalyysi perustuu GRI-standardien
ohjeistukseen olennaisten näkökohtien määrityksestä. Olemme jakaneet
nämä vastuullisuusnäkökulmat neljään strategiseen teemaan, joiden
ympärille vastuullisuustyömme rakentuu. Jokaiselle teemalle ja
näkökulmalle on määritelty omat vastuullisuustavoitteensa, joiden avulla
pystymme kehittämään vastuullisuustoimintaa entisestään.

TÄRKEIMMÄT VASTUULLISUUSNÄKÖKULMAT

Merkitys
sidosryhmille

Vaikutus
ympäristöön

Lisäarvo
yritykselle tai
yhteiskunnalle

Toimivat ja turvalliset oppimisratkaisut
Yhteisöllisyys ja tasa-arvoisuus
Hyvinvoinnin kehittäminen
Vahvuuksien ja moninaisuuksien hyödyntäminen
Kestävä kehitys osana opetusta
Hiilijalanjälki ja ympäristökädenjälki
Kestävä gastronomia
Kiertotalouden edistäminen
Monialainen yhteistyö
Vastuulliset hankintakäytännöt
Rahoituspohjan laajentaminen

Vähäisempi merkitys

PERHO LIIKETALOUSOPISTO

Suuri merkitys
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Vastuullisuustavoitteet
KESTÄVÄ
KOULUTUS

HYVINVOIVA
PERHOLAINEN

• Varmistamme opiskelijoiden
työllistymisen ja urakehityksen

• Varmistamme, että organisaatiossamme
vallitsee välittämisen kulttuuri

• Kehitämme ammatti-identiteettiä ja
laajennamme toimialatuntemusta

• Opiskelijaviihtyvyys on vähintään 4,5
asteikolla 1-5 sekä tasa-arvoisuutta ja
yhdenvertaisuutta mittaava arvosana 4,6
asteikolla 1-5

• Edistämme työelämä- ja
sidosryhmäkumppanuuksia
• Varmistamme toimivimmat ja
turvallisimmat oppimisratkaisut

• Seuraamme opiskelijoiden tyytyväisyyttä
omiin vaikutusmahdollisuuksiin
• Varmistamme, että henkilöstömme
kokee työn merkitykselliseksi ja arvostaa
sitä
• Henkilöstön työyhteisövire on
keskimäärin 3,75 asteikolla 15. Parannamme erityisesti
henkilöstön yhdenvertaiseen kohtelun
kyselytuloksia
• Hyödynnämme vahvuuksia ja
moninaisuuksia

YMPÄRISTÖN
KUNNIOITTAMINEN

TASAPAINOINEN
TALOUS

• Varmistamme henkilöstön ja
opiskelijoiden osaamisen kestävän
tulevaisuuden edistämisessä

• Varmistamme perusrahoituksen 70 % ja
käytämme oikein mitoitettuja resursseja
tehokkaasti

• Otamme käyttöön kestävän kehityksen
koulutuspolun: lisäämme kestävän
tulevaisuuden osaamista ja
ekososiaalista sivistystä

• Laajennamme rahoituspohjaa:
hankerahoitus, kaupallisen toiminnan
kannattavuus

• Edistämme kiertotaloutta ja
ruokahävikkimme vähenee huomattavia
määriä vuosittain
• Alamme mitata pellollamme ja
mehiläistarhoillamme vierailevien
opiskelijoiden määrää vaikuttavuustyön
mittaamiseksi

• Onnistumme uudistuvan
tulosrahoitukseen perustuvan
rahoitusjärjestelmän suoritemäärissä ja
vaikuttavuusmittareissa
• Yhdenmukaistamme
hankintajärjestelmämme talousjohtajan
koordinoimana
• Lisäämme lähituottajilta tehtyjä ostoja

• Osallistumme erilaisiin hankkeisiin,
joissa etsitään ratkaisuja
ilmastoystävällisempään ruokailuun,
vastuulliseen matkailuun ja
liiketoimintaan

• Koulutuspäivien määrä nousee
keskimäärin 5 päivään per hlö/vuosi ja
osaamista jaetaan aktiivisesti
henkilöstön keskuudessa
PERHO LIIKETALOUSOPISTO
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Vastuullisuuden johtaminen

VASTUULLISUUSTYÖTÄ OHJAAVAT
Kestävän koulutuksen strategia│Kestävän kehityksen
ohjelma│ Kestävän kehityksen sertifikaatti│
Laadunhallintajärjestelmä│ Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma
VASTUULLISUUSTYÖSTÄ VASTAAVAT
HALLITUS ja JOHTORYHMÄ
Vastaavat vastuullisuuden johtamisesta ja
toteuttamisesta, riskienhallinnasta, koulutuksen
ennakoinnista sekä strategisista päätöksistä.

Käytännön vastuullisuustyötä tekevät Perho Liiketalousopiston henkilöstö ja opiskelijat, joiden toiminnan tukena
ovat kestävän tulevaisuuden työryhmä, sekä henkilöstö- ja
laatutyöryhmät. Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen
toteuttamisesta ja integroimisesta Perho Liiketalousopiston
päivittäiseen toimintaan vastaavat viime kädessä opiston ylin
johto ja hallitus.

PERHO LIIKETALOUSOPISTO

Ennaltaehkäisemme riskejä suunnitelmallisella
riskienhallinnalla, jonka tarkoituksena on varmistaa
toiminnan jatkuvuus, tuottaa informaatiota päätöksenteon
tueksi sekä lisätä organisaation tietoisuutta
kehittämismahdollisuuksista ja uhista. Kartoitamme
mahdolliset riskit säännöllisesti johdon toimesta strategia- ja
toimintasuunnittelun yhteydessä.

KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN TYÖRYHMÄ
Vastaa vastuullisuuden toteutumisesta, toiminnan
kehittämisestä sekä vastuullisuustyön seuraamisesta.
HENKILÖSTÖ ja OPISKELIJAT
Vastaa yritysvastuun käytännön toteuttamisesta, riskien
tunnistamisesta sekä niiden esiin tuomisesta.
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Kestävä kehitys osana opetusta

Kestävä kehitys kuuluu vahvasti koulutuksemme
osaamistavoitteisiin ja se on osa työelämän kehitys- ja
innovaatiotoimintaa. Olemme laatineet kestävän kehityksen
ohjelman, jonka tavoitteena on tukea henkilöstön ja
opiskelijoiden kasvua kestävään elämäntapaan. Ohjelman
pohjana toimii kestävän kehityksen sertifiointijärjestelmä, jota
ylläpitää Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen OKKA-säätiö.
Henkilöstön jäsenistä koostuva kestävän tulevaisuuden
työryhmä suunnittelee ja ylläpitää kestävän kehityksen
ohjelmaa. Työryhmä valmistelee ja toteuttaa vuosittain
kestävän kehityksen teemoja, joita käsitellään vuoden aikana
muun muassa viestinnässä, koulutuksessa ja erilaisissa
tapahtumissa. Teemoissa painottuvat ravinto ja terveys,
monikulttuurisuus ja kansainvälisyys sekä vastuulliset
hankinnat ja kestävä kulutus.

PERHO LIIKETALOUSOPISTO

Perho Liiketalousopistolle myönnettiin kestävän kehityksen
sertifikaatti joulukuussa 2018. Syksyn 2021 aikana olemme
sertifioinnin itsearviointi- ja auditointiprosessissa, jonka
tavoitteena on sertifikaatin uusiminen. Sertifioinnin
tärkeimpänä tavoitteena on tukea Perho Liiketalousopiston
kestävän kehityksen työtä - sen avulla kehitetään opetusta ja
oppimisympäristöjä kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteita tukevaksi.
Uudelleensertifioinnissa toimintaa arvioidaan useammassa
arviointiryhmässä kestävän tulevaisuuden indikaattorien
avulla. Tulokset käsitellään yhdessä ja keskustellaan
erilaisista näkemyksistä ja kehittämistarpeista. Tulosten
perusteella laadimme Perho Liiketalousopistolle
päivitetyn kestävän kehityksen ohjelman.

Tavoitteemme kestävän kehityksen ohjelmaamme
vuosille 2021-2023 ovat seuraavat:
• Jokainen henkilökunnan jäsen ymmärtää oman
roolinsa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
ja osaa soveltaa kestävyysosaamistaan
monipuolisesti omassa työssään.
• Perholaisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan
tarjoamalla opiskelijoille yhteisiä, koulutusalat
ylittäviä opintoja kestävän kehityksen
painotuksella. Opiskelijat myös osallistuvat
aktiivisemmin kestävän koulutuksen kehittämiseen
ja heihin suhtaudutaan yhteisön tasavertaisina
jäseninä.
• Kestävä ruokajärjestelmä sisällytetään osaksi
kaikkia opintoja ja toimintoja. Se käsittää mm.
ekologisen lähiruoan ja kasvisruoan lisäämisen ja
hävikin vähentämisen.
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Kestävä kehitys osana opetusta
Kestävän kehityksen oppimispolku
Lanseerasimme talven 2020 aikana kestävän kehityksen oppimispolun.
Oppimispolulla opiskelijalla on mahdollisuus valita opintoja, jotka painottuvat
kestävän kehityksen teemoihin ja joihin linkittyy toiminta Green City Farmilla.
Kestävän kehityksen painotukset otetaan mukaan muun muassa seuraavissa kaikille
koulutusaloillemme valinnaisissa tutkinnon osissa:

Yhteiset tutkinnon osat: kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp

• Yritystoiminnan suunnittelu
• Yrityksessä toimiminen ja
• Ilmastovastuullinen toiminta (tulossa v. 2022).
Esimerkiksi kaikille koulutusaloille valinnaisessa Yrityksessä toimiminen -tutkinnon
osassa (15 osp) harjoitellaan omaa yritystoimintaa monialaisessa pienryhmässä.
Käytännössä tämä tarkoittaa mm. että:

Yhteiset tutkinnon osat: kestävän kehityksen valinnaiset, 9 osp

• Tarjoamme yritystoiminnalle toteutusideoita ja raamit, joiden avulla opiskelija voi
kokeilla omia siipiään.
• Yritystoiminta voi liittyä esimerkiksi taimimyyntiin, opastettuihin peltokierroksiin tai
street food -myyntiin.
• Opiskelijoiden perustamat yritykset järjestävät yhdessä myyntitapahtuman.

PERHO LIIKETALOUSOPISTO

Paikallinen
tutkinnon osa,
liiketoiminta:
Vastuullinen
liiketoiminta,
15 osp

Valinnainen
ammatillinen
tutkinnon osa:
Ilmastovastuullinen
toiminta, 15 osp

Valinnainen
ammatillinen
tutkinnon osa:
Yritystoiminnan
suunnittelu,
15 osp

Valinnainen
ammatillinen
tutkinnon osa:
Yrityksessä
toimiminen,
15 osp
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Kestävä kehitys osana opetusta

Urheiluopisto keskellä pääkaupunkia

Perho Liiketalousopistolle on myönnetty opetusja kulttuuriministeriön toimesta urheilijoiden
ammatillisen koulutuksen erityistehtävä ja
valtakunnallisen urheiluoppilaitoksen status.
Olemme Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian Urhean aktiivinen jäsen, mistä
juontaa liiketoiminnan perustutkintoon johtavien
palvelumuotoiltujen urheilijakoulutuspolkujemme
Urhea-linjat -nimi.
Urhea-linjat yhdistävät opiskelun ja
tavoitteellisen urheilun. Ydintoimintaamme ovat
laadukkaan päivittäisvalmennuksen organisointi,
opintojen henkilökohtaistaminen ja tukeminen
sekä laajamittainen sidosryhmäyhteistyö
opiskelu-, harjoittelu- ja asumisolosuhteiden
sekä asiantuntijapalveluiden järjestämiseksi.

PERHO LIIKETALOUSOPISTO

Olimme mukana uuden Urhea-kampuksen
toteuttamisessa Mäkelänrinteen lukion yhteyteen.
Kampus vihittiin käyttöön loppukesästä 2021 ja
sen tavoitteena on tarjota huippu-urheilijoille
kansainvälisen tason harjoitteluolosuhteet.
Urhea-kampuksella on urheilutilat koripallolle,
yleisurheilulle, telinevoimistelulle, rytmiselle
voimistelulle, judolle sekä painille. Lisäksi
kampuksella on urheileville opiskelijoille erityisesti
suunniteltu asuinrakennus, Urhea-koti.
Kampuksen myötä urheilevien opiskelijoiden
opiskelu, asuminen ja ruokailu keskittyvät
samaan paikkaan. Tämä lisää opiskelijoiden
hyvinvointia ja vaikuttaa positiivisesti
myös ympäristöön, kun päivää kuormittavat pitkät
siirtymät jäävät pois. Opiskelijoiden asumisessa
on otettu huomioon myös yhteisöllisyyden ja
hyvinvoinnin merkitys.
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Kestävä kehitys osana opetusta

Saavutuksia ja tunnustuksia vastuullisesta koulutuksesta
Aktiivinen verkostoituminen ja monialainen yhteistyö eri
toimijoiden kanssa vievät meitä kohti onnistumisia.
Lukuvuosien 2019-2021 aikana perholaiset osallistuivat
erilaisiin ammattitaitoa ja osaamista mittaaviin kilpailuihin.
Kansallisesti merkittävin näistä oli Taitajat -kilpailu, missä
nuoret tulevaisuuden huippuosaajat kilpailevat
ammattitaidon SM-mitaleista lähes 50 eri ammattialalla yli
400 kilpailijan voimin.
Keväällä 2021 perholaiset kisasivat Tietojenkäsittely-,
Asiakaspalvelu ja myynti-, Visuaalinen myyntityö, Matkailu-, Taloushallinto-, Kokki- ja Tarjoilija -lajeissa.
Valtakunnallisissa kilpailuissa finaaleihin perholaiset
ylsivät neljässä lajissa, joista saavutettiin yksi kulta ja kaksi
hopeaa sekä stipendi.
Visuaalisen myyntityön kultamitalistimme Noora Salo
valittiin myös kaikkien Taitaja2021 -kultamitalistien
joukosta ammattitaitokilpailujen ja ammatillisen
koulutuksen lähettilääksi, Taitajien Taitajaksi. Kesällä 2021
Noora Salo oli vetovastuussa Perho Liiketalousopiston
kesäprojektissa, jossa uudistettiin opiskelijaravintola
Perhon Helmen ulkoinen ilme sekä keittiö- ja salitilat.

PERHO LIIKETALOUSOPISTO

Osallistuimme opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämään
ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun, jossa
saimme syksyllä 2021 kunniamaininnan tunnustuksena
onnistumisestamme laatutyössä ja ammatillisen
koulutuksen kehittäjänä.
Palkintoperusteluina kunniamaininnalle oli muun muassa
kestävän tulevaisuuden kokonaisvaltainen vahvistaminen,
jota teemme esimerkillisesti. Tarkastelemme kestävää
tulevaisuutta ja elämäntapaa kokonaisvaltaisesti, ja se on
yksi keskeinen toimintamme painopiste. Kestävän
tulevaisuuden edistäminen osana kaikkea toimintaa välittyi
johdon, henkilöstön, opiskelijoiden sekä työelämä- ja
muiden sidosryhmien puheissa. Opiskelijoiden ja
henkilöstön hyvinvointi ja sen johtaminen on tunnistettu
muodostuvan vastuullisuudesta, kaikkien toimijoiden
arvostuksesta, palvelevuudesta ja siitä, että kukin tietää
omat vastuualueensa ja tehtävänsä. Arvot näkyvät meillä
arjessa käytännön tekoina ja opetusta ohjaavina valintoina.
Lue lisää: https://minedu.fi/-/vuoden-2020-ammatillisenkoulutuksen-laatupalkinnot-keudalle-ja-takk-lle
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Monialainen yhteistyö koulutuksen tukena
OPPIMISJAKSOT JA NÄYTÖT TYÖPAIKOILLA
Työpaikoilla tapahtuvilla oppimisjaksoilla ja niissä
suoritettavilla osaamisen näytöillä osoitetaan ammattitaito
käytännön työtehtävissä. Opinnot on mahdollista suorittaa
oppi- ja/tai koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena.
OLEMME VERKOSTOITUNEET AKTIIVISESTI

Edistämme toiminnallisuutta ja tekemällä oppimista
ammatillisissa opinnoissa aktiivisella yhteistyöllä eri
toimijoiden kanssa. Monialainen yhteistyö yli koulutusalojen
mahdollistaa opiskelijoille yksilöllisiä opintopolkuja heidän
kiinnostustensa ja oppimistavoitteidensa mukaisesti. Perhon
Ruokarekan palvelutoiminta ja Green City Farm ovat hyviä
esimerkkejä monipuolisesta yhteistyöstä yli koulutusalojen.

PERHO LIIKETALOUSOPISTO

Koulutuksemme toimialajärjestöt
• Ravintola-ala: MaRa, ELO-säätiö,
EUHOFA Hovimestarikilta (CC-kilta),
Suomen Gastronomien seura,
Baarimestarit (FBSK ry), Suomen
keittiömestarit ry, HRG-Resta
• Liiketoiminnan ala: Tilitoimistojen liitto,
Kaupan liitto, Finanssiala ry, MMA
• Matkailuala: SMAL, Suomen
Liikematkayhdistys, Helsingin
opasyhdistys, Reilun matkailun yhdistys,
#Helsingintekijät, Visit Finland, SKÅL
International
Muut toimiala- ja etujärjestöt
• Urhea-säätiö
• ARVO-liitto
• OKKA-säätiö
• Partner Edelläkävijät -verkosto
• Suomen Yrittäjät
Alueelliset toimijat ja järjestöt
•
Uudenmaan liitto
•
Helsingin ja Vantaan kaupungit
•
Töölö Seura, Malmi-seura, MSY ry
•
Helsingin seudun kauppakamari
•
Välke Uudenmaan ympäristökasvatuksen
ja -tietoisuuden edistämisryhmä

KILPAILUTOIMINTA KASVATTAA OSAAMISTA
Opiskelijamme ovat hakeneet kokemusta ja
menestyneet myös arvostetuissa kansallisissa ja
kansainvälisissä ammattitaitokilpailuissa. Kilpailutoiminta
mahdollistaa opiskelijalle, valmentajille ja järjestäjille
osaamisen kehittämistä omalla ammattialalla.
Vuosittain järjestettäviä valtakunnallisia ja maailmanlaajuisia
ammattitaitokilpailuja ovat muun muassa Taitajat, EuroSkills
ja WorldSkills.
VALUE EUROPE -HANKKEESSA LUODAAN
VASTUULLISIA TAPAHTUMIA
Koordinoimme vuosina 2020-2023 Erasmus+ -hanketta, jossa
opiskelijat ammatillisista oppilaitoksista ja ammattikorkeakouluista Suomesta, Espanjasta sekä Italiasta oppivat
vastuullista tapahtumatuotantoa.
Hankkeen aikana järjestetään kussakin osallistujamaassa
kansainvälinen tapahtuma paikalliselle yhteisölle.
Tapahtuman tavoitteena on lisätä osallistujien arvostusta
lähiympäristöä kohtaan, johon lukeutuu niin luonto, kulttuuri,
naapurusto kuin ihmisetkin. Opiskelijat saavat projektin myötä
arvokasta kansainvälistä kokemusta eri kulttuureista sekä
tapahtuman suunnittelusta ja käytännön toteuttamisesta.
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Monialainen yhteistyö koulutuksen tukena
KANSAINVÄLISYYS KUULUU ARKEEN
Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys kuuluvat luontevasti
kaikkien opiskelijoidemme arkeen. Se tulee esille tutkinnon
perusteissa vieraiden kielten ja kulttuurien opetuksena,
kansainvälisinä työpaikoilla tapahtuvina oppimisjaksoina,
monialaisina hankkeina ja projekteina sekä opintomatkoina.
Mahdollistamme opiskelijoillemme kansainväliset yksilölliset
opintopolut kiinnostusten kohteiden ja oppimistavoitteiden
mukaisesti. Ulkomaiset vierailijat ja vaihto-opiskelijat,
monikulttuuriset opiskelijaryhmät sekä kansainväliset
hankkeet ja kilpailut auttavat opiskelijoita saamaan tietoja ja
taitoja, joita tarvitaan alati kansainvälistyvässä maailmassa.
OLEMME ERASMUS+ AKKREDITOITU OPPILAITOS
Saimme maaliskuussa 2021 Erasmus+ akkreditoinnin eli
Erasmus+ -jäsenyytemme laatuvarmistettiin kriteerein, jotka
ovat samat kaikille Erasmus+ -ohjelmaan osallistuville maille.
Yhteisillä kriteereillä arvioidaan organisaatioiden ja
verkostojen toiminnan operatiivista ja strategista
pitkäjänteisyyttä sekä sitoutuneisuutta ohjelman
laatustandardeihin.
Myönnetty akkreditointi osoittaa sitoutumisemme Erasmusohjelman laatustandardeihin ja se edistää kansainvälistä
liikkuvuutta ohjelmakaudella 2021-2027. Käytännössä siis
saimme ”kausikortin” Erasmus+ -ohjelmaan. Tulevina vuosina
voimmekin hakea vuosittaista rahoitusta kansainvälisiin
liikkuvuushankkeisiin pitkäjänteisesti ja kevyellä
hakumenettelyllä.

PERHO LIIKETALOUSOPISTO

Virtuaali-B2B:tä Salzburgissa
Erilaiset kansainväliset opintomatkat ovat oleellinen osa
perholaisten arkea. Keväällä 2020 liiketoiminnan
opiskelijoiden oli tarkoitus lähteä opintomatkalle Itävallan
Salzburgiin. Suunnitelmana oli käydä myyntikeskusteluita
itävaltalaisten Budeshandelsakademie I &
Bundeshandelsschule I Salzburgin opiskelijoiden kanssa.
Koronapandemian vuosi matka jouduttiin perumaan, mutta
myyntikeskustelut päätettiin silti järjestää virtuaalisesti.
Suunnitellut tuote-esittelyt ja myyntineuvottelut toteutettiin
siis verkko-oppimisympäristössä.
Projektin ensimmäisessä tuote-esittelyjen ja
myyntineuvottelujen verkossa hoidetussa erässä perholaiset
toimivat myyjinä tuotteinaan kansainvälisestikin
tunnetut suomalaiset brändit. Itävaltalaisten opiskelijoiden
roolina oli toimia sikäläisten kauppaketjujen edustajina ja
sisäänostajina. Suomalaiset tuotenäytteet saapuivat
Itävaltaan juuri sopivasti ennen myyntineuvotteluja.
Matkan peruuntuminen ja myyntikeskusteluiden siirtyminen
verkkoon harmitti opiskelijoita aluksi. Ryhmäetäopiskelu
digitaalisessa ympäristössä onnistui kuitenkin hyvin ja
opiskelijat pääsivät kommunikoimaan uudella tavalla.
Opiskelijoiden mielestä kokonaisuus oli opettavainen ja
mielenkiintoinen.
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Toimivat ja turvalliset oppimisratkaisut
Perho Liiketalousopistossa opiskelija voi hankkia
osaamista erilaisissa yhteisöllisissä oppimisympäristöissä.
Tilat, välineet ja materiaalit sekä opiskelua tukevat palvelut
pyritään saamaan opiskelijan käyttöön niin, että ne
mahdollistavat myös itsenäisen opiskelun.
Monipuolisten kampustilojen ja työssäoppimispaikkojen
lisäksi opiskelijoidemme käytössä on verkkokampus, jossa
yhdistyvät kaikki opiskeluun tarvittavat digitaaliset palvelut
ja erilaisia pedagogisia malleja opiskeluun.

ESIMERKKEJÄ PERHO LIIKETALOUSOPISTON
OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ
•

Palvelutoiminta:
Perhon Ruokarekka
Perhon ravintolat

•

Kestävä kehitys:
Green City Farm
Verkkokampus

•

Urheilu ja hyvinvointi:
Liikuntakeskus Helmi Center
Urhea-kampus

•

Kansainvälisyys:
Osaamisen hankkiminen ulkomailla
Kv-opintomatkat ja -projektit

•

Kilpailutoiminta:
Skills Excellence Studio

•

Yhteistyöoppilaitokset:
Mäkelänrinteen lukio, Töölön yhteiskoulun
Aikuislukio, Eiran aikuislukio ja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Hyödynnämme opetuksessa myös luontoa ja rakennettua
ympäristöä.
KORONAPANDEMIA KOROSTI VERKKOKAMPUKSEN
MERKITYSTÄ
Lukuvuosina 2019-2021 verkkokampus on ollut erityisen
tärkeä oppimisympäristö koronapandemian vuoksi.
Pitkäjänteisesti kehittämämme verkkokampuksemme joutui
todelliselle koetukselle, kun opetus siirtyi 16.3.2020
kokonaan etäoppimiseen yhden vuorokauden aikana.
Korona-aikana tehdyt opiskelija- henkilöstökyselyt osoittavat,
että verkkokampus toimi luotettavasti ja opettajat onnistuivat
pedagogisesti hyvin etäopetuksessa. Koulutus ja
oppimisen tuki ovat olleet kyselyiden mukaan riittävää.

PERHO LIIKETALOUSOPISTO
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Toimivat ja turvalliset oppimisratkaisut

Green City Farm on monialainen oppimisympäristö
Oma kaupunkipeltomme, Green City Farm, toimii
kaikkien koulutussalojemme
kokemuksellisena oppimisympäristönä, joka tuottaa
satoa, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.
Pellolla opiskelijat pääsevät käytännönläheisesti
näkemään ja kokemaan, mistä ruoka tulee ja miten se
siirtyy ekologisesti ja kestävän gastronomian
oppien mukaisesti pellolta keittiöön ja lautaselle.
Oppimiseen kytkeytyy lisäksi yrittäjyyttä, markkinointia ja
tuotekehitystä.
Vuosittain Malmin kampuksella järjestettävillä
sadonkorjuumarkkinoilla opiskelijat ovat aktiivisesti
mukana tapahtumatuotannossa, ruoan valmistuksessa
ja opastetuilla peltokierroksilla sekä muun
muassa tapahtuman ennakkomarkkinoinnin ja -myynnin
tehtävissä.

PERHO LIIKETALOUSOPISTO

21

ORGANISAATIO
Linkk asagasgasgasgasgasgasi

KESTÄVÄ KOULUTUS
Linkkasgasgasgasgasgasgi

HYVINVOIVA PERHOLAINEN
Linkkasgasgasgasgasgaasgasi

YMPÄRISTÖN KUNNIOITTAMINEN
Linkasgagasgasgasgasgasgski

TASAPAINOINEN TALOUS
Linkasgasgsagsagasgasgasgki

TOIMINTA LUKUINA
Linsgasgasgasgasgasagsagkki

Toimivat ja turvalliset oppimisratkaisut
Perho Liiketalousopistossa kehitetään jatkuvasti
erilaisia uusia oppimisratkaisuja. Esimerkiksi
hanketyöskentelyssä etsitään ja kehitetään
ratkaisuja ammatillisen osaamisen muuttuviin
tarpeisiin muun muassa uuden teknologian keinoin.
Ravintola-alan opiskelijamme ovat jo parin vuoden
ajan saaneet mahdollisuuden käydä ammatillisen
koulutuksen tulevaisuudessa, jossa
oppimisympäristöissä yhdistyvät virtuaalija reaalimaailma.
Opetushallituksen ViSu-hanke on yksi esimerkki
projektista, jossa kehitetään uudenlaisia tapoja
oppia ajasta ja paikasta riippumatta. ViSu tulee
sanoista ”virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt
ammatillisessa koulutuksessa”. Hankkeessa
hyödynnämme uusia teknologioita: virtuaalista (VR)
ja lisättyä todellisuutta (AR) sekä simulaatioita.
Virtuaalisissa ja simuloiduissa oppimisympäristöissä
sovellus opastaa ja ohjeistaa opiskelijaa
työprosessien eri vaiheissa ja opiskelija käskyttää
sovellusta katseilla ja eleillä. Opiskelijalla on näin
kädet vapaana tehdä ja työskennellä sekä myös
mahdollisuus silmäillä älylaseille tallennettua
opetusmateriaalia ja kommunikoida etäyhteydellä –
myös virtuaalisessa oppimisympäristössä opettaja
on katseen kantamassa tukemassa ja ohjaamassa.

PERHO LIIKETALOUSOPISTO
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Henkilöstö ja opiskelijat lukuina
Perho Liiketalousopistossa tehdään yhdessä laadukasta ja
merkityksellistä työtä. Tavoitteenamme on tarjota
pitkäjänteisesti toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita
ja jokaiselle työntekijällemme kehittymismahdollisuuksia.
Henkilöstön nettomäärä ja sukupuolijakauma on pysynyt
hyvin tasaisena kuluneina vuosina.
Perho Liiketalousopistossa 94 % työsuhteista on toistaiseksi
voimassa olevia (31.12.2020). Määräaikaiset työsuhteet (6 %)
liittyvät pääosin vakinaisten työntekijöiden toimivapaan tai
muun pidempiaikaisen poissaolon sijaisuuksiin ja osin
tilanteisiin, joissa vakinaisen tehtävän edellyttämät
pätevyysvaatimukset eivät ole vielä täyttyneet. Vakituisen ja
osa-aikaisen henkilöstön lisäksi työllistämme kesäisin noin
15-20 nuorta esimerkiksi kiinteistönhuoltoon ja
ylläpitoon liittyviin tehtäviin sekä tarjoamme lyhytaikaisempia
työskentelymahdollisuuksia vuoden aikana esimerkiksi
Perhon ravintoloissa. Henkilöstön ikäjakauma painottuu 45-60
ikävuoden välille.
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153
työntekijöiden
määrä
31.12.2020

työntekijöistä
toistaiseksi voimassa
olevissa
työsuhteissa

1600
opiskelijaa
keväällä
2021

654
tutkintoon
valmistunutta
vuonna 2020

Korona-aikana valmistuneita aiempaa
vähemmän
Toukokuussa 2021 vietettiin Perho Liiketalousopiston
perustutkintojen valmistujaispäivää. Kesän alla
valmistuvia oli yhteensä 152. Edellisenä vuotena
samaan aikaan perustutkintoon valmistuneita oli 204
ja vuonna 2019 yhteensä 226. Perustutkintoon
valmistuneiden määrä oli siten noin 25 % pienempi
kuin vuonna 2020.
Ero valmistumismäärissä on merkittävä ja se johtuu
erityisesti ravintola-alan ja matkailualan
perustutkinnon suorittajista, joiden valmistuminen
on viivästynyt. Osin tämä johtuu siitä, että opinnot
eivät ole voineet korona-aikana edetä suunnitellulla
tavalla mm. itsenäisen oppimisen haasteiden tai
työssäoppimisen paikkojen vähentymisen myötä.
Lisäksi opiskelijat ovat lykänneet valmistumistaan
epävarman työmarkkinatilanteen vuoksi.

40

19

94%

Vuonna 2020 Perho Liiketalousopiston opiskelijoiden
kokonaisvalmistumisluku oli 654, kun se edellisenä vuonna oli
765. Vuonna 2020 perustutkintoon valmistuneita oli 603,
kun vuonna 2019 valmistumisluku oli 660.
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Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Kannustamme henkilöstöämme jatkuvaan oman osaamisen
kehittämiseen, jotta voimme kouluorganisaationa tarjota
ajankohtaista tietoa ja uusia ideoita opetuksessa.
Vuoden 2020 työyhteisövire -tutkimuksen mukaan
henkilöstöllämme on kiinnostusta ja aloitteellisuutta kehittää
osaamistaan ja etsiä uusia käytäntöjä työtehtävien
hoitamiseen. Suurin osa henkilöstä, noin 81 %, seuraa ja etsii
aktiivisesti uusia käytäntöjä työtehtävien hoitamiseen. Noin
67 % henkilöstöstä puolestaan kokee, että heitä rohkaistaan
kehittymään työssään.
Seuraamme vuosittain työntekijöidemme koulutuspäivien
lukumäärää. Vuonna 2020 henkilöstön koulutuspäiviä kertyi
yhteensä 398. Koulutustunteja kertyi noin 15,6 h työntekijää
kohden, mikä on noin 10 % enemmän kuin vuonna 2018.
Pitkäjänteinen tavoitteemme on keskimäärin 5 koulutuspäivää
(30 h) vuodessa.

15,6

81%
henkilöstöstä seuraa ja
etsii aktiivisesti uusia
käytäntöjä työtehtävien
hoitamiseen

67%
henkilöstöstä kokee,
että heitä rohkaistaan
kehittymään työssään

PERHO LIIKETALOUSOPISTO

koulutustuntia per
työntekijä vuonna
2020

Ammattilaisen kädenjälki -verkkokurssit osana henkilöstön koulutusohjelmaa
Vastuullisuus on keskeinen arvomme, jonka tulee
heijastua kaikessa toiminnassamme.
Kiinnitämme jatkuvasti huomiota siihen, miten
vastuullisuutta voisi kehittää ja kestävän kehityksen
periaatteet saadaan näkymään arjen tekoina sekä
kaikessa opetuksessa.
Koko henkilöstöllemme avautui keväällä 2021
mahdollisuus suorittaa kestävään kehitykseen,
kiertotalouteen ja vastuullisuuteen liittyvän Johdanto
kestävään kehitykseen –verkkokurssi, joka on osa
Ammattilaisen kädenjälki -koulutuskokonaisuutta. Kurssin
aikana opimme miten huomioida kestävä kehitys osana
omaa työtämme.

Lokakuun 2021 loppuun mennessä Johdanto kestävään
kehitykseen -verkkokurssin on suorittanut 111 perholaista
henkilöstön jäsentä (69 % koko henkilöstöstä).
Tavoitteenamme on, että 75 % henkilöstöstä suorittaa
johdantokurssin vuoden 2021 loppuun mennessä.
Opetushenkilöstöä kannustamme suorittamaan
lisäksi myös oman koulutusalansa syventävän
opintokokonaisuuden.
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Yhteisöllisyys ja tasa-arvo
Perho Liiketalousopistossa edistetään yhteisöllisyyttä,
yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä. Toisen
kunnioittaminen, luottamus sekä avoimuus moninaisuutta
kohtaan korostuvat toiminnassamme. Edistämme
opiskelijoiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta mm. seuraavin
keinoin:
Kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet
osallistua opiskelijavalintaamme. Lisäksi
tuemme yhdenvertaisuutta opiskelijalle
yksilöllisesti suunnitelluilla tukitoimilla.
Tavoitteena on fyysisesti ja sosiaalisesti
esteetön opiskeluympäristö. Jokaisella on
esteetön pääsy oppilaitoksen tiloihin ja
oppimateriaaleihin. Lisäksi huolehdimme
avoimesta ja turvallisesta ilmapiiristä, jossa
kiusaamiseen ja syrjintään puututaan
välittömästi.
Käsittelemme opetuksen sisällöissä
monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta
läpileikkaavana teemana. Opetus- ja
ohjaushenkilöstö vastaavat
yhdenvertaisuuden edistämisestä
oppimistilanteissa.

PERHO LIIKETALOUSOPISTO

Haluamme tarjota kaikille perholaisille mahdollisuuden
vaikuttaa ja osallistua yhteiseen päätöksentekoon.
Tavoitteena on, että kaikki perholaiset osallistuvat toiminnan
kehittämiseen, saavat äänensä kuuluviin ja pääsevät
osallistumaan koulussa tehtäviin päätöksiin. Aktivoimme
henkilöstöä ja opiskelijoita mukaan yhteisten asioiden
hoitamiseen tarjoamalla heille siihen erilaisia
mahdollisuuksia.

HENKILÖSTÖ

OPISKELIJAT

•Luottamustoiminta
•Työsuojelutoimikunta
•Henkilöstö- ja muut työryhmät
•Hanketoiminta

•Opiskelijakunta
•Tutortoiminta
•Oppimisprojektien suunnittelu ja
toteutus
•HOKS (henkilökohtainen osaamisen
kehittämissuunnitelma)
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Yhteisöllisyys ja tasa-arvo

4,5
Yhdenvertainen ja
tasa-arvoinen kohtelu
asteikolla 1-5 ARVOkyselyjen mukaan

72%
Työntekijöistä kokee, että
työntekijöitä kohdellaan
yhdenvertaisesti

Noudatamme toiminnassamme YK:n ihmisoikeuksien
yleismaailmalliseen julistukseen kirjattuja periaatteita.
Toteutamme Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä työntekijän
perusoikeuksia.

Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät toimenpiteet ja
tavoitteet on kirjattu tasa-arvosuunnitelmiin. Seuraamme
työntekijöiden ja opiskelijoiden kokemuksia yhdenvertaisesta
kohtelusta vuosittain muun muassa henkilöstötutkimusten ja
opiskelijakyselyjen avulla.
Opintovuonna 2019-2020 toteutettujen ARVO-kyselyjen
mukaan opiskelijat kokevat, että heitä kohdellaan
yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Päättövaiheen kyselyn
mukaan arvosanaksi annettiin keskimäärin 4,5 asteikolla 1-5.
Tämä on samaa luokkaa kuin edellisinä opintovuosina.
Opiskelijat arvioivat kiusaamiseen ja syrjintään puuttumisen
keskimäärin arvosanalla 3,8 asteikolla 1-5, mikä on hieman
edellisiä opintovuosia heikompi. Syrjintää koettiin olevan
erityisesti perustutkinto-opiskelijoiden joukossa, mihin
kiinnitetään erityistä huomiota kehittämistoimenpiteissämme.
Perho Liiketalousopiston henkilöstö kokee, että yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon eteen tehty työ on selkeästi
tuottanut tulosta. Keväällä 2020 toteutetun tutkimuksen
mukaan 72 % työntekijöistä oli täysin samaa tai jokseenkin
samaa mieltä, että kaikkia työntekijöitä kohdeltiin yhdenvertaisesti. Tulos on huomattavasti edellistä vuotta parempi.

Emme syrji ketään iän, alkuperän, kansalaisuuden, mielipiteen,
sukupuolen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Tarjoamme esteettömän opiskelu- ja työympäristön, jossa jokaisella on
esteetön pääsy oppilaitoksen tiloihin, oppimateriaaleihin ja laitteisiin.

PERHO LIIKETALOUSOPISTO
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Opiskelijahyvinvoinnin kehittäminen
Opiskelijahyvinvoinnin kehittämisessä avainasemassa on
opiskelijoiden kuunteleminen. Seuraamme ja mittaamme
perholaisten viihtyvyyttä, hyvinvointia ja tasaarvon toteutumista säännöllisesti monin eri keinoin.
OPISKELIJAT VIIHTYVÄT PERHO
LIIKETALOUSOPISTOSSA
Vuosittain teetettävien ryhmäkyselyiden (Perho-kyselyt)
mukaan opiskelijat viihtyvät Perho Liiketalousopistossa
erinomaisesti. Opintovuonna 2019-2020 viihtyvyydelle
annettiin arvosanaksi erinomainen 4,2, mikä on samaa
luokkaa aikaisempien vuosien kanssa. Valtaosa
opiskelijoista suosittelee oppilaitosta myös muille.
Suositteluhalukkuus sai ryhmäkyselyssä keskimääräiseksi
arvosanaksi 4,4 asteikolla 1-5.
KOULUTUS SAI ERINOMAISET ARVOSANAT
Opintonsa aloittaneille ja valmistuneille opiskelijoille
teetetyssä valtakunnallisessa, opetushallituksen
toimeenpanemassa ARVO-kyselyssä koulutukselle annettiin
arvosanaksi 4,4. Erityisesti PerhoPROn opiskelijat ovat
erittäin tyytyväisiä koulutukseen. Koulutukselle annettiin
hieman paremmat arvosanat aikaisempiin vuosiin
verrattuna.

4,2
Opiskelijaviihtyvyys
asteikolla 1-5

4,4

Koulutuksen arvosana
asteikolla 1-5

Suositteluhalukkuus
asteikolla 1-5

Miten panostamme opiskelijoiden hyvinvointiin?
• Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR) nostaa
esiin erityisesti nuorille opiskelijoille tärkeitä
ajankohtaisia teemoja erilaisten tapahtumien ja
kampanjoiden avulla.
• Opiskelijahuoltoryhmä tukee opiskelijoita ja
heidän perheitään sekä uraohjaajia.

Ryhmäkyselyiden tulokset lukuvuosina 2018-2021

• Tarjoamme opiskelijoille monipuoliset liikuntatilat
Malmin kampuksella sekä omat treenitilat
musiikista kiinnostuneille.

4,4
4,5

Suosittelu

4,2
4,3

Viihtyminen Perhossa

• Mahdollistamme monipuolisen opiskelun
kansainvälisessä porukassa sekä osallistumisen
erilaisille opintomatkoille.

4,0
3,9

Ohjaus- ja tukiprosessit

3,9
3,8

Prosessit
Kumppanuudet ja resurssit

4,0
4,0

Henkilöstö

4,0
4,1

Strategian ja toiminnan suunnittelu

4,0
4,0

Johtaminen

4,0
4,1

0
2019-2020

PERHO LIIKETALOUSOPISTO

4,4

1

2

3

• Opiskelijaviihtyvyyttä, hyvinvointia ja
yhteenkuuluvuutta lisätään opiskelijaryhmien
järjestämillä hyvinvointi- ja teematapahtumilla
sekä tutor- ja opiskelutoiminnalla.

4

5

2018-2019
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Opiskelijahyvinvoinnin kehittäminen

Oppimisen tuki ja ohjaus korostuivat korona-aikana
Korona-aikana opiskelijapalveluiden riittävyys ja niiden
resursointi ovat korostuneet. Erityisen tärkeää on matalan
kynnysten palveluiden tukeminen ja mahdollistaminen, sillä
opiskelijat eivät välttämättä tiedä, mistä tukea voi hakea.
Opiskelijoille toteutetun korona-ajan opiskelijakyselyn
mukaan 39 % opiskelijoista kokee, että poikkeustilanne on
vaikeuttanut opintojen etenemistä hyvin tai melko paljon.
Vastataksemme opiskelijoiden muuttuviin tarpeisiin
mukautimme toimintojamme oppimisen tuen, ohjauksen ja
hyvinvoinnin palveluiden suhteen. Aikaisempi toimiva
kokonaisuus valjastettiin uuteen digitaalisuuteen
painottuvaan ympäristöön, jossa tuetaan opiskelijaa.
Hyvinvointia edistetään uraohjauksen, yhteisöllisen
hyvinvointitoiminnan sekä hyvinvointiin ja pedagogiikkaan
keskittyvän HYPE-toiminnan avulla.

Poikkeusaikana opiskeluhuolto on järjestänyt opiskelijoille
viikoittain tapaamisia verkossa. Tapaamisten aiheet ovat
liittyneet muun muassa stressiin, jaksamiseen ja
yksinäisyyteen. Lisäksi on mahdollistettu yksilötapaamiset
koululla ja verkossa psykologin ja kuraattorin kanssa.
Kuulumisten vaihtaminen on ollut merkittävässä osassa
yhteydenotoissa ja myös huoltajayhteistyö on korostunut
korona-aikana. Keväällä 2021 uraohjaajat kontaktoivat
kaikki Perho Liiketalousopiston opiskelijat.
PERHO LIIKETALOUSOPISTO

Opiskelijoille toteutetun korona-ajan opiskelijakyselyn
mukaan olemme onnistuneet toimintojen mukauttamisessa
kohtuullisen hyvin. Kyselyn mukaan 70 % opiskelijoista
kokee saaneensa tarvittaessa yhteyden opiskeluhuollon
työntekijöihin. Eritysopettajaan tai opinto-ohjaajaan on
tarvittaessa saanut yhteyden 82 % opiskelijoista. Noin 65
% opiskelijoista on sitä mieltä, että toteutettu etäopetus on
ollut monipuolista.
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Työhyvinvoinnin kehittäminen
Hyvinvoiva ja terve työyhteisö on tärkein voimavaramme, jotta
voimme varmistaa opiskelijoille viihtyisän ja turvallisen
oppimisympäristön. Teemme jatkuvasti töitä perholaisten
hyvinvoinnin kehittämiseksi.
Olemme panostaneet henkilöstön hyvinvointiin eri tavoin koko
Perhon Liiketalousopiston toiminta-ajan:
Panostamme ennaltaehkäisevään ja työkykyä
tukevaan toimintaan sekä laadukkaaseen
terveydenhoitoon. Vuonna 2020 panostimme
keskimäärin 925 euroa työntekijää kohden
työterveyshuoltoon.
Tarjoamme parhaat mahdolliset työvälineet, jotka
mahdollistavat optimaalisen työergonomian ja
liikkuvan työn tekemisen. Lisäksi kannustamme ja
tuemme oman osaamisen kartuttamiseen ja
kouluttautumiseen. Keväällä 2021 järjestimme
etätyötoimistojen ergonomiaan liittyvän tempauksen,
jossa toimitimme liikuteltavia sähköpöytiä ja lap top telineitä suoraan kotiin niiden tarpeessa olleille
työntekijöille.
Tarjoamme maksuttomia työterveyttä ylläpitäviä
asiantuntijoiden vetämiä ryhmiä, kuten niska- ja
selkäryhmän tuki- ja liikuntaoireisille. Lisäksi
tarjoamme työntekijöille henkilöstöetuna hierontaedun
työpaikalla, virike-edun sekä joka arkipäivä
mahdollisuuden edulliseen ja terveelliseen
työpaikkalounaaseen.
PERHO LIIKETALOUSOPISTO

Panostamme liikkuvaan opiskeluun ja aktiiviseen työtapaan
Perho Liiketalousopistossa kannustetaan arkiliikunnan
lisäämiseen ja aktiiviseen työtapaan. Vuoden 2020
elokuusta asti käynnissä olleen Liikkuva, aktiivinen ja
hyvinvoiva perholainen -hankkeen myötä olemme edelleen
lisänneet liikuntamahdollisuuksia osaksi opiskelu- ja
työarkea kampuksilla.
Hankkeen tavoitteita ovat muun muassa parantaa
henkilöstön ja opiskelijoiden oppimis- ja keskittymiskykyä.
Lisäksi tavoitteena on lisätä henkilöstön ja opiskelijoiden
fyysistä kuntoa ja itsetuntoa, yhteisöllisyyttä, liikunnallisia
oppimisympäristöjä sekä välitunti- ja vapaa-ajan
liikkumismahdollisuuksia.

Olemme suunnitelleet erilaisia liikunnallisia tapahtumia
opintovuodelle 2021-2022. Luvassa on muun muassa
pöytäfutisturnaus, talvitanssit, subsoccer-turnaus sekä
joulurentoutus. Laadimme myös vinkkejä arkiliikunnan
lisäämiseksi. Syksyllä 2021 perholaisille on tarjolla
ilmainen mahdollisuus testata eri liikuntavaihtoehtoja
kampuksillamme ammattilaisten, kuten personal trainerin,
ohjauksessa.
Opiskeluaikana opitut tärkeät hyvinvointitaidot luovat
perustan tulevalle työkyvylle. Yhdessä tekeminen
puolestaan vahvistaa opintoihin kiinnittymistä ja
yhteisöllisyyttä. Aktiivisista työtavoista halutaankin kiinteä
osa perholaisen henkilöstön ja opiskelijoiden arkea.
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Työhyvinvoinnin kehittäminen
Korona-aikana vuorovaikutuksen merkitys korostui
Koronapandemia toi omat haasteensa henkilöstön
hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen, mutta
olemme onnistuneet työssä hyvin. Suurin työ on tehty
tiedonkulun parantamisessa. Kehitimme sisäistä intraa ja
panostimme intrassa julkaistaviin kuukausikatsausten
sisältöihin. Vuoden 2020 aikana julkaisimme lähes 100
ajankohtaista intrauutista. Koronapandemian aikana myös
esihenkilöiden yhteydenpito oman tiiminsä jäseniin korostui
entisestään.
Kuluneiden lukuvuosien aikana olemme kehittäneet myös
kehityskeskustelumallia, jotta voimme varmistaa
säännöllisen ja toimivan yhteyden työntekijöiden ja
esihenkilöiden välillä. Siirryimme vuoden 2021 alusta
teemoitettuun tavoite- ja kehityskeskustelujärjestelmään,
jossa keskustelut rytmittyvät ¼-vuosittain.
Koronapandemiasta johtuen olemme joutuneet siirtämään
suunniteltuja työhyvinvointipäiviä useaan otteeseen.
Viimeisin työhyvinvointipäivä päästiin kuitenkin
järjestämään elokuussa 2021. Henkilöstölle on järjestetty
myös poikkeusaikana epämuodollisia virtuaalikahvitilaisuuksia sekä asiantuntijaluentoja muun muassa
etätyöskentelyn tauottamisesta, jaksamisesta ja
ergonomiasta. Tavoitteenamme on ollut tarjota työkaluja
oman jaksamisen ylläpitämiseen erittäin poikkeuksellisissa
työskentelyolosuhteissa, jossa tärkeässä asemassa on ollut
lähiesihenkilöiden yhteydenpito ja tuki.
PERHO LIIKETALOUSOPISTO
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Työhyvinvoinnin kehittäminen
Keväällä 2020 toteutetun Työyhteisövire -tutkimuksen
valossa työntekijämme olivat erityisen tyytyväisiä työn
merkityksellisyyteen ja positiivisiin vuorovaikutussuhteisiin.
Lisäksi työntekijät kokivat, että he pystyvät työskentelemään
terveytensä puolesta nykyisessä tehtävässään vielä kolmen
vuoden kuluttua.

Onnistuimme poikkeusajan työssä
Korona-pandemia vaikutti monin eri tavoin henkilöstömme
työskentelyyn kuluneiden opintovuosien aikana. Suurin
muutos oli siirtyminen etätyöskentelyyn ja -opetukseen.
Olemme tukeneet henkilöstöämme poikkeusaikana
parhaalla mahdollisella tavalla. Kiinnitimme huomiota
muun muassa seuraaviin asioihin:

Työyhteisövire -tutkimuksessa koko organisaation
työyhteisövire eli tutkimuksen yleisarvosana oli hyvä, 3,9
asteikolla 1-5. Arvosana parani edellisestä vuodesta (3,6)
huomattavasti ja ylitti asettamamme pitkän
jänteen tavoitteen (3,75). Kehitettävää on erityisesti
päivittäisten käytäntöjen parantamisessa. Työntekijät
kokevat, etteivät pysty suunnittelemaansa työpäiväänsä
etukäteen, keskittymään yhteen tehtävään kerrallaan tai
pitämään palauttavia taukoja työpäivän aikana.
Panostamme itsensä johtamisen valmiuksien kehittämisen
ohella tiimien ja yksilöiden työn rytmittämiseen.
SAIRAUSPOISSAOLOT JA TYÖTAPATURMAT VÄHÄISIÄ
Seuraamme ja kehitämme työterveyttä ja -hyvinvointia
yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Vuonna 2020
työterveyshuollon raportoimia sairauspoissaolopäiviä oli
keskimäärin 7,7 päivää henkilöä kohden. Sairauspoissaolopäivien osuus kakista työpäivistä oli siis noin 3,0 %, mikä on
samaa tasoa edellisten vuosien kanssa. Työn luonteen
vuoksi työssä tapahtuvat tapaturmat ovat harvinaisia.
Vuoden 2020 aikana poissaoloon johtaneita tapaturmia oli
yhteensä viisi. Työyhteisövire -tutkimuksen mukaan noin 74
% henkilöstä pitää työympäristöä turvallisena ja
vaarattomana. Tämä on samaa luokkaa kuin edellisenä
vuonna (75 %).
PERHO LIIKETALOUSOPISTO

74%

3,9

Työntekijöistä pitää
työympäristöä
turvallisena ja
vaarattomana

Henkilöstön
työyhteisövire
asteikolla 1-5

7,7
Keskimääräiset
sairauspoissaolopäivät henkilöä
kohden

o Paransimme jatkuvaa viestintää poikkeusolosuhteissa
toiminnoittain
o Esimiehet olivat säännöllisesti yhteydessä alaisiinsa
o Paransimme työterveyden avulla henkisen hyvinvoinnin
tukipalveluita
o Kuljetimme ergonomiavälineet ja sähköpöydät
jokaiselle työntekijälle kotiovelle asti
o Mahdollistimme työn tauottamisen muun muassa
taukojumppien esimerkkiaineistojen ja videoiden avulla.
Henkilöstön näkemyksiä poikkeusajan onnistumisesta
selvitettiin kyselytutkimuksella kesällä 2020. Tutkimuksen
mukaan noin 85 % henkilöstöstä koki saaneensa riittävästi
tukea työskentelyyn esimieheltä poikkeusaikana. Erityisen
hyvää palautetta saimme tiiviistä tiedottamisesta ja
viestinnästä. Kyselyssä poikkeusajan sisäinen
tiedottaminen sai arvosanan 4,4 asteikolla 1-5.
Poikkeusajan johtaminen sai arvosanan 4,2 asteikolla 1-5,
kun taas etätyöskentelyssä onnistuminen arvioitiin
keskimäärin arvosanalla 4,3.
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Kannamme vastuun ympäristöstä
Perho Liiketalousopiston kestävän kehityksen toimintaan
kuuluu olennaisena osana vastuu ympäristöstä. Meillä se
tarkoittaa muun muassa, että:
Arvolupaus kantaa vastuun ympäristöstä

Minimoimme hiilijalanjälkemme

Kasvatamme ympäristökädenjälkeämme

Edistämme kestävää gastronomiaa

Edistämme kiertotaloutta

Olemme yhteiskunnallinen yritys ja kuulumme ARVOliitto ry:hyn. Yhteistyössä ARVO-liiton kanssa olemme
julkaisseet maaliskuussa 2020 ARVO-lupauksen ja
sitoumuksemme eettiseen toimintatapaan.
Lupaamme, että kannamme vastuumme toimintamme
vaikutuksista ympäristöön ja hidastamme osaltamme
ilmastonmuutosta. Lisäksi panostamme kestäviin
ratkaisuihin ja tuemme toimillamme kestävän kehityksen
periaatteita. Katso lisää täältä.
Meillä vastuu ympäristöstä ei tarkoita vain toiminnan
ympäristöhaittojen minimoimista, vaan pyrimme myös
tuottamaan positiivisia ympäristövaikutuksia. Perho
Liiketalousopiston koulutusaloilta valmistuu kestävän
kehityksen lähettiläitä, jotka vievät oppimansa
mukanaan nyky- ja tulevaisuuden työelämään.

Innostamme opiskelijat ja henkilökunnan huomioimaan
kestävän kehityksen myös vapaa-ajallaan. Tavoitteena on,
että kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta tulee
luonnollinen osa jokaisen ammattitaitoa, jota halutaan ja
osataan välittää myös erityisesti vaikutuspiirissämme olevilla
alueilla ja toimialoilla. Näin kasvatamme omaa
ympäristökädenjälkeämme.

PERHO LIIKETALOUSOPISTO
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Hiilijalanjälki
Hiilijalanjälkemme on pienentynyt viime vuosina
kolmanneksen. Tällä hetkellä mittaamme kampustemme
energian-, veden- ja kaasun kulutuksia, joiden pohjalta
voimme laskea keskimääräiset kasvihuonekaasupäästöt.
Vuonna 2020 hiilijalanjälkemme oli noin 500 tCO2.
Edellisen kerran laskiessamme kasvihuonekaasupäästöjä
vuoden 2018 osalta, hiilijalanjälkemme oli 700 tCO2.
Hiilijalanjälkemme on pienentynyt siis jopa 30 % vuoteen
2018 verrattuna. Hiilijalanjäljen pienentyminen selittyy
yleisellä kulutuksen pienentymisellä sekä
koronapoikkeusajan vaikutuksilla opiskeluun ja
työskentelyyn.
Suuri vaikutus on ollut myös Töölön ja Malmin kampusten
remonteilla, joilla kiinteistöjen energiatehokkuutta on
parannettu noin 6 miljoonan euron kokonaisinvestoinnilla.
Remonttien avulla olemme käytännössä kokonaan
uudelleenrakentaneet kiinteistöjen lämmön- ja
ilmanvaihtojärjestelmät sekä ottaneet käyttöön lämmön
talteenottojärjestelmän.
Kiinteistöihin tehtiin sähköjärjestelmien kokonaisuudistus ja
kaikki valaistus muutettiin LED-tekniikalle ja
liiketunnistukselle. Muutostöiden avulla kiinteistöjen
energiatehokkuus on parantunut merkittävästi.
Myös talotekniikan kokonaisuuden ohjaus on nyt optimoitu.

PERHO LIIKETALOUSOPISTO

30%
pienemmät päästöt
energiankulutuksesta
vuoteen 2018
verrattuna

Kampusten energiankulutusten pohjalta
lasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat
noin 500 tCO2 vuodessa.

Kampusten
energiankulutuksen
päästöt

500
Hyödynnämme
kampuksillamme

100%
uusiutuvaa sähköä

tCO2

Sama päästömäärä syntyy
pääkaupunkiseudun raideliikenteestä
noin 10 päivän aikana.

Sama päästömäärä vastaa noin
19 000 euroa EU:n päästökaupassa.
Päästötonnin arvona on käytetty EEX:n
hintaa päästöoikeudelle EU:n päästökaupassa
(38,01 eur/t CO2, 18.2.2021)
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Ympäristökädenjälki
Kestävän kehityksen opetuksella on suuri merkitys siihen,
miten meiltä valmistuvat tulevat työelämässään toimimaan.
Opiskelijoidemme kautta voimme osaltamme haastaa eri
alojen ja yritysten asiantuntijoita heidän työssään kohti
kestävämpää ja ilmastoystävällisempää toimintatapaa.

Perho Liiketalousopisto tapausesimerkkinä Opetushallituksen
kestävän tulevaisuuden oppaassa
Opetushallituksen kestävän tulevaisuuden opas käsittelee
oppimisen, toimintakulttuurin ja arkikäytäntöjen kehittämistä
kasvatuksen ja koulutuksen maailmassa.

Kasvatamme vastuullisia,
ympäristötietoisia ja
kestävään elämäntapaan
sitoutuneita kestävän
kehityksen lähettiläitä.

Kestävän kehityksen
lähettiläät haastavat
työpaikat tekemään
vastuullisia valintoja.

Esimerkissämme keskitytään johtamiseen ja kestävään toimintaan
sitouttamiseen. Se johdattelee pohtimaan, millaisilla johdon
toimenpiteillä työntekijät kokevat kestävään tulevaisuuteen
suuntautumisen kannattavaksi – ja itsensä kuulluksi ja nähdyksi:

Tavoitteenamme on, että
tulevaisuudessa
pystymme laskemaan
hiilijalanjälkemme rinnalle
koulutuksen vaikuttavuutta
kuvaavan
ympäristökädenjäljen.

"Meillä johtamisen lähtökohtana on työntekijän ja työnantajan
molemminpuolinen luottamus sekä sitä seuraavat sitoutuminen ja
arvostus. Avainasemassa on tämän lisäksi yhteinen suunta ja
yhteiset tavoitteet, asiantuntijuuden arvostus ja oman osaamisen
kehittäminen sekä arvojen näkyminen kaikessa toiminnassa.
Pidämme huolen siitä, että osaaminen tulee näkyväksi kiitoksille.
Rakenteet ja resurssit mahdollistavat investoinnit tulevaisuuteen ja
mahdollisuuksiin tartutaan. Henkilökuntaa rohkaistaan
omaksumaan kokeileva kulttuuri. Ajatukseen sisältyy se, että
kokeilut saavat epäonnistua, kunhan jokaisesta kokeilusta oppii
jotakin. Kokemus karttuu kokeilemalla!"

Työelämässä tiedot ja taidot leviävät,
jolloin kestävän kehityksen lähettiläs
on saanut aikaan vastuullisen
parannuksen yrityksessä.

PERHO LIIKETALOUSOPISTO
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Kestävä gastronomia
Haluamme toimia edelläkävijänä ja mallina kestävässä
ravinnontuotannossa. Tavoitteenamme on tuoda kestävä
gastronomia osaksi suomalaista ruokakulttuuria, jossa
huomioidaan ruoan koko elinkaaren ekologinen,
ekonominen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä
vaikutus ympäröivään maailmaan.
Kestävä gastronomian juuret ovat italialaista alkuperää
olevassa Slow Food -ajattelussa, joka arvostaa
yhteisöllisyyttä sekä raikkaita aitoja makuelämyksiä
tarjoavaa artesaaniruokaa paikallisista ja tuoreista
sesonginmukaisista raaka-aineista. Kestävä gastronomia on
huomioitu koulutuksessamme jo vuosikymmenen ajan.
Viljelemme Malmin kampuksellamme sijaitsevalla omalla
kaupunkipellolla, Green City Farmilla, ekologisesti yli 30 eri
ruokakasvilajiketta omien ravintoloidemme sekä valittujen
pääkaupunkiseudun ravintoloiden käyttöön.
Syksyisin järjestämme yleisölle avoimet koko perheen
Sadonkorjuumarkkinat. Yksipäiväisen tapahtuman aikana
järjestämme opetuksellisia peltokierroksia ja juhlimme
kestävää gastronomiaa Green City Farmin ja eri
lähiruokatuottajien tarjooman voimin.

PERHO LIIKETALOUSOPISTO

Agriculinary -koulutus yhdistää puutarha- ja ravintola-alan
Uusi Agriculinary -koulutuksemme on hyvä esimerkki monialaisesta ja
kestävää kehitystä edistävästä opetuksesta. Koulutuksen tavoitteena on
luoda puutarha- ja ravintola-alaa yhdistäviä moniosaajia sekä lujittaa alojen
välistä kestävää yhteistyötä. Agriculinary mahdollistaa kestävän kehityksen
toimintaympäristön, joka luo uusia liikeideoita, osaajia ja mahdollisesti uusia
työpaikkoja. Koulutus vahvistaa jo olemassa olevaa osaamista ja tuo sille
uutta pohjaa sekä kehitysideoita.
Koulutukseen osallistuva osaa:
• perusperiaatteet eri viljelymenetelmistä
• taimikasvatuksen sekä taimien hoidon
• kerätä satokauden raaka-aineita oikein ja oikeaan aikaan
• varastoimisen perusteet
• hoitaa maaperää ja tuntee lannoittamisen perusteet
• suunnitella, valmistaa ja jatkojalostaa satokauden ekologisista raakaaineista ruoka- ja juomatuotteita vastuullisilla valmistusmenetelmillä
• maksimoida raaka-aineiden käytettävyysastetta ja samalla minimoida
ruokajätteen syntymistä ruoanvalmistuksen yhteydessä
• kompostoida ruokajätettä maanparannusaineeksi
• tunnistaa eri kasveja ja ymmärtää kasvien tieteelliset nimet
• suunnitella ja tuottaa satokauden raaka-aineille sekä ruoka- ja
juomatuotteille markkinointi ja viestintämateriaalia korostaen vastuullisia
viljely- ja ruoanvalmistusmenetelmiä
• toteuttaa sadonkorjuumarkkinat tapahtuman
• integroida ekologiset raaka-aineet ja niiden tuotannon ravintolan keittiöön
ja asiakaspalveluun sekä
• ymmärtää kestävän kehityksen ja kiertotalouden perusperiaatteet.
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Kiertotalouden edistäminen
Kiertotaloutta edistävää toimintaa harjoitellaan kaikilla
koulutusaloillamme. Tästä konkreettinen esimerkki on oma
pellolta pöytään -toimintatapamme, jossa ruoka siirtyy
ekologisesti ja kestävän gastronomian mukaisesti pellolta
keittiöön, lautaselle ja takaisin peltoon.
Viljelemme Green City Farmillamme vuoroviljelyn
mukaisesti lohkoissa siten, ettei samaa kasvia viljellä
samalla paikalla joka vuosi. Tämä on tärkeää
kasvitautien ja tuholaisten torjunnan sekä
kasvien ravinteiden saannin kannalta.

Green City
Farmilla
toteutetaan
ekologista vilj
elyä

Multa viedään
Green City
Farmille

Kestävän
ravinnontuotannon
ympyrä

Sadonkorjuun myötä raaka-aineet toimitetaan muun
muassa Ravintola Perhoon ja valikoituihin
lähialueiden ravintoloihin, joissa niistä valmistetaan
kestävän gastronomian mukaisesti ruokaa.
Ruokahävikki kompostoidaan.
Kompostoinnissa syntyvä multa palautetaan pellolle,
jossa kasvatetaan vuoroviljelyn mukaisesti uusia
raaka-aineita.

Satoa toimitetaan
omille
ravintoloillemme ja
valikoituihin
lähialueiden r
avintoloihin

Ravintoloidemme
ruokahävikki
kompostoidaan mullaksi

Raaka-aineista
valmistetaan ruokaa
PERHO LIIKETALOUSOPISTO
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Kiertotalouden edistäminen
Perho Liiketalousopistossa kierrätys on arkipäivää
Perho Liiketalousopiston jätejakauma

Perho Liiketalousopiston kampuksilla opiskelee,
työskentelee ja myös ruokailee päivittäin noin parituhatta
henkilöä, joten ruokahävikkiä ja jätettä syntyy
huomattavia määriä. Kaikki perholaiset ovat sitoutuneet
lajitteluun ja kierrätykseen. Lajittelemme jätteet
kahdeksaan eri jätejakeeseen: biojätteeseen,
sekajätteeseen, keräyspaperiin, pahviin, lasiin, metalliin
sekä rasvoihin ja ongelmajätteisiin.
Teemme monipuolisesti toimia jätteen synnyn
ehkäisemiseksi ja kierrätyksen edistämiseksi. Syntyneen
jätteen määrä onkin pienentynyt tasaisesti kuluneina
vuosina. Vuonna 2020 Malmin ja Töölön kampuksilla
syntyi yhteensä noin 128 tonnia jätettä, mikä on yli 36 %
vähemmän kuin vuonna 2017. Kaikesta syntyneestä
jätteestä noin 67 % on biojätettä. Merkittävä osa
biojätteestä muutetaan maanparannusaineeksi
kompostorin avulla.
Vuonna 2020 jätteen määrän laskuun vaikutti osaltaan
siirtyminen etäopiskeluun koronapandemian takia.
Jätteen määrä on kuitenkin ollut tasaisesti laskussa jo
vuodesta 2016 lähtien.

7%
26 %

Sekajäte
Biojäte
Muut (sis. 8 jätejaetta)
67 %

Syntyneen jätteen määrä (tn)
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Yhteiskunnallinen yritys

PERHO LIIKETALOUSOPISTO OY
Perho Liiketalousopisto Oy on yhteiskunnallinen yritys, jonka
yhtiöjärjestykseen on kirjattu osingonjakokielto. Näin ollen käytämme
taloudellisen tuloksemme täysimääräisesti koulutuksen
toteuttamiseen ja kehittämiseen. Osakeyhtiönä pyrimme toimimaan
mahdollisimman tehokkaasti ja tuottamaan ylijäämää, jolla voimme
taas entistä paremmin toteuttaa ja kehittää ammatillista koulutusta.
TOIMIMME EETTISESTI
Toimintamme lähtökohtana on toimia eettisesti, vastuullisesti ja
esimerkillisesti taloudellisissa asioissa. Emme osallistu poliittisen
toiminnan rahoittamiseen tai taloudelliseen tukemiseen. Seuraamme
jatkuvasti toimintaamme sekä eettisten toimintatapojen toteutumista.
Toiminta-aikanamme 1.1.2017 alkaen tietoomme ei ole tullut yhtään
väärinkäytöstä tai jatkoprosessia edellyttänyttä epäilyä epäeettisestä
toiminnasta.
VÄLTYIMME IRTISANOMISILTA KORONA-AIKANA
Koronapoikkeusaika vaikutti merkittävästi toimintaedellytyksiin Perho
Liiketalousopiston koulutusaloilla, erityisesti matkailu- ja ravintolaalalla sekä omissa ravintoloissamme. Tästä huolimatta pystyimme
välttämään irtisanomiset ja lomautukset koronapandemian aikana.
Pystyimme pitämään koko henkilöstömme aktiivisesti töissä
monipuolisilla työjärjestelyillä, uusilla palveluratkaisuilla ja
työntekijöiden joustavuudella.

PERHO LIIKETALOUSOPISTO
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Pitkäjänteinen taloudenpito ja rahavirrat
Kestävän talouden strategiamme mukaisesti olemme
tehneet paljon työtä voidaksemme ennakoida talouden
näkymät ja sopeuttaa toimintamme kulloinkin näkyvillä
olevan taloustilanteen mukaiseksi.
Koko talon henkilöstön budjetti- ja taloustietoisuus on
hyvällä tasolla. Laadimme vuosittain budjetin hyvin
osallistavalla ja vuorovaikutteisella prosessilla sekä
seuraamme sen toteutumista kuukausittain läpinäkyvästi
niin tiimi- kuin talotasolla.

Perho Liiketalousopiston rahavirrat
Tuet: valtionosuudet ja
hankerahat
2020: 13,7 milj.€
2019: 12,3 milj.€

Palkat ja sosiaalikulut
2020: 8,9 milj.€
2019: 8,7 milj.€

Kaupalliset palvelut:
2020: 1,9 milj. €
2019: 2,3 milj.€

Toimintakustannukset
2020: 5,0 milj.€
2019: 5,5 milj.€

PERHO LIIKETALOUSOPISTO
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Rahoituspohjan laajentaminen
Tulorahoituksemme muodostuu pääasiassa
valtionosuusrahoituksesta, jonka osuus liikevaihdostamme
oli noin 88 % vuonna 2020. Saamme rahoitusta ammatillisen
peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen sekä
urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseen.
Valtionosuusrahoituksesta noin 95 % on osoitettu
ammatilliselle peruskoulutukselle.

17 %

Liikevaihtoamme kasvattavat myös kaupalliset palvelut, joilla
tarkoitetaan kaikkia muita tuloja kuin koulutuksen
valtionosuuksia. Kaupallisten palveluiden tuloista noin 66 %
tulee ravintolatoiminnasta ja 29 % Perho PROn toiminnasta.
Lisäksi tuloja tulee Helmi Centerin liikuntatilojen
vuokraustoiminnasta. Vuonna 2020 näiden tulojen
kokonaismäärä oli 1,9 miljoonaa euroa, mikä on lähes 17 %
vuoden 2019 tuloja vähemmän. Kaupallisten palveluiden
tulojen osuuteen vaikutti suuresti keväällä 2020 alkanut
koronapandemia.
SUURIN OSA RAHOITUKSESTA PALKKOIHIN
Osallistumme epäsuorien taloudellisten vaikutusten avulla
yhteiskunnan toimintaan muun muassa maksamalla
henkilökunnallemme palkkaa ja sosiaalikuluja. Lisäksi
palveluihimme ja investointeihin liittyvät ostot työllistävät
sekä paikallisia että toiminta-alueen ulkopuolella toimivia
tahoja. Vuonna 2020 maksoimme työntekijöillemme palkkaa
ja muita henkilöstökuluja yhteensä noin 8,9 miljoonaa euroa.
Muihin koulutustoiminnan järjestämisestä syntyviin
toimintakustannuksiin kului vuoden 2020 aikana lähes 5,0
miljoonaa euroa, mikä on siis noin 60 % kaikista
kuluistamme.
PERHO LIIKETALOUSOPISTO

vähemmän kaupallisia
tuloja vuoteen 2019
verrattuna

88 %
Rahoituspohjasta
muodostuu
valtionosuusrahoituksesta
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Vastuulliset hankinnat
Noudatamme hankinnoissamme hankintalainsäädännössä
säädettyjä menettelytapoja ja reilun kilpailutuksen
periaatteita. Haluamme toimia vastuullisesti myös
hankintakäytännöissä, joten tuemme mahdollisuuksien
mukaan paikallisia toimijoita. Parhaiten pystymme
hyödyntämään paikallisia toimittajia ravintola-alan
koulutuksessa sekä Perhon ravintoloissa.
HYÖDYNNÄMME PAIKALLISIA RAAKA-AINEITA
Vuonna 2020 paikallisilta eli pääkaupunkiseudulla toimivilta
toimijoilta ostetut tuotteet muodostivat lähes 60% sekä
ravintolan että opetustoiminnan kokonaisostoista. Tämä on
ollut samaa luokkaa myös aikaisempina vuosina. Omalta
pellolta oli peräisin noin 1 % ravintolaan hankituista raakaaineista, yhteensä noin 1350 kg. Opetustoiminnassa oman
pellon raaka-aineet muodostivat noin 3 % kaikista
hankituista raaka-aineista.
Kilomäärällisesti Perhon ravintoloissa hyödynnettiin lähes 72
% vähemmän oman pellon raaka-aineita vuoteen 2019
verrattuna. Tämä johtuu siitä, että Perhon ravintoloihin
valikoidaan vuosittain vain tietyt kasvilajit. Vuonna 2020
muun muassa salaattisekoitus ja yrtit olivat päätuotteita.
Nämä ovat hyvin kevyitä verrattuna juureksiin ja kurpitsoihin,
joten tästä johtuen kilomäärä on pienentynyt. Oman pellon
tuotteita on sen sijaan välitetty enemmän lähiruokana
valikoiduille ravintoloille pääkaupunkiseudulla.
Opetustoiminnassa oman pellon raaka-aineita hyödynnettiin
noin 40 % edellistä vuotta vähemmän. Määrän
pienenemiseen vaikutti erityisesti koronapandemia ja
siirtyminen etäopintoihin.
PERHO LIIKETALOUSOPISTO

57%
Ravintola Perhon raakaaineista on peräisin
paikallisilta toimijoilta

1%
Ravintola Perhon raakaaineista on peräisin
omalta pellolta

58%
Ravintola-alan
opetustoiminnan raakaaineista on peräisin
paikallisilta toimijoilta

3%
Ravintola-alan
opetustoiminnan raakaaineista on peräisin
omalta pellolta
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Keskeiset ohjaavat periaatteet
VASTUULLISUUSNÄKÖKOHTA

MÄÄRITELMÄT JA RAJAUKSET

KESKEISET OHJAAVAT PERIAATTEET JA POLITIIKAT

Kestävä kehitys osana opetusta

Seuraamme, että kestävä kehitys kuuluu vahvasti koulutuksemme
osaamistavoitteisiin.

Kestävän koulutuksen strategia, kestävän kehityksen ohjelma, kestävän kehityksen sertifikaatti,
kestävän kehityksen oppimispolku

Monialainen yhteistyö

Seuraamme verkostomme laajuutta ja yhteistyön toimivuutta

Kestävän koulutuksen strategia, kestävän kehityksen ohjelma, opiskelijakyselyt, Erasmus-ohjelma,
laadunhallintajärjestelmä

Toimivat ja turvalliset oppimisratkaisut

Seuraamme oppimisratkaisujen toimivuutta ja niiden kehitystyötä

Kestävän koulutuksen strategia, opiskelijakyselyt, laadunhallintajärjestelmä

Vahvuuksien ja moninaisuuksien
hyödyntäminen

Seuraamme henkilöstö- ja opiskelijatunnuslukuja sekä henkilöstön
koulutustunnuslukuja

Henkilöstöstrategia, henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, kestävän koulutuksen strategia,
laadunhallintajärjestelmä

Yhteisöllisyys ja tasa-arvoisuus

Seuraamme yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä
henkilöstö- ja opiskelijakyselyiden avulla

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, kestävän koulutuksen strategia, henkilöstöstrategia,
laadunhallintajärjestelmä

Hyvinvoinnin kehittäminen

Seuraamme henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointia ja tyytyväisyyttä
henkilöstö- ja opiskelijakyselyiden avulla

Kestävän koulutuksen strategia, henkilöstöstrategia, laadunhallintajärjestelmä

Hiilijalanjälki ja ympäristökädenjälki

Seuraamme kampustemme energian- ja vedenkulutuksia sekä niiden
kautta syntyviä ilmastopäästöjä. Tavoitteenamme on mitata
tulevaisuudessa myös ympäristökädenjälkeämme.

Kestävän kehityksen ohjelma, kestävän kehityksen oppimispolku, kestävän koulutuksen strategia

Kestävä gastronomia

Seuraamme kestävän gastronomian kehittymistä osana opetustamme.

Kestävän kehityksen ohjelma, kestävän koulutuksen strategia, laadunhallintajärjestelmä

Kiertotalouden edistäminen

Seuraamme kampuksilla syntyvän jätteen määrää ja kiertotalouden
edistämisen eteen tehtävää työtä.

Kestävän kehityksen ohjelma, kestävän koulutuksen strategia, laadunhallintajärjestelmä

Rahoituspohjan riittävyys

Raportoimme taloudelliset luvut ja seuraamme rahoituspohjan riittävyyttä

Lait ja määräykset, viranomaisten tulosohjaus, tasapainoisen talouden strategia,
laadunhallintajärjestelmä

Vastuulliset hankinnat

Raportoimme hankintojen paikallisuuden

Tasapainoisen talouden strategia, kestävän kehityksen ohjelma, laadunhallintajärjestelmä

Kestävä koulutus

Hyvinvoiva perholainen

Ympäristön kunnioittaminen

Tasapainoinen talous
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Tunnusluvut
TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

•

Vastuullisuusraportissa esitetyt taloudelliset tunnusluvut kattavat
ainoastaan Perho Liiketalousopisto Oy:n toiminnan. Ne
perustuvat kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen. Luvut ovat
tilintarkastettuja.
SOSIAALISET TUNNUSLUVUT
•

Henkilömäärällä tarkoitetaan sitä henkilöstömäärää, joka on
ollut voimassa tilikauden päättyessä (31.12).
Henkilöstömäärä ei vastaa organisaation käytettävissä olevia
henkilötyövuosia.
• Henkilöstön kouluttautumista on seurattu keskimääräisillä
koulutuspäivillä (6h/koulutuspäivä) ja koulutustunneilla.
Koulutustunnit henkilöä kohden on laskettu tilikauden
päättyessä (31.12) voimassa olleelle henkilöstömäärälle.
• Sairauspoissaoloiksi on huomioitu sellaiset poissaolot, jotka
aiheuttaa työntekijän sairastuminen tai tapaturma.
Sairauspoissaolopäivät on raportoitu työterveyshuollon
raportoimien sairauslomien mukaan. Keskimääräiset
sairauspoissaolot on laskettu tilikauden päättyessä voimassa
olleelle henkilöstömäärälle.
• Työhyvinvointia-, viihtyvyyttä ja tasa-arvoisuutta kuvaavat
kokonaisarvosanat ja prosenttiosuudet perustuvat vuosittain
toteutettavaan Työyhteisövire-tutkimukseen (tutkimus
vuosittaisena syksyyn 2020 asti). Tutkimuksessa
kokonaisarvosanat annetaan välillä 1-5.
• Opiskelijaviihtyvyys ja -tyytyväisyys opintoihin perustuvat
Perho Liiketalousopiston vuosittaisiin ryhmäkyselyihin,
opetuspalautteisiin ja Opetushallituksen toimeenpanemiin
valtakunnallisiin opiskelija-palautekyselyihin (ns. ARVOkyselyt). Myös opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon
toteutumisesta mitataan opiskelijapalautekyselyillä.
PERHO LIIKETALOUSOPISTO

Opiskelijoiden määrät ja jakautumiset eri opintoaloille on
koottu opiskelijahallintojärjestelmästä. 1.1.2018 voimaan
astunut uusi ammatillisen koulutuksen laki asetti vaatimukset
KOSKI-palvelun käytölle ja muutti tietojen keräämisen
käytännöt täysin. Järjestelmään ei enää kerätä ns.
pääkohtaisia lukuja, vaan tietoja kerätään toteutuneista
opiskelijavuosista. Reformi vaikutti myös hakuihin eli nyt
perustutkintoihin haetaan vain kahta väylää pitkin:
yhteishaun ja jatkuvan haun kautta. Myös opintojen kestoon
vaikuttaa opiskelijalle laadittu henkilökohtainen osaamisen
kehittämissuunnitelma, jossa sovitaan missä ja miten
osaamista hankitaan.

YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT
Raportoidut ympäristövaikutukset koskevat ainoastaan Perho
Liiketalousopisto Oy:n toimintaa. Hiilijalanjäljen laskennassa
laskentarajat on rajattu koskemaan ainoastaan Perho
Liiketalousopisto Oy:n kampuksien energiankulutuksia.
Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty kokonaan liikkumisen
päästöt, sillä niitä ei oltu tilastoitu laskentaan vaadittavalla
tarkkuudella. Raportoitu ostetun sähkön ja lämmön kulutus
sekä veden kulutus vastaavat kiinteistöissä mitattuja arvoja.
•

Raportoitu kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus kuvataan
GRI-standardien suosituksen mukaisesti jaettuna suoraan ja
epäsuoraan energiankulutukseen. Perho Liiketalousopiston
Töölön kampuksella käytetään maakaasua, joka luetaan
suoraksi energiankulutukseksi. Muutoin kaikki
energiankulutus on sähköstä ja kaukolämmöstä koostuvaa
epäsuoraa energiankulutusta.
• Kiinteistöjen kokonaisenergiankulutuksen pohjalta lasketut
hiilidioksidipäästöt on laskettu GRI-standardien suositusten

mukaisesti ja ne on jaettu suoriin (Scope 1), epäsuoriin
(Scope 2) ja muihin epäsuoriin (Scope 3) päästöihin. Perho
Liiketalousopiston Töölön kampuksella hyödynnettävä
maakaasu luetaan suoriin päästöihin (Scope 1). Ostettu
sähkö ja kaukolämpö ovat epäsuoria päästöjä (Scope 2).
Muut epäsuorat päästöt (Scope 3) on rajattu tarkastelun
ulkopuolelle. Hiilidioksidipäästöt on laskettu sähkön osalta
sekä hankinta- että sijaintiperusteisesti ja kaukolämmön
osalta sijaintiperusteisesti. Sijaintiperusteisella luvulla
tarkoitetaan maakohtaisilla päästökertoimilla laskettua lukua
ja hankintaperusteisella sähköntoimittajakohtaisilla
päästökertoimilla laskettua lukua. Yhteenlasketuissa
päästöluvuissa käytetään sähkön osalta hankintaperusteista
lukua.
Lämmön ympäristöprofiiliin liittyvät oletukset ja lähtötiedot
• Kaikki ostettu lämpö on kaukolämpöä. Ostetulle
kaukolämmölle ei ole saatavissa hankintaperusteista
päästökerrointa, joten kaukolämmön osalta
hiilidioksidipäästöt on laskettu ainoastaan
sijaintiperusteisesti.
• Kaukolämmön sijaintiperusteisena CO2-päästökertoimena
on käytetty Motivan julkaisemia kaukolämmön
erillistuotannon keskimääräisiä CO2-päästökertoimia eri
vuosilta. Kertoimet perustuvat kaukolämmön
yhteistuotannon hyödynjakomenetelmällä kolmen viimeisen
vuoden keskiarvona määriteltyihin CO2-päästökertoimiin ja
vuoden 2019 osalta viiden viimeisen vuoden keskiarvona
määriteltyihin CO2-päästökertoimiin (taulukko 1).
• Tiedot kaukolämmön jakautumisesta uusiutuviin ja
uusiutumattomiin polttoaineisiin on Energiateollisuuden
kaukolämpötilastoista. Jakaumat ja niiden lähteet on esitetty
taulukossa 2.
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Tunnusluvut
Sähkön ympäristöprofiiliin liittyvät oletukset ja lähtötiedot
• Kaikki hankittu sähkö vuosina 2018-2020 on oletettu
uusiutuvaksi. Tällöin hankintaperusteisena
ominaispäästökertoimena on käytetty 0 gCO2/kWh.
• Sijaintiperusteisena päästökertoimena on käytetty Motivan
julkaisemia sähkönhankinnan keskimääräisiä CO2päästökertoimia eri vuosilta. Kertoimet perustuvat viiden
vuoden liukuvaan keskiarvoon. Nämä päästökertoimet ja
niiden lähteet on esitetty taulukossa 1.
Käytetyt vertailukohteet
• Kokonaiskasvihuonekaasupäästöjä on verrattu
pääkaupunkiseudun raideliikenteen vuodessa tuottamiin
kasvihuonekaasupäästöihin, joka on HSY:n mukaan 19 000
tCO2 vuodessa.1
• Maakaasun päästökertoimena on käytetty 198 gCO2/kWh.2

TAULUKKO 1. Käytetyt päästökertoimet
Sähkö
(gCO2/kWh)

Lähde

Kaukolämpö
(gCO2/kWh)

Lähde

2020

141

Tilastokeskus 2018,
Motiva 2020 mukaan

154

Tilastokeskus 2018, Motiva 2020
mukaan

2019

158

Tilastokeskus 2017,
Motiva 2019 mukaan

164

Tilastokeskus 2017, Motiva 2019
mukaan

2018

164

Tilastokeskus 2016,
Motiva 2018 mukaan

188

Energiateollisuus 2016, Motiva
2018 mukaan

Lähteet
•

1https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/ilmastonmuutos/hillinta/se

•

2https://www.motiva.fi/files/3193/Polttoaineiden_lampoarvot_

TAULUKKO 2. Kaukolämmön jakautuminen uusiutuviin ja uusiutumattomiin polttoaineisin

uranta/Sivut/Paastot.aspx
hyotysuhteet_ja_hiilidioksidin_ominaispaastokertoimet_seka
_energianhinnat_19042010.pdf
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Uusiutuvat

Uusiutumattomat

Lähde

2020

40,6 %

59,4 %

Energiateollisuus. Kaukolämpötilasto 2019.
https://energia.fi/files/5384/Kaukolampotilasto_2019.pdf

2019

37,2 %

62,8 %

Energiateollisuus. Kaukolämpötilasto 2018.
https://energia.fi/files/3935/Kaukolampotilasto2

2018

36 %

64 %

Energiateollisuus. Kaukolämpötilasto 2018.
https://www.slideshare.net/energiateollisuus?utm_campaign=profilet
racking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
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Data taulukoina
Valtiolta saadut avustukset (€)

Verohelpotukset
Tuet (sis. valtionosuudet ja hankerahat)

Ostojen paikallisuus ravintolatoiminnassa
2017

2018

2019

2020

0

0

0

0

13 541 700 12 469 369 12 283 254 13 733 669

2018

2019

2020

Raaka-aineet paikallisilta toimittajilta* (%) suhteessa kokonaisuuteen

58

58

57

Raaka-aineet omalta pellolta (%) suhteessa kokonaisuuteen

2

2

1

2230

4774,4

1353**

Investointiavustukset

0

0

0

0

Oman pellon raaka-aineiden määrä (kg)

Tutkimus- ja kehitysapurahat

0

0

0

0

Muut asiaankuuluvat avustukset

0

0

0

0

*Pääkaupunkiseutu
**Oman pellon sadosta ravintola Perhoon on valikoitu tietyt kasvilajit. Vuonna 2020 muun muassa salaattisekoitus ja
yrtit olivat päätuotteita. Nämä ovat hyvin kevyitä verrattuna juureksiin ja kurpitsoihin, joten tästä johtuen kilomäärä on
pienentynyt. Oman pellon tuotteita on myyty enemmän ulkopuolelle.

Palkinnot

0

0

0

50 000

Rojaltivapaudet

0

0

0

0

Vientiluottolaitosten taloudellinen tuki

0

0

0

0

Taloudelliset kannustimet

0

0

0

0

Muut taloudelliset edut

0

0

0

0

Taloudelliset lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen
SIDOSRYHMÄT

SELITYS

Valtio
Asiakkaat

2017

2018

2019

2020

Valtionrahoitusosuudet ja hankerahat

13,542

12,469

12,266

13,734

Kaupalliset palvelut

2,719

2,344

2,315

1,928

16,261

14,813

14,581

15,662

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen

Ostojen paikallisuus opetustoiminnassa

Rahavirrat (M€)

Toimittajat

Ostetut palvelut, muut hankekulut

6,987

5,751

5,477

4,967

2019

2020

Työntekijät

Palkat ja sosiaalikulut

9,372

8,809

8,684

8,854

Raaka-aineet paikallisilta toimittajilta* (%) suhteessa kokonaisuuteen

59

58

Pääoman tuottajat

Korko- ja rahoituskulut

0

0

0

0

Raaka-aineet omalta pellolta (%) suhteessa kokonaisuuteen

2

3

Julkinen sektori

Laskennalliset tuloverot

0

0

0

0

750

450**

Yhteisöt

Investoinnit yhteisöllisiin tarkoituksiin

0

0

0

0

Taloudellisen lisäarvon jakautuminen

16,359

14,560

14, 161

13821

Taloudellisen lisäarvon säilyminen

-0,098

0,253

0,42

1841

Oman pellon raaka-aineiden määrä (kg)

*Pääkaupunkiseutu
**Koronan vaikutus ja etäopinnot vaikuttivat kilomäärän pienentymiseen edelliseen vuoteen verrattuna.
PERHO LIIKETALOUSOPISTO
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Data taulukoina
Opiskelijatilastoja

Työsuhteet ja niiden laatu
2017

2018

2019

2020

2021*

31.12.2020

Hakeneet

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

Naisia Miehiä Yht. Naisia Miehiä Yht. Naisia Miehiä Yht. Naisia Miehiä Yht.

Yhteishaku

Henkilöstön määrä

102

51

153

100

51

151

103

49

152

110

45

155

Ravintola-ala

473

363

350

342

335

Vakituisia työsuhteita

96

48

144

94

46

140

96

44

140

103

45

148

Liiketoiminta

775

696

718

700

918

Määräaikaisia työsuhteita

6

3

9

6

5

11

7

5

12

7

0

7

Matkailu

266

241

227

194

187

Kokoaikaisia työsuhteita

99

49

148

97

49

146

99

46

145

107

44

151

1100

292

546

Osa-aikaisia työsuhteita

3

2

5

3

2

5

3

1

4

3

1

4

Jatkuva haku
perustutkintoihin**
Restaurant cook***

248

119

201

Hallituksen jäsenet

Tutkinnon suorittaneet

2020 2019 2018 2017

Perustutkinnot

542

560

474

432

295

Ammatti- ja
erikoisammattitutkinnot

204

206

186

171

101

Keskeyttäneet
Perustutkinnot

217

213

215

171

53

Ammatti- ja
erikoisammattitutkinnot

60

92

85

67

109

naisia

4

4

3

3

miehiä

3

3

4

4

Yhteensä

7

7

7

7

*Sisältää ainoastaan tammi-toukokuun luvut.
** Jatkuva haku perustutkintoihin on alkanut vasta vuonna 2018.
*** Tiedot saatavilla ainoastaan keväältä 2021.
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Data taulukoina
Ikäjakauma 31.12.

Koulutuspäivät ja niiden jakautuminen
2020

2019

2018

2017

Koulutuspäivät per henkilö (pv/hlö)

2,61

2,67

2,35

3,80

2

Koulutuspäivät yhteensä (pv)

398

403

359

589

5

10

Koulutustunnit yhteensä (h)

2388

2418

2153

3534

19

15

21

Koulutustunnit per henkilö (h/hlö)

15,61

16,02

14,2

22,8

41-45

19

18

22

46-50

27

32

30

51-55

37

35

30

56-60

30

30

22

61-65

8

6

13

66-

1

2

1

ikä

2020

2019

2018

21-25

2

2

1

26-30

4

5

31-35

6

36-40

Vaihtuvuus
Työhyvinvointi

2020

2019

2018

2017

Työsuhteita alkoi

2020

2019

Työyhteisöviretutkimuksen tulokset

3,9

3,6

naisia

9

11

7

6

Työterveyteen panostaminen per työntekijä (€)

925

940

miehiä

2

8

6

2

alle 30 v.

1

6

2

2

30-50 v.

8

8

7

4

yli 50 v.

2

5

4

2

Työhyvinvointi-indikaattorit

Työsuhteita päättyi

2020

2019

2018

2017

Työtapaturmat, poissaoloon johtaneet

5

2

5

2

naisia

9

11

16

12

Työhön liittyvät kuolemantapaukset

0

0

0

0

miehiä

22

7

6

3

7,7

7,6

8,2

6,0

alle 30 v.

1

4

1

3

3

2,9

3,1

2,1

30-50 v.

5

7

13

5

yli 50 v.

5

7

8

7

Sairauspoissaolot per henkilö
Sairauspoissaoloprosentti
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Data taulukoina
Kampusten energian-, veden- ja kaasunkulutukset
2020

2019

Scope 2. Perho Liiketalousopiston epäsuora energiankulutus (MWh)

2018

2020

Sähkö (MWh)
Töölö / P11

874

905

1001

Töölö / Proffa

150

144

141

Malmi

889

953

977

Yhteensä

1913

2002

2118

2019

2018
Kaukolämp
Yhteensä
ö

Sähkö

Kaukolämpö

Yhteensä

Sähkö

Ostettu energia

1913

2943

4856

2002

3511

5513

2118

3861

5979

uusiutumaton

0

1736

1736

0

2212

2212

0

2471

2471

uusiutuva

1913

1207

3120

2002

1299

3301

2118

1390

3508

ydinvoima

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kaukolämpö Yhteensä

Sähkö

Kaukolämpö (MWh)
Töölö / P11

1585

1760

2150

Töölö / Proffa

258

271

258

Malmi

1100

1480

1453

Yhteensä

2943

3511

3861

Töölö

4,3

4,4

6

Malmi

3,0

4,0

4

Yhteensä

7,3

8,4

9

21470

23420

25079

Vesi (tonnia m3)

2020

2019

2018

Muutos %
(2019-2020)

4,0

4,5

5,0

-8,7

Ostettu sähkö (hankintaperusteinen)

0

0

0

0

Ostettu sähkö (sijaintiperusteinen)*

270

316

347

-14,7

Ostettu kaukolämpö (sijaintiperusteinen)

453

576

726

-21,3

457

580

731

-21,2

Suorat (Scope 1)
Maakaasu
Epäsuorat (Scope 2)

Kaasu (kWh)
Töölö

Scope 1 ja 2. Perho Liiketalousopiston energiankulutuksen pohjalta lasketut kasvihuonekaasupäästöt (tCO2)

Yhteensä

*Yhteenlasketuissa kasvihuonekaasupäästöissä käytetään sähkön osalta hankintaperusteista lukua.

PERHO LIIKETALOUSOPISTO

52

ORGANISAATIO
Linkk asagasgasgasgasgasgasi

KESTÄVÄ KOULUTUS
Linkkasgasgasgasgasgasgi

HYVINVOIVA PERHOLAINEN
Linkkasgasgasgasgasgaasgasi

YMPÄRISTÖN KUNNIOITTAMINEN
Linkasgagasgasgasgasgasgski

TASAPAINOINEN TALOUS
Linkasgasgsagsagasgasgasgki

TOIMINTA LUKUINA
Linsgasgasgasgasgasagsagkki

GRI-indeksi
102- YLEINEN SISÄLTÖ
Organisaation kuvaus
102-1

Raportoivan organisaation nimi

Sivut 1 ja 3

102-2

Toimialat, brändit, tuotteet, palvelut

Sivu 7

102-3

Organisaation pääkonttorin sijainti

Sivu 7

102-4

Toimintamaat

Sivu 7

102-5

Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto

Sivu 7

102-6

Markkina-alueet, toimialat

Sivut 3 ja 5

102-7

Raportoitavan organisaation koko

Sivut 7, 25 ja 50

102-8

Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä

Sivut 24, 50 ja 51. Jaottelu maittain tai alueittain ei ole oleellista.

102-9

Toimitusketju

Sivut 7 ja 8

102-10

Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa

Ei merkittäviä muutoksia raportointikaudella.

102-11

Varovaisuusperiaatteen soveltaminen

Sivu 12. Kaikessa toiminnassa noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia.

102-12

Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet

Sivut 27 ja 46

102-13

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

Sivu 18

Toimitusjohtajan katsaus

Sivut 5 ja 6

Strategia
102-14

Eettiset toimintaperiaatteet
102-16

Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

PERHO LIIKETALOUSOPISTO
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GRI-indeksi
Hallitus
102-18

Hallintorakenne

Sivut 12 ja 50

102-40

Luettelo organisaation sidosryhmistä

Sivut 8 ja 9

102-41

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö

Kaikki työntekijät kuuluvat yleisten työehtosopimusten piiriin.

102-42

Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet

Sivut 8 ja 9

102-43

Sidosryhmätoiminnan periaatteet

Sivut 8 ja 9

102-44

Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

Sivu 9

102-45

Tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt

Perho Liiketalousopisto Oy

102-46

Raportin sisällön määrittely

Sivut 3 ja 46

102-47

Olennaiset näkökohdat

Sivu 10

102-48

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

Ilmoitetaan tunnuslukujen yhteydessä.

102-49

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa

Aikaisempi vastuullisuusraportti julkaistu vuosilta 2017-2019.

102-50

Raportointijakso

Sivu 3

102-51

Edellisen raportin päiväys

Syyskuu 2019

102-52

Raportin julkaisutiheys

Kahden vuoden välein

102-53

Yhteystiedot, joista kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja

Sivu 3

102-54

GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus

Sivu 3: This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option.

102-55

GRI-sisällysluettelo

Sivu 53

102-56

Raportin varmennus

Raporttia ei ole varmennettu.

Sidosryhmät

Raportointitapa
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GRI-indeksi
103- JOHTAMISMALLI
103-1

Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat

Sivu 46-48. Tarkemmat rajaukset ilmoitetaan tunnuslukujen yhteydessä.

103-2

Johtamismallin osatekijät

Sivut 12 ja 46

103-3

Johtamismallin arviointi

Sivut 12 ja 46. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan näkökohtien yhteydessä.

200 – TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
Taloudelliset tulokset
201-1

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen

Sivut 42 ja 49

201-4

Valtiolta saadut avustukset

Sivut 42 ja 49

Hankintakäytännöt
204-1

Ostot paikallisilta toimijoilta

Sivut 44 ja 49

Oma

Oma raaka-ainetuotanto

Sivut 44 ja 49

Korruptionvastaisuus
205-3

Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet

PERHO LIIKETALOUSOPISTO
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300 - YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Energia
302-1

Organisaation oma energiankulutus

Sivu 52

Luonnon monimuotoisuus
Oma

Ympäristökädenjälki

Sivu 36

Oma

Kestävä gastronomia

Sivu 37

305-1

Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1)

Sivu 52

305-2

Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2)

Sivut 35 ja 52

306-2

Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätejakeittain ja käsittelytavan mukaisesti

Sivu 39

Oma

Toimet kierrätyksen edistämiseksi

Sivut 38 ja 39

Päästöt

Jätteet
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GRI-indeksi
400 - SOSIAALISET VAIKUTUKSET
Työsuhteet
401-1

Uuden palkatun henkilöstön määrä ja vaihtuvuus

Sivut 24 ja 51. Jaottelu maittain tai alueittain ei ole oleellista.

Oma

Yhteisöllisyys ja tasa-arvo

Sivut 26-27

Työterveys ja -turvallisuus
403-2

Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja kuolemantapaukset

Sivut 32 ja 51. Jaottelua sukupuolen mukaan ei ole saatavilla.

Oma

Henkilöstön keskimääräinen työyhteisövire

Sivu 32

Oma

Työympäristön turvallisuus

Sivu 30-32

Oma

Panostus työterveyteen

Sivu 30

404-1

Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden

Sivut 25 ja 51. Jaottelua työntekijäkategorian tai sukupuolen mukaan ei saatavilla.

404-3

Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus

Kaikki työntekijät, 100%.

Oma

Henkilöstön vahvuuksien kehittäminen ja hyödyntäminen

Sivu 25

Koulutukset

Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet
405-1

Hallinnon ja henkilöstön monimuotoisuus

Sivut 24 ja 50. Hallituksen ikäjakaumaa ei ole raportoitu.

Oma

Opiskelijamäärät

Sivut 24 ja 50

Oma

Kestävä kehityksen toteutuminen opetuksessa

Sivut 14-17

Oma

Opiskelijaviihtyvyys, -tyytyväisyys ja suositteluprosentti

Sivu 28

Oma

Yhdenvertaisuuden toteutuminen

Sivut 26-27

Oma

Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet

Sivu 26

Opiskelijat
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