
Uusimpien koronarajoitusten ja valmisteilla olevien toimenpiteiden vaikutus 
Perho Liiketalousopistossa   
 
Pääkaupunkiseudulla koronatilanteen kehitys on helmikuun loppupuolella jatkunut edelleen 
huolestuttavana erityisesti Helsingin ja Vantaan alueilla. Valtioneuvosto on tänään todennut 
Suomessa vallitsevat poikkeusolot koronatilanteen johdosta. Perho Liiketalousopiston 
valmiusryhmä on jo aiemmin 19.2.2021 päättänyt, että opintovuosi jatkuu etäopintoina 1.3 – 
28.3.2021 välisen ajan. Uudet viranomaisohjeet ja päätökset eivät tällä hetkellä vaikuta tähän 
päätökseen. Ravintola Perhossa valmistaudutaan poikkeustilapäätöksen jälkeen tapahtuvaan 
asiakastilojen sulkemiseen 8.3. alkaen ja siirtymiseen take away -toimintaan. 
 
Tiedotimme 19.2.2021, että 1.3-28.3.2021 Perho Liiketalousopistossa jatketaan pääosin 
etäopinnoissa Perho Liiketalousopiston kaikilla koulutusaloilla. Tämä tarkoittaa samanlaista 
toimintamallia kuin, mitä on noudatettu alkuvuoden aikana 2021. Lähiopetus on mahdollista 
edelleen hyvin rajatusti ja painottaen erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita sekä tänä vuonna 
opintonsa aloittaneita ryhmiä. Lisäksi pyrimme kaikin käytettävissä olevin keinoin varmistamaan 
valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden tuen ja opintojen loppuvaiheen tarpeet, esimerkiksi 
työelämässä oppimisen haasteiden ratkaisemisessa sekä oppilaitosnäyttöjen toteuttamisessa.   

Rajatuissa lähiopetustilanteissa ja muissa kohtaamissa kampuksilla noudatamme Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston asettamia, enintään kuuden hengen kokoontumisrajoituksia sekä erityistä 
varovaisuutta ja huolellisuutta (koronaturvallisuusohjeet, riittävät turvaetäisyydet ja väljät tilat). 
Korostamme, että koulun tiloissa asioitaessa tulee käyttää kasvomaskia, ellei yksittäistapauksissa ole 
painavia terveydellisiä perusteita olla sitä pitämättä. Koulutusalakohtaisesti annetaan tarkemmat 
ohjeet opintojen jatkamisesta maaliskuun aikana, joita tarkennetaan ryhmä- ja opiskelijakohtaisesti 
uraohjaajien sekä opettajien viesteillä.  

Valtioneuvosto on tänään tiedottanut poikkeustilaolosuhteisiin liittyvästä ravintolatilojen 
sulkemisesta määräajaksi, joka toteutuu 8.3. alkaen ja jatkuu ainakin 28.3. asti. Ravintola Perho 
valmistautuu ja organisoituu tällä viikolla asiakastilojensa sulkemiseen. Opiskelijoita otetaan 
työvuoroihin vähemmän kuin normaalisti ja työskentelyyn käytetään opetuskeittiö ja kabinettitiloja, 
jotta varmistetaan kaikille mahdollisimman turvalliset olosuhteet. Asiakastilojen sulkemisen myötä 
ravintolassa tullaan keskittymään erityisesti lounaiden jakelutoimintaan take away -tilauksien 
pohjalta sekä panostamaan koko ajan reitillään jatkavan ruokarekan palveluihin.    

Perho Liiketalousopiston kampukset ovat toistaiseksi avoimina koronarajoitukset ja toimintaohjeet 
huomioiden. Malmin kampuksella Helmi Centerin tilojen käyttämisestä alle 12-vuotiaiden 
harrastustoimintaan sekä ammattiurheiluun liittyvään harjoitteluun informoidaan erikseen seuroja 
ja muita tilojen käyttäjäryhmiä. 

Viime viikolla alueelliset viranomaiset ennakoivat mahdollisesti valmisteilla olevaa koulutilojen 
sulkemista koskevaa viranomaismääräystä, jonka sisällöstä tai aikataulusta ei tällä hetkellä ole 
tietoa. Jos tällainen määräys myöhemmin annetaan, tiedotamme sen vaikutuksista Perho 
Liiketalousopistossa viivytyksettä. Seuraamme myös muilta osin tilanteen kehittymistä ja 
tiedotamme sen vaatimista muutoksista. Pyydämme edelleen seuraamaan aktiivisesti Wilmaa ja 
nettisivujamme osoitteessa perho.fi.    

Lisätietoja toimintaohjeista ja koulutusalakohtaisista ratkaisuista antavat 

Juha Ojajärvi, rehtori 
040 093 9269 



Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö 
050 376 0652                                

Koulutusalajohtajat 
Ravintola-ala: Marja Hemmi, 040 480 5577 
Matkailu-ala: Satu Sandman, 040 775 3266 
Liiketoiminnan koulutusala: Katriina Klén, 050 366 6711 


