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▪ Koulutamme pääkaupunkiseudun ravintola-, matkailu- ja liiketalouden toimialojen työvoimatarpeeseen. 
▪ Erityistehtävä: urheilijat ja englanninkieliseen (ravintola-ala) kouluttamiseen
▪ Opiskelijoita on yhteensä noin 1.500, henkilökuntaa 160, liikevaihto 15 M€.
▪ Toimimme kolmella kampuksella: Töölö, Malmi ja verkkokampus.
▪ Oppimista edistetään Perho Liiketalousopiston yhteisillä oppimisympäristöillä: 

✓ Verkkokampus - digitaalinen oppiminen
✓ Harjoitusyritykset - mm. Ravintola Perho, Perhon panimo, ruokarekka ja juustola
✓ Kestävän kehityksen oppimiskeskus - Green City Farm ja mehiläiset
✓ Hyvinvointi ja tapahtumat - Helmi Center 
✓ Kansainvälisyys - liikkuvuus- ja muut kv-hankkeet
✓ Huippu-urheilu - Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea ja Helmi Basket

Perho Liiketalousopisto pähkinänkuoressa 



Visio 2023
Olemme ykkösvalinta opiskelu- ja työpaikkana 

sekä yritysten kumppanina.

Missio
Me luomme menestyksen mahdollisuuksia.

Koulutamme ammattitaitoisia ja ennakkoluulottomia 

palvelualojen osaajia. Varmistamme opiskelijoidemme 

työllistymisen ja urakehityksen. Toimintamme on vaikuttavaa, 

vastuullista ja merkityksellistä.

Arvomme
Edelläkävijyys – Innostavuus – Palvelu – Vastuullisuus



Ammatillisen koulutuksen 
arvoperusta
”Ammatillisen koulutuksen tuottama osaaminen uudistaa työelämää ja yhteiskuntaa. Ammatillinen 

koulutus tukee yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja eettisen ja kriittisen pohdinnan, 

toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan avulla. Osallisuus, aktiivinen 

toimijuus ja yhteisöllisyys korostuvat ammatillisen koulutuksen toiminnassa.

…

Ammatillisessa koulutuksessa ymmärretään kestävän elämäntavan välttämättömyys ja 

rakennetaan osaamisperustaa ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia edistävälle taloudelle. 

Ammatillinen koulutus lisää ymmärrystä luonnonvarojen kestävästä käytöstä, ilmastonmuutoksen 

hillinnästä ja siihen sopeutumisesta sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä omassa 

toiminnassa, työtehtävissä ja globaalisti. Kansainvälistyminen ja globaali vastuu vahvistuvat.

Arvoperusta toteutuu ammatillisen koulutuksen toimintakulttuurissa, osaamisen hankkimisessa ja 

oppimisympäristöissä.”



Suomalaisnuorista 43 prosenttia allekirjoitti 
väitteen, jonka mukaan ”ihmiskunta on tuhoon 
tuomittu”. 

Noin kymmenestätuhannesta vastaajasta 75 
prosenttia sanoi ajattelevansa, että ”tulevaisuus 
on pelottava”, ja 81 prosenttia ajatteli 
ihmiskunnan epäonnistuneen planeettansa 
suojelussa.

Lähde: https://www.hs.fi/ulkomaat/art-
2000008264419.html

Miksi?
Nuorten huoli ja 
arvomaailman muutos



Kestävää kehitystä yhteistyössä

• Kestävän tulevaisuuden strateginen työryhmä

• Sertifioitu kestävän kehityksen oppilaitos

• GRI vastuullisuusraportointi

• Työskentely Opetushallituksen asiantuntijaryhmissä

• Tuloksena mm. kunniamaininta Laatupalkinto-

kilpailussa

Planet

Profit

People



Kestävä kehitys omissa toiminnoissa

• Green City Farm & kestävä gastronomia

• Keke-opas, tulossa myös tiivistelmä GRI-

raportin hengessä

• Vuosittainen kestävän kehityksen teema 

ja siihen liittyvä henkilöstön koulutus

http://www.perho.fi/keke-opas


Kestävä kehitys osaamisen 
kehittämisessä

• Jokaiselle pakollista kestävää kehitystä valtakunnallisen 

opetussuunnitelman mukaisesti 1 osp, valinnainen 3 osp

• Lisäksi tutkinnon osia, joissa kestävän kehityksen painotus opetussisällöissä

• Ammattilaisen kädenjälki – toteutus ja systemaattinen käyttäminen 

opetuksessa ja henkilöstön koulutuksessa

http://kadenjalki.fi/verkkokurssit


Perho Liiketalousopiston kestävä opintopolku
Perho laajentaa kestävän kehityksen valinnaisia opiskelumahdollisuuksia 
45 ammatillisella osaamispisteellä 

▪ Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

▪ Yrityksessä toimiminen 15 osp

Yrittäjyyttä maapallon kantokyvyn rajoissa, 
kestävästi, monialaisesti ja hyödyntäen 
oppilaitoksemme omia oppimisympäristöjä.

▪ Vastuullinen liiketoiminta 15 osp

Liiketoiminnan ja tuotannon kehittämiseen liittyvät 
haasteet, eettiset ja moraaliset kysymykset, 
vastuullisen liiketoiminnan mahdollisuudet.

Yhteiset tutkinnon osat: kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp

Yhteiset tutkinnon osat: kestävän kehityksen valinnaiset, 9 osp

Paikallinen tutkinnon 

osa, liiketoiminta: 

Vastuullinen 

liiketoiminta,

15 osp

Valinnainen 

ammatillinen 

tutkinnon osa: 

Ilmasto-

vastuullinen 

toiminta, 15 osp

Valinnainen 

ammatillinen 

tutkinnon osa: 

Yritystoiminnan 

suunnittelu,

15 osp

Valinnainen 

ammatillinen 

tutkinnon osa: 

Yrityksessä 

toimiminen,

15 osp



Kestävän kehityksen sertifikaatti
21.12.2018 alkaen koko oppilaitoksessa



Tavoitteena 
yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus

Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla oppilaitos toimii yhteiskunnassa tapahtuvan elinikäisen oppimisen 

edistäjänä. Oppilaitoksen tavoitteena on tuottaa yhteiskuntaan uusia kestävää tulevaisuutta edistäviä 

ratkaisuja yhdessä kumppaniverkostonsa kanssa. Yhteiskunta, koulutus ja oppijat hahmotetaan osana 

globaalia yhteisöä ja biosfääriä, ja oppiminen ja tulevaisuuden rakentaminen tapahtuvat tämän 

ymmärryksen pohjalta (ekososiaalinen systeemi). Oppimiskäsitys laajenee yksilöistä ja yhteisöistä 

verkostoihin. Toiminnan tavoitteissa korostuu yhteiskunnallinen vaikuttavuus. (www.koulujaymparisto.fi)



Itsearvioinnin prosessi
Kestävän tulevaisuuden työryhmä

Henkilöstöryhmät, opiskelijat, työelämä

Kehittämisehdotukset: opiskelijoiden 

ja henkilöstön näkökulmat

, työelämä

Valmis kehittämissuunnitelma



Kestävän tulevaisuuden 
tavoitteet vuosille 2021-23

1. Jokainen henkilökunnan jäsen ymmärtää oman roolinsa kestävän tulevaisuuden 
rakentamisessa ja osaa soveltaa kestävyysosaamistaan monipuolisesti omassa 
työssään. 

2. 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. 

3. Kestävä ruokajärjestelmä sisällytetään osaksi kaikkia opintoja ja toimintoja. Sisältäen 
mm. ekologisen lähiruoan ja kasvisruoan lisäämisen ja hävikin vähentämisen. 



GRI-vastuullisuusraportti – kahden vuoden välein



Yhteenveto



Kiitos!

Maria Runonen
kestävän kehityksen asiantuntija
maria.runonen@perho.fi

Petri Vainio
henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
petri.vainio@perho.fi
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mailto:petri.vainio@perho.fi

