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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
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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





Opiskelijoiden kysely
1. Pystyn valitsemaan kestävän kehityksen opintoja enemmän kuin 1 osaamispistettä 

opintojeni aikana.

2. Minulle on puhuttu kestävästä kehityksestä myös opintojen ohjauksessa / 
uraohjauksessa.

3. Kestävää kehitystä on käsitelty myös globaalissa (= maailmanlaajuisessa) mittakaavassa 
opintojen aikana.

4. Olen tehnyt kestävään kehitykseen liittyviä tehtäviä myös työpaikalla oppiessa.

5. Opintojen aikana minulle on selvinnyt mikä on Agenda2030.

6. Olen päässyt opiskelemaan opintojeni aikana erilaisissa oppimisympäristöissä (siis 
muuallakin kuin koulurakennuksessa), jotka ovat auttaneet minua ymmärtämään, mitä 
kestävä kehitys on.

7. Olen päässyt kehittämään koulua tai sen toimintoja kestävämmiksi esimerkiksi 
osallistumalla johonkin projektiin.

8. Tiedän mitä on kiertotalous.

9. Tiedän, kuinka voin omalla ammattialallani toimia ympäristövastuullisesti.

10. Tunnen kuuluvani kouluyhteisöön.

11. Koen, että minua arvostetaan Perho Liiketalousopistossa omana itsenäni.



Työelämän kysely
1. Työpaikkaohjaajat ja arvioijat saavat perehdytystä kestävän kehityksen 

ammattitaitovaatimuksista.

2. Perho Liiketalousopiston opiskelijoilla on perustiedot ja -taidot kestävän kehityksen 

ammattitaitovaatimuksista.

3. Opiskelijat tekevät kestävään kehitykseen liittyviä oppimistehtäviä työpaikalla, ja 

tehtäviä hyödynnetään organisaation kehittämiseen.

4. Olemme osallistuneet kestävyysosaamisen sisältöjen ja taitojen kehittämiseen 

yhdessä oppilaitoksen kanssa (ennakointityö).

5. Voimme tarjota opiskelijalle työympäristön, joka toimii kestävän kehityksen 

periaatteiden mukaisesti.



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. 



Kestävän kehityksen ohjelma / 
kehittämissuunnitelma
• Laadittiin kestävän kehityksen itsearvioinnin pohjalta

• Valitaan kehittämiskohteet yhdessä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa

• Seuranta kestävän tulevaisuuden työryhmässä

Toimenpide Kuka vastaa? Milloin valmista?



Kiitos!
Maria Runonen, 

maria.runonen@perho.fi

mailto:maria.runonen@perho.fi

