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TIIVISTELMÄ  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaiseksi Forssan talousalueen 
catering-alan yritysten työpaikkaohjaajat arvioivat suurtalouskokin- ja palvelu-
vastaavan koulutusohjelmien opiskelijoiden osaamisen.  Työelämän edustajat 
arvioivat opiskelijoiden ammatillista osaamista heidän viimeisillä työssäoppimis-
jaksoillaan ja muodostavat tämän perusteella käsityksen ammatillisen opetuk-
sen laadusta. Tutkimuksessa pyritään kartoittamaan myös millaista osaamista 
opiskelijoilta odotetaan, jotta paikkakunnan ammatilliset erityistarpeet tulisivat 
hyvin huomioiduksi.  
 
Tutkimus toteutettiin kokonaistutkimuksena keväällä 2007 ja siihen osallistui 21 
Forssan ammatti-instituutin vakituista työssäoppimispaikkaa. Aineisto kerättiin 
kyselykaavakkeella, jolla strukturoitujen kysymysten lisäksi oli mahdollisuus esit-
tää vapaasti mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia. Tutkimuksen tuloksia tullaan 
käyttämään catering-alan opetuksen kehittämiseen ja ammatillisten perustutkin-
tojen sisältöjen suunnitteluun talousalueen yritysten tarpeiden mukaisesti. Tut-
kimus antaa lisäksi arvokasta aineistoa koko oppilaitoksen laatutyön kehittämi-
seen.  
 
Tutkimuksen tuloksena syntyi kuva Forssan ammatti-instituutin catering-alan 
opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta, vahvuuksineen ja puutteineen. Työ-
paikkaohjaajien käsitykset ammatin kannalta keskeisistä osaamisalueista poik-
kesivat valtakunnallisten opetussuunnitelmien tavoitteista. Työssäoppiminen on 
tutkimusten mukaan tehokas keino saattaa opiskelijat ammatillisen kasvun ja 
elinikäisen oppimisen tielle. Hyvässä yhteistyössä ja kannustavassa ilmapiirissä 
ammatin oppiminen hyödyttää kaikkia osapuolia.  

 
 

Avainsanat: catering-ala, kokemuksellinen oppiminen, työssäoppiminen, osaa- 
misen laatu, työelämävalmiudet, yhteistoiminta. 
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1 Johdanto  

 

 

Ammatillista koulutusta on perinteisesti annettu oppilaitoksissa kokonaisvaltaisten ja 

systemaattisten koulutusohjelmien puitteissa. Koulutusta arvosteltiin liian vähäisten 

työelämäyhteyksien johdosta, jonka seurauksena kaikkiin toisen asteen ammatillisiin 

perustutkintoihin liitettiin vuoteen 2001 mennessä vähintään kaksikymmentä (20) 

opintoviikkoa kestävä työssäoppimisen jakso. Työssäoppimisen tavoitteena on muun 

muassa lisätä koulutuksen työelämävastaavuutta, syventää ammatillista osaamista ja 

edistää nuorten työllistymistä. (Työssäoppimisen opas 1999, 14.) Toimenpiteen taus-

talla on usko siihen, että yrityksissä voidaan oppia asioita jopa paremmin kuin oppi-

laitoksissa. Työelämän ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön katsotaan hyödyttävän 

kaikkia osapuolia. Ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen on jokaisen yksilön, työ-

yhteisön ja koko suomalaisen yhteiskunnan keskeinen menestystekijä; niinpä yhteis-

työ oppilaitosten ja työelämän välillä on välttämätöntä. 

 

Voimakkaita paineita ammatillisen koulutuksen kehittämiselle on tuonut myös uudis-

tunut käsitys oppimisesta. Sen mukaan oppiminen nähdään aktiivisena vuorovaiku-

tusprosessina ympäristön kanssa. Oppilaitokset kamppailevat omalta osaltaan yh-

teiskunnallisten muutosten tuomien uudistusvaatimusten kanssa.  Ammatillisten 

opettajien on hallittava sekä kasvatus- että ammatillinen työ. 1980-luvulla kasvatuk-

sen osuus opettajan työssä alkoi lisääntyä ja suunta on jatkunut samanlaisena. Li-

sääntynyt kasvatustehtävä on vienyt aikaa varsinaiselta ammatinopettamiselta. Am-

mattikasvatuksen osuutta opetustyössä on kaventanut myös pyrkimys siirtää vastuu-

ta työelämälle. Nykyään ammatillinen opettaja on joko äiti, isä, valvoja, kasvun mah-

dollistaja, ohjaaja ja tuutori, toteaa Tiilikkala (2004) väitöskirjassaan.  

 

Ei ole tarkoitus, että opiskelija saavuttaisi kolmevuotisen koulutuksen aikana täydelli-

sen ammattitaidon, vaan hyvät ammatilliset perusvalmiudet ja sitä täydentävät val-

miudet jatkuvaan uuden oppimiseen. (Opetushallitus 2000,9.) Työelämän nopeutuva 

rytmi edellyttää kuitenkin työntekijöiltä kykyä itsenäiseen ja nopeaan päätöksente-

koon sekä jatkuvaan oppimiseen muuttuvissa olosuhteissa.  Kiihkeässä muutoksen 

ja kehittämisen paineessa on hyvä pysähtyä välillä miettimään ja arvioimaan saavu-
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tettuja tuloksia. Laadun arviointi on tullut tärkeäksi osaksi muutospaineissa kamppai-

levan organisaation kehittämisessä, näin on myös koulumaailmassa. 

 

Tämän työn tavoitteena on selvittää, millaiseksi Forssan talousalueen catering-alan 

yritysten työpaikkaohjaajat arvioivat suurtalouskokin- ja palveluvastaavan koulutus-

ohjelmissa opiskelevien osaamisen.  Työelämän edustajat arvioivat opiskelijoiden 

ammattiosaamista työssäoppimisen aikana ja he muodostavat tämän perusteella kä-

sityksen ammatillisesta opetuksesta. Tutkimuksessa pyritään kartoittamaan myös, 

millaista osaamista opiskelijoilta odotetaan, jotta paikkakunnan erityistarpeet tulisivat 

hyvin huomioiduksi. Tutkimuksessa tiedustellaan lisäksi työpaikkaohjaajien toiveita 

työssäoppimisen prosessien kehittämiseksi. Forssan ammatti-instituutissa tehdään 

systemaattista laatutyötä, jonka puitteissa palautetta opetusprosessin eri toiminnoista 

on kerätty vuosittain henkilökunnalta ja opiskelijoilta. Työelämän käsityksiä työssä-

oppimisen prosessin onnistumisesta on kerätty myös vuosittain, mutta työelämän 

arviota opetuksen tuloksista esimerkiksi catering-alalta ei ole aiemmin kartoitettu. 

 

Tämän tutkimuksen tuloksia tullaan käyttämään catering-alan opetuksen kehittämi-

seen ja tulevien tutkintojen sisältöjen suunnitteluun. Tutkimus antaa myös yleisesti 

arvokasta aineistoa koko oppilaitoksen laatutyön kehittämiseen. 

 

Tutkimuksessa kuvataan ammatillisen koulutuksen yleisiä tavoitteita ja catering-alan 

perustutkinnon sisältöjä. Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelman (suurta-

louskokki), ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelman (palveluvastaava) rakennetta 

sekä sisältöjä että keskeisiä tavoitteita tarkastellaan valtakunnallisten opetussuunni-

telmien perusteella. Opetuksen perustana toimivat opetussuunnitelmat pohjautuvat 

työelämän ja yhteiskunnan yhteisiin arvokäsityksiin. Ammatin oppimisessa vaikutta-

via muita prosesseja ovat työssäoppiminen ja nuorten näytöt.  

 

Tutkimuksessa tarkastellaan ammatillisen analyysin kautta työelämän luomia muu-

tospaineita catering-alalla ja perehdytään laatutyön tuomiin mahdollisuuksiin vastata 

osaamisen tasosta. Nykyisten opetussuunnitelmien taustalla on kognitiivis-

konstruktivistinen oppimiskäsitys, joka korostaa opiskelijan aktiivista roolia oman tie-

to- ja taitorakenteensa jäsentäjänä. Nuori tarvitsee kuitenkin ohjausta oppimispro-

sessin eri vaiheissa. Jokaisen pedagogisista ratkaisuista vastaavan opettajan vas-
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tuulla on saattaa opiskelijat elinikäisen oppimisen tielle tavoittelemaan työelämän 

kompetensseja.  

 

2 Catering-alan ammatillinen koulutus muutosten ristipaineessa 

 
 

2.1  Ammatillisen koulutuksen tavoitteet 

 

Laki ammatillisesta koulutuksesta (L 630/98) velvoittaa: ”Ammatillisen peruskoulutuk-

sen tulee antaa opiskelijalle laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtä-

viin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdel-

lä tutkinnon osa-alueella siten, että hän voi tutkinnon suoritettuaan sijoittua työelä-

mään, suoriutua alansa vaihtelevista tehtävistä myös muuttuvissa oloissa sekä kehit-

tää ammattitaitoaan läpi elämän.” (Opetushallitus 2000, 9.) 

 

Laki edellyttää oppilaitoksilta ja työelämältä kiinteää yhteistyötä ammattitaidon laadul-

listen vaatimusten saavuttamiseksi. Koulutuksen tulee edistää työllistymistä sekä ke-

hittää valmiuksia ryhtyä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi. Tämän lisäksi koulutuk-

sessa on otettava huomioon opintojen yhteneväisyys EY:n luokituksessa. Ammatillis-

ten taitojen lisäksi opiskelijaa tulee kannustaa harrastuksiin ja persoonallisuuden ke-

hittämiseen sekä häntä tulee ohjata jatko-opintoihin. Koulutuksen tulee tapahtua 

avoimessa ja myönteisessä oppimisympäristössä, jolloin opiskelijan elämisen taidot 

vahvistuvat ja hänestä kasvaa vastuuntuntoinen ja velvollisuuksistaan huolehtiva 

kansalainen ja työyhteisön jäsen. (Opetushallitus 2000, 9.) 

 

Laki ammatillisesta koulutuksesta (L 630/98) § 24 velvoittaa koulutuksen järjestäjän 

arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistumaan ulko-

puoliseen toimintansa arviointiin. Arvioinnin tarkoituksena on turvata lain tarkoituksen 

toteutuminen ja tukea koulutuksen kehittämistä sekä parantaa oppimisen edellytyk-

siä. Opetuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota oppimisvalmiuksiltaan ja tavoil-

taan erilaisiin opiskelijoihin ja heidän mahdollisesti tarvitsemiin tukitoimiin.  
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Ammatillisen koulutuksen laadunarviointi on lisäksi hyvä lähtökohta yleisen arvostuk-

sen edistämisessä. Ammatillinen koulutus kilpailee yleissivistävän opetuksen (lukion) 

kanssa samoista ikäluokista. Koulutuksen laatu on noussut entistä tärkeämmäksi 

lähtökohdaksi tasa-arvoisen yhteiskunnan ja kansainvälisen menestyksen rakenta-

misessa, sillä osaaminen on tulevaisuuden tärkein tuotannontekijä. Mikäli kansallista 

ja kansainvälistä hyvinvointia aiotaan kasvattaa, tulee huolehtia myös eri koulutus-

muotojen tasapuolisesta arvostamisesta. (Raivola 2000, 168—169.) 

 

 

2.2 Catering-alan perustutkinto 

   

Catering-alan perustutkinnon yleistavoitteena on asiakaslähtöinen perusammattitaito, 

hyvä tietämys suurtalousteknologiasta, ravitsemuksesta ja toiminnan tuloksellisuu-

desta. Tutkinnon suorittaneen on osattava tuottaa päivittäisiä ateriakokonaisuuksia 

sekä edustus- ja juhlapalveluja monenlaisille asiakasryhmille.  Opiskelijan on osatta-

va suunnitella, arvioida ja kehittää omaa toimintaansa. Hänen on noudatettava työs-

sään elintarvikehygienian, omavalvonnan sekä työ- ja asiakasturvallisuuden vaati-

muksia. Hänen on osattava toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

Hänen on oltava palvelu- ja myyntihenkinen ja yhteistyökykyinen sekä joustettava 

tilanteiden mukaan. Hänen on osattava palvella asiakkaita molemmilla kotimaisilla ja 

vähintään yhdellä vieraalla kielellä. (Opetushallitus 2000, 12.) 

 

Catering-alan perustutkinnon suorittaneella on oltava monipuoliset valmiudet ruoka-

tuotanto-, puhtaanapito-, asiakaspalvelu- ja jakelutehtäviin erityyppisissä suurtalouk-

sissa, kuten henkilöstö- ja opiskelijaravintoloissa, sairaaloissa ja hoitolaitoksissa, 

vanhusten palvelutaloissa, päiväkodeissa ja kouluissa, puolustusvoimissa, kahvilois-

sa, pikaruokapaikoissa tai juhlapalveluyrityksissä. Lisäksi hänellä on oltava erikoistu-

nut osaaminen cateringalan ruuanvalmistuksen tai asiakaspalvelun vastuullisiin teh-

täviin. (Opetushallitus 2000, 12.) 
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2.2.1 Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma (suurtalouskokki) 

 

Perustutkinnon suorittaneella on oltava perusvalmiuksien lisäksi erikoistuneet val-

miudet catering-alan ruuanvalmistukseen, ruokalistan ja annosten suunnitteluun, elin-

tarvikkeiden käsittelyyn ja erityisruokavalioruokien valmistamiseen. Suurtalouskokin 

on hallittava ruuanvalmistuksessa tarvittavat kädentaidot ja teknologia. Hänellä on 

oltava sekä kyky että halu tehdä hyvää ruokaa asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti. 

Lisäksi suurtalouskokin on tunnettava sekä kansallista että kansainvälistä ruokakult-

tuuria. (Opetushallitus 2000, 13.) 

Tutkinnon muodostuminen: 

 

• Tutkinnon yhteiset opinnot  20 ov 

• Ammatilliset opinnot  90 ov 

 Catering-alan keittiötoiminnot 30 ov 

 Catering-alan asiakaspalvelu 10 ov 

 Suurtalouden ruokatuotanto  20 ov 

 Tilaus- ja teemaruokien valmistus 10 ov 

 Juhlapalvelut   10 ov 

 Ruokapalvelut asiakaskohteissa 10 ov 

• Muut valinnaiset opinnot  10 ov 

 

Opintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 opintoviikkoa. 
 

2.2.2 Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma (palveluvastaava) 

 

Perustutkinnon suorittaneella on oltava perusvalmiuksien lisäksi erikoistuneet val-

miudet catering-alan asiakaspalvelu- ja myyntitehtäviin. Palveluvastaavan on osatta-

va hoitaa ruokien ja juomien myynti, tarjoilu ja jakelu, ruokatilausten vastaanotto, 

ruokien kuljettamisen vaatima pakkaaminen sekä astiahuolto ja jakelu. Palveluvas-

taavan on osattava hoitaa tilaus- ja edustustarjoilu. Hänen on tunnettava kansallista 

ja kansainvälistä ruoka-, juoma- ja tapakulttuuria. Hänellä on oltava tilanneherkkyyttä, 

hyviä organisointi- ja vuorovaikutustaitoja sekä myyntihenkisyyttä. (Opetushallitus 

2000, 12.) 
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Tutkinnon muodostuminen: 

 

• Tutkinnon yhteiset opinnot 20 ov 

• Ammatilliset opinnot 90 ov 

 Catering-alan keittiötoiminnot 30 ov 

 Catering-alan asiakaspalvelu 10 ov 

 Catering-alan palvelu- ja myyntitoiminnot 10 ov 

 Tilaus- ja jakelupalvelut  20 ov 

 Kahvila- ja pikaruokapalvelut  10 ov 

 Ruokapalvelut asiakaskohteissa 10 ov 

• Muut valinnaiset opinnot  10 ov 

 

Opintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 opintoviikkoa. 

 

2.3 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt catering-alalla 
 

Työssäoppiminen on opetussuunnitelman mukaista tavoitteellista, ohjattua ja arvioi-

tua opiskelua työpaikalla (Opetushallitus 2000, 78). Työssäoppiminen perustuu työn-

tekijän ja opiskelijan sekä toimintaympäristön vuorovaikutukseen (Ruohotie 1998, 

Vaherva 1998). Vaso (2001) kuvaa työssäoppimista oppimis- ja koulutusprosessina 

tai tutkintoon johtavan koulutuksen yhteydessä olevana, usein menetelmäksi määri-

teltynä, eripituisina jaksoina toteutettavana ohjattuna ja arvioituna opiskeluna työpai-

koilla.  

 

Lasonen (2001, 30) ja Otala (1996, 203) korostavat, että oppiminen ei saa olla sat-

tumanvaraista vaan tarkoituksellista ja reflektoivaa, siten ajatteluprosessia kehittävää 

toimintaa. Edelleen he korostavat kokemukseen perustuvan ohjauksen ja vuorovai-

kutuksen merkitystä oppimistilanteessa. Samoja asioita korostaa Pohjonen (2001, 6) 

työssäoppimisen määritelmässään. Hänen mukaansa työssäoppiminen muodostaa 

osan oppijan henkilökohtaisesta opetussuunnitelmasta. Edelleen hän lisää, että työs-

säoppiminen varmistaa ja edistää ammattitaidon, osaamisen ja metataitojen suunni-

telmallista, jatkuvaa ja motivoitunutta kehittämistä. Hän näkee myös oppimisen ta-
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pahtuvan kokemuksellisesti ja yhteistoiminnallisesti tuloksia kaiken aikaa reflektoiden 

kokeneen ammatti-ihmisen ohjauksessa. 

 

Ammatillinen koulutus on olemassa työelämää ja opiskelijan jatkuvaa kehitystä var-

ten. Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/98) 12§:ssä todetaan, että 

tutkinto sisältää sen mukaan, kuin opetussuunnitelmassa määrätään, ammatillisia 

opintoja ja niitä tukevaa työssäoppimista. Työssäoppimisen tavoitteena on, että opis-

kelija oppii sen aikana osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidostaan. Työssäoppimi-

sen laajuus on vähintään 20 opintoviikkoa. Oppilaitokset vastaavat työssäoppimis-

prosessin suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä yritysten työpaikkaohjaajien 

kanssa. Työssäoppiminen on aiempaa työharjoittelua tavoitteellisempaa ja sen ohja-

ukseen sekä arviointiin tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota.  

 

Työssäoppimiselle on asetettu yleisiksi tavoitteiksi opetushallituksen (1999, 14) mu-

kaan: 

• lisätä koulutuksen työelämävastaavuutta 

• helpottaa ammattitaitoisen työvoiman saantia yrityksiin 

• tutustuttaa työelämän pelisääntöihin ja toimintatapoihin 

• syventää ammatillista osaamista 

• helpottaa nuorten työmarkkinoille siirtymistä ja lisätä työmarkkinatietoutta 

• mahdollistaa opettajien ja asiantuntijoiden vaihtoa 

• vahvistaa ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta. 

 (www.edu.fi/tonet) 

 

 Kuvaan työssäoppimista prosessina, joka on toisiinsa liittyvien toimintojen ja tehtävi-

en muodostama kokonaisuus. Prosessille on tyypillistä, että siinä on aina asiakas, 

jonka tarpeet pyritään tyydyttämään. Työssäoppiminen on osa opiskelijan ammatilli-

sen kasvun prosessia. Tyypillistä työssäoppimisen prosessille on myös, että se ylittää 

normaalit organisatoriset rajat ja muodostaa tiiviin yhteyden opiskelijan, oppilaitoksen 

ja yrityksen välille. Prosessin suorituskykyä arvioidaan asiakkaan näkökulmasta, joka 

muodostuukin työssäoppimisen yhteydessä varsin laajaksi kokonaisuudeksi. (Han-

nus 1994, 41.) 
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Työssäoppimiseen osallistuvat opiskelija, oppilaitos ja työyhteisö. Olennaista proses-

sin onnistumiselle on selkeät tavoitteet ja jatkuva-aikainen tulosten arviointi. 

 

 
  
Kuvio 1. Työssäoppimisen prosessin osatekijät, mukaillen Vasoa (2001). 
 
 
Formaalilla oppimisella tarkoitetaan organisoitua oppimista muodollisessa koulutuk-

sessa ja sitä varten rakennetussa koulutusorganisaatiossa. Tällaisen oppimisen avul-

la pyritään yleisesti hyväksyttävään diplomiin, todistukseen tai muuhun sertifiointiin. 

(Vaherva 1998, 158.)  

 

 Informaali oppiminen on arkipäivän oppimista, jota voi tapahtua suunnittelematto-

masti ja usein tiedostamattomastikin esimerkiksi työssä tai harrastustoiminnassa. 

Oppimista ei tällöin ole systemaattisesti suunniteltu ja organisoitu. (Vaherva 1998, 

159; Thomas 1992, 4.) Vaherva (1998, 159) korostaa, että informaali oppiminen ei 

korvaa perinteistä formaalia oppimista vaan täydentää sitä. Tästä on kysymys myös 

työssäoppimisen aikana tapahtuvassa oppimisessa. Informaalin oppimisen osuutta ei 

sovi vähätellä, koska todellisuudessa joudutaan toimimaan hyvinkin vaihtelevissa 

tilanteissa, vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Informaalissa oppimises-
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sa on kyse oppijan oman toiminnan kontekstista, joka ei riipu muodollisesta koulutuk-

sesta. (Vaherva 1998, 160). 

  

Edellisten lisäksi työssäoppimisessa tapahtuu Vason (2001) mielestä piilo-oppimista 

ja vastaavasti Vahervan (1998) mielestä satunnaisoppimista. Molemmat ovat samaa 

mieltä siitä, että tällaista täysin suunnittelematonta ja tahatonta oppimista tapahtuu 

työpaikoilla eri toimintojen ohessa esimerkiksi mallioppimisena. Vaherva (1998, 159) 

pitää satunnaisoppimista informaalin oppimisen alalajina.  

 

Tarkasteltaessa oppilaitoksen sisäistä työssäoppimisen organisointia ja toimenpiteitä, 

ovat työssäoppimisen suunnittelu, opiskelijoiden valmentaminen, työnjako ja opiskeli-

joiden ohjaus, keskeisessä asemassa. Opettajan roolin kehittyminen ohjaajaksi ja 

yhteistyön edistäjäksi tarkoittaa käytännössä sitä, että opettajan on tutustuttava työs-

säoppimisen koko prosessiin todellisissa ympäristöissä. Näin opettaja pystyy parhai-

ten tukemaan opiskelijan ja työyhteisön oppimisprosessia. Oppilaitoksen edustajan, 

työnantajan ja työpaikkaohjaajan tulee suunnitella koulutusta, ohjausta ja arviointia 

tiiviissä yhteistyössä. (Ovaskainen 1999.)  

 

Työyhteisössä prosessit ovat samoja kuin oppilaitoksessa; suunnittelu, toteutuksen 

organisointi (perehdytys, ohjaus, jatkuva palaute) ja arviointi. Työyhteisöön mennään 

oppimaan, joten työyhteisöjä on tarkasteltava myös oppimisympäristöinä. (Vaherva 

1998, 155.) Tehokas oppimisympäristö on turvallinen ja huomioi yksilön tarpeet ja 

aiemman kokemuspääoman. Oppimista edistää älyllisesti haastava ja aktiivista toi-

mintaa edellyttävä ympäristö samoin, kuin säännöllinen ja vastavuoroinen palautteen 

antaminen. Riittävän haasteelliset tehtävät, mahdollisuus itsenäiseen ongelmanrat-

kaisuun ja tarkoitukseen sopivat informaatiolähteet edistävät työssäoppimista. (Va-

herva 1998.) 

 

Työpaikat ja oppilaitokset ovat oppimisympäristöinä kuitenkin erilaisia. Organisaatiot 

ovat erilaisia sosiaalisia hierarkioita, joissa on erilaiset normistot ja toimintakulttuurit. 

Oppimisympäristöinä ne eivät korvaa, vaan täydentävät toisiaan samalla, kun ne ri-

kastuttavat opiskelijoiden oppimista. Työssäoppimisen kautta opiskelija voi oppia 

myös miten erilaiset organisaatiot toimivat. (Lasonen 2001, 26.) 
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Ammattiosaamisen näytöt ovat osa ammatillisten perustutkintojen uudistunutta ar-

viointia ja työelämäyhteistyön kehittämistä. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnitte-

lua, toteutumista ja arviointia säätelevät laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta 

muutoksineen (L 630/1998, L 479/2003, L 601/2005, A 811/1998, A 603/2005) sekä 

Opetushallituksen määräys (M 32/011/2005) ammatillisten perustutkintojen opetus-

suunnitelman perusteista. (Opetushallitus 2006, 6.) 

 

Ammattiosaamisen näytöt otettiin käyttöön elokuussa 2006 kaikissa perustutkinnois-

sa. Forssan ammatti-instituutissa työelämän mukanaolo suunnittelutyössä toteutettiin 

ammattiosaamisen toimikunnan kanssa tehdyllä yhteistyöllä, joka jatkuu edelleenkin. 

Tavoitteena on kerätä työelämän kokemuksia prosessien kehittämistyötä varten.  

 

Ammattiosaamisen näyttöjä annetaan kaikista ammatillisten opintojen opintokokonai-

suuksista (90 ov), ja niiden keskeisinä tavoitteina on: 

- varmistaa koulutuksen laatua ja vahvistaa työelämäyhteyksiä 

- yhtenäistää opiskelijan arviointia ja antaa palautetta opiskelijan käytännön 

ammattitaidosta 

- helpottaa opiskelijan siirtymistä työelämään 

- antaa koulutuksen järjestäjille tietoa opetussuunnitelmien, opetusjärjestelyiden 

sekä ohjaus- ja tukitoimien toimivuudesta 

- tuottaa tietoa oppimistulosten kansalliseen arviointiin. 

     (Opetushallitus 2006, 7.) 

 

Opiskelijan näkökulmasta ammattiosaamisen näyttöjen odotetaan muun muassa luo-

van enemmän tavoitteellisuutta opiskeluun, yhdenmukaistavan arviointia, lisäävän 

työelämälähtöisyyttä ja opiskelumotivaatiota. Näyttöjen uskotaan lisäksi helpottavan 

työllistymistä, koska opiskelija voi osoittaa osaamisensa käytännössä ja siten vakuut-

taa työnantaja omasta osaamisestaan. (Opetushallitus 2006,7.) 

 

Tässä työssä ei tutkita varsinaisesti ammattiosaamisen näyttöjä, mutta tutkimuksen 

tuloksia tullaan hyödyntämään näyttöjen toteutuksen suunnittelussa ja kehittämises-

sä siinä määrin, kuin kyselyn tulokset antavat aihetta. 
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2.4  Työn ja ammatin tulevaisuus 

 

Työelämä on luonut muutospaineita catering-alan työhön. Työssäoppimisen aikana 

opiskelijalle muodostuu kuva ammatissa vaadittavista tiedoista ja taidoista. Työelä-

män edustajat voivat samanaikaisesti päätellä opetetaanko oppilaitoksessa työelä-

män edellyttämiä valmiuksia. Työssäoppiminen tarjoaa hyvät mahdollisuudet ajatus-

tenvaihtoon ja edelleen opetuksen laadun kehittämiseen. On myös hyvä pohtia, mil-

laiseksi kokin ammatti on muuttumassa.  

 

Tulevaisuuden visioissa on nähtävissä selvästi kaksi erilaista suuntausta kokin am-

mattitaidosta. Radikaalimman näkemyksen mukaan kokin työ on muuttumassa rutii-

ninomaiseksi massatuotannoksi, jonka suorittavat pääasiassa maahanmuuttajat ja 

toisen näkemyksen mukaan kokin työ kuuluu siihen ammattien eliittiin, jonka suoritta-

vat laaja-alaisen koulutuksen saaneet ammattilaiset. Molemmille näkemyksille löytyy 

varmasti kannattajia. 

 
 

2.4.1 Muuttuva työelämä 

 

Ruohotie on kuvannut muuttuvaa työelämää seuraavasti: ”Muuttuva työelämä tarvit-

see ihmisiä, joilla on kyky, halu ja tahto oppia jatkuvasti.”  Teknologian kehitys, väes-

tö- ja työvoimakehitys, elinkeinorakenteen muuttuminen, kansainvälistyminen, arvo-

maailman muutokset ja ympäristökysymykset sekä käsitykset työstä ja ammattitai-

dosta vaikuttavat koulutuksen kehittämisessä. (Ruohotie 1996, 9.) Hätönen (2000) 

esittää, että tulevaisuuden työsuhteet ovat pääsääntöisesti projektiluonteisia ja li-

sääntyvänä piirteenä yhä useammin koulutus ja työ vuorottelevat keskenään. Ruoho-

tien (2000, 19) ja Pohjosen (2001, 14) mukaan ammatillinen kasvu on jatkuva oppi-

misprosessi. Koulutus ei ole kertaluontoista toimintaa, vaan koko eliniän kestävä pro-

sessi. Sen kautta yksilö hankkii elämänuransa aikana ne tiedot, taidot ja kyvyt, joita 

hyödyntämällä voidaan vastata muuttuviin ammattitaitovaatimuksiin. Ruohotien mu-

kaan sana "jatkuva" kuvaa hyvin oppimisen voimakkuutta ja kestävää tarvetta ja toi-

saalta yksilön halua oppimiseen ja kouluttautumiseen. 
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Työn luonne on muuttunut selvästi kokonaisvaltaisemmaksi ja henkilöltä vaaditaan 

monipuolista osaamista. Moniammatillisuus tarkoittaa Hätösen (2000) mukaan sitä, 

että työntekijän on omattava laaja-alaisen osaamisen rinnalla myös vahvaa erityis-

osaamista. Hyvä ammattitaito sisältää niin käden taitojen osaamista kuin kykyä so-

veltaa tietoa muuttuvissa käytännön tilanteissa. Opetussuunnitelman perusteissa 

(2000) esitetään lisäksi, että uudistuva työelämä vaatii vastuullisuuden ohella työhön 

sitoutumista sekä työ- ja toimintakykyisyyttä. Tämä vaatimus on sinänsä hieman pa-

radoksaalinen, koska sitoutuminen lyhyissä työsuhteissa jää usein heikommaksi kuin 

pysyvissä työsuhteissa. Työkyvyn ylläpitämisestä on tullut myös uusi haaste työelä-

mälle. Huoli on mitä ilmeisin, sillä luvut työstä johtuvasta uupumisesta näyttävät kas-

vavan. Koivisto, Järvinen ja Poikela (2000, 7) viittaavat samaan asiaan todetessaan, 

että työ jakautuu niin epätasaisesti, että toiset nääntyvät suureen työmäärään kun 

toiset ovat vaarassa syrjäytyä kokonaan työelämästä. 

 

Nopeat ja yllättävät muutokset ympärillämme ovat arkipäivää ja ne koskevat sekä 

organisaatiota että sen työntekijöitä. Muutokset tapahtuvat yhä nopeammin ja yrityk-

set joutuvat sopeutumaan niihin entistä nopeammin. Kyse on turbulenssista, kun 

muutos on niin nopeaa, että se ylittää kykymme ymmärtää muutosta analyyttisesti. 

(Ruohotie 2000, 21; 2005, 202.) Turbulenssi on tosiasia. Yksilöllä ja organisaatiolla 

on kaksi mahdollista strategiaa kohdata turbulenssi. Ensimmäinen tapa on vähentää 

turbulenssia, eli pitäytyä vanhoissa, tutuissa ja turvallisissa käyttäytymismalleissa ja 

odottaa, että maailma palaa entiseen. Toinen vaihtoehto on hyväksyä muutos ja kul-

kea sen mukana. Minkäänlaiset lyhyen tähtäimen visiot eivät osoita maailmalla py-

sähtymisen merkkejä ja siksi on viisasta keskittyä luomaan mahdollisimman muutos-

kykyisiä organisaatioita.  ”Kun elämään tulee uutta, niin silloin on kysymys oppimises-

ta.” (Ruohotie 2005, 202.) 

 

Laaja-alaisen osaamisen vaatimuksen voi havaita esimerkiksi palvelualojen työpaik-

kailmoituksia lukiessa. Catering-alan työntekijän toimenkuvaan kuuluu yhä useammin 

keittiötyön hallinnan lisäksi asiakaspalvelun ja tarjoilutyön osaaminen. Yhä useammin 

kokki myös neuvottelee ruoka-annoksesta suoraan asiakkaan kanssa. Tästä näkö-

kulmasta katsottuna kokin ja palveluvastaavan perustutkinnot voisi jopa yhdistää yh-

deksi laaja-alaiseksi tutkinnoksi. 
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Suomen liittyminen Euroopan unioniin edellyttää ruokapalveluiden kehittämistä eu-

rooppalaisten trendien mukaisesti. Kansainväliset yhteydet lisääntyvät ja samalla 

asiakkaiden odotukset ja vaatimukset kasvavat. Kilpailun kiristyessä kansainvälisty-

minen voi olla tärkeä markkinointikeino. Palvelujen laadun kehittäminen ja kilpailemi-

nen laadulla on tullut jäädäkseen ruokapalvelualalle. Jos yritys ei tätä opi, se putoaa 

kartalta, esittävät Harra, Raitanen ja Ruohotie (1999, 388–390). Harra ym. (1999, 

391) muistuttavat vielä, että yrityksissä työntekijöiden määrä ei kustannussyistä juuri-

kaan lisäänny, joten ammattitaidon laatu tulee entistä tärkeämmäksi palvelujen kehit-

tämisessä. Tulevaisuudessa on kyettävä valmistamaan tuotteita ja palveluita yhä 

enemmän, yhä nopeammin, yhä laadukkaammin ja yhä pienemmillä resursseilla.  

 

Markkinoiden ja kilpailutilanteiden äkilliset muutokset edellyttävät nopeaa reagointia 

yrityksissä. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että henkilöstön määrää on kyettävä 

joustavasti säätelemään. (Strömmer 1999, 43.) Järvinen ym. (2000, 54–58) esittävät 

Atkinsonin (1987) erottamat kolme joustavoittamisstrategiaa, joilla yritykset voivat 

lisätä työvoiman tehokasta käyttöä organisaation muuttuvissa prosesseissa.  

 

Määrällinen joustavuus merkitsee sitä, että yritys sopeuttaa työvoiman tarpeen ky-

synnän muutosten mukaisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä niin sanottujen pätkätöi-

den yleistymistä. Työtehtävät pitää heidän mukaansa muotoilla sellaisiksi, että niitä 

pystyvät suorittamaan kouluttamattomat ja kokemattomat. Tämä johtaisi myös halpa-

työvoiman käyttämiseen. (Järvinen ym. 2000, 55–56; Strömmer 1999, 45.) 

 

Toisena Atkinsonin erottamana työvoiman käytön mallina Järvinen ym. esittävät toi-

minnallisen joustavuuden lisäämisen. Tämä malli tukee jo aiemmin esitettyjä näke-

myksiä ammatillisesta moniosaamisesta. Toiminnallisen joustavuuden tapauksessa 

työvoiman ydin on koulutettu nimenomaan yrityksen kannalta tärkeiden tehtävien 

suorittamiseen, usein yrityksen sisällä. (Järvinen ym. 2000, 55–56; Strömmer 1999, 

45.) 

 

Kolmas Atkinsonin erottama joustavoittamisstrategia on työtehtävien ulkoistaminen 

esimerkiksi hajauttamalla tuotantoa alihankkijoille. Tämä mahdollistaa yrityksen kes-

kittymisen ydinosaamiseensa. Järvinen ym. esittävät, että edellä mainitut kolme jous-

tavoittamismallia vaativat erilaista ammatillista osaamista. Ydinosaamista omaavat 



 

 

 

17

ammattilaiset koulutetaan yleensä organisaation sisältä ja heihin sovelletaan tyypilli-

sesti toiminnallista joustavuutta. Perifeerinen työvoima käsittää työntekijät, jotka 

työskentelevät yrityksen kannalta vähempiarvoisissa ja rutiiniluonteisissa tehtävissä. 

Matalilla ammattitaitovaatimuksilla varustettujen työntekijöiden määrää on helpompi 

säädellä tuotannon mukaan. Ulkoinen työvoima käsittää työntekijät, jotka eivät ole 

varsinaisesti yrityksen omaa työvoimaa, vaan esimerkiksi alihankkijoiden työvoimaa. 

(Järvinen ym. 2000, 56–57; Strömmer 1999, 46.) 

 
Lamavuosien jäljiltä organisaatioissa on koettu mittavia muutoksia. Kokonaisia tuo-

tantoaloja on lopetettu ja kaikki vähänkään tuottamattomat osiot yrityksistä on karsittu 

pois. Lämsä (2001, 19) toteaa väitöskirjassaan, että organisaatioiden madaltamiset 

ovat saaneet jo epäterveitä piirteitä, joissa eettinen työn merkitys ihmiselle yhteisöön 

kuulumisen merkkinä on unohdettu. Toisaalta markkinoita leimaavat jatkuvasti kas-

vavat tuotto-odotukset sijoittajien tyytyväisyyden takaamiseksi.  Nyky-yhteiskunnassa 

työstä on tullut väline hankkia toimeentulo ja liittyä yhteiskuntaan, kun sen avulla en-

nen muokattiin ympäristöä itseä, yhteisöä ja tulevia sukupolvia varten. (Järvinen ym. 

2000, 8.) 

 

Tieto- ja osaamisperustaisen taloudellisen kasvun taustalla on ajatus, että alueiden ja 

yritysten menestyminen perustuu jatkossa entistä enemmän niiden kykyyn luoda ja 

soveltaa uutta tietoa tehokkaasti. ”Jatkuva pyrkimys ajan säästöön, työn tehostami-

seen ja työsuoritusten parantamiseen voi johtaa työntekijöiden henkisen kuormituk-

sen kasvamiseen sekä yksilöllisen ja ammatillisen autonomian kaventumiseen,” esit-

tävät Järvinen ym. (2000, 44). 

 
Suomen Kuntaliitto (1997) on kunnallisen ruokahuollon visioissaan esittänyt, että ta-

voitteena on tyydyttää ruokapalveluille asetetut vaatimukset mahdollisimman tehok-

kaasti ja taloudellisesti. Asiakastyytyväisyyteen pyritään näissä visioissa täyttämällä 

asiakasryhmien odotukset parhaalla mahdollisella tavalla. Kunta-alalla on myös näh-

tävissä palvelujen tuottamisen ulkoistamista. Yhä useammin ruokapalvelut ostetaan 

keskuskeittiöiltä tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Valmistuskeittiöiden lukumäärä 

tulee vähenemään tuntuvasti, jolloin ruoan valmistustehtävistä menetetään pelkkiä 

kokin taitoja vaativia työtehtäviä ja samanaikaisesti on osattava palvella myös asiak-

kaita. 
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Edellä mainitut näkemykset puoltavat laaja-alaista osaamista joustavissa organisaa-

tiorakenteissa. Vastuuta prosessien toteutuksessa siirretään työntekijöille itselleen, 

jolloin sosiaalisten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen merkitys osaamisessa koros-

tuu. Laajemmasta näkökulmasta katsottuna työn organisointimuotojen, työn ja am-

mattitaitovaatimusten kehitys näyttää vähintäänkin kaksijakoiselta. Järvinen ym. esit-

tävät Ritzerin (1993) teesin yhteiskunnan ”Mcdonaldoitumisesta”. Teesin mukaan 

tehokkuuden maksimointi merkitsee sitä, että mahdollisimman helposti ja vähäisin 

kustannuksin saavutetaan mahdollisimman hyvä tulos (Järvinen ym. 2000, 49). Tä-

mä, erityisesti palvelualoilla toteutettava, pitkälle standardisoitu työskentelymalli on 

paluuta tayloristiseen työn kontrollointiin erilaisten laatujärjestelmien avulla. Järvinen 

ym. ottavatkin esimerkiksi ravintolan epävarmuustekijäksi kokin, jonka mieliala saat-

taa vaihdella, jolloin ruoan laatu ei ole aina ennustettavissa. Toisaalta kokki saattaa 

jäädä kokonaan tulematta töihin, jolloin koko tuotanto kärsii. Pikaruokalassa kuka 

tahansa voi korvata kokin ja tuotantokatkoksia tai laadun epätasaisuutta ei synny. 

(Järvinen ym. 2000, 50.) 

 

Näiden kahden erisuuntaisen näkemyksen pohjalta voidaan todeta, että tulevaisuu-

dessa kokin työ vaihtelee suuresti riippuen organisaation palvelustrategiasta. Kumpi-

kin näkemys puoltaa paikkansa, mutta koulutuksen kannalta on mielekkäämpää kes-

kittyä laaja-alaiseen osaamiseen.  

 

Työelämän muutokset edellyttävät jatkuvaa henkilöstön kouluttamista. Työssäoppi-

misen toteuttaminen on vain yksi osa kehitystä. Monet työnantajat ovat jo ymmärtä-

neet henkilöstön osaamisen olevan yksi yrityksen menestystekijä. (Harra ym. 1999.) 

Työelämässä on olemassa valtavasti Nonakan ja Takeuchin (1995) esittämää hiljais-

ta tietoa. Se on heidän mukaansa yritysten keskeinen henkinen pääoma, joka muo-

dostuu koko organisaation kollektiivisesta ja sen jäsenten yksilöllisestä osaamisesta, 

tiedoista ja taidoista. Saarisen (2002, 17) mukaan hiljaisen tiedon käytön merkitys on 

korostunut viime aikoina, koska yritysten toiminnan ehtona on kyetä luomaan jatku-

vasti uutta innovatiivista tietoa. Tämän tärkeän pääoman siirtyminen on mahdollista 

myös työssäoppimisen aikana.  
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2.4.2 Haasteet ammatilliselle koulutukselle 

 

Koulutuksen tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan kiinteästi. Koulun tehtäviä muut-

tuvassa toimintaympäristössä pohditaan ja roolia uudistetaan sen mukaisesti.  Ihan-

nekuva hyvästä ja tuottavasta työntekijästä ei enää ole auktoriteetteja tottelemaan 

koulutettu, valmiita työtehtäviä mekaanisesti toteuttava, vaan luovempi, uusiin kehit-

tämishaasteisiin tarttuva, innovatiivinen, yritteliäs ja yhteistyökykyinen työntekijä. Mi-

käli edellä mainittuihin ominaisuuksiin pystytään pääsemään, edellyttää se koulutuk-

sen laadullista kehittämistä. (Hirvi 1995, 14.)  

Viimeisten vuosikymmenien toteutuneet koulun uudistukset ovat pyrkineet laaja-

alaistamaan koulutusta. Samalla on luotu koulutusammatin käsite. Koulutuksen sisäl-

töjä on rakennettu siten, että ne vastaisivat useamman työelämän ammatin vaati-

muksia, eikä vain yhtä toimenkuvaa.  

 

Ihmisten pitäisi voida kouluttautua itse tuleviin työtehtäviinsä, siksi tarjolla tulisi olla 

tietoa eri alojen tulevaisuuden visioista. Tarkkaa osaamistarvetta ei voida arvioida 

millään alalla, mutta voidaan määritellä millaisia strategisia valmiuksia ja osaamisalu-

eita työssä tarvitaan. Etukäteen kannattaa hankkia perusvalmiudet, joita täydenne-

tään operatiivisella tiedolla ja taidolla. Yritysten käytettävissä tulisi olla tarvetta vas-

taavia oppeja ja joustavia oppimispolkuja. (Otala 1996, 102.) 

 

Raivola (2000, 168) kritisoi koulutusjärjestelmiä siitä, että ahtaiden tuotannollisten 

taitojen sijasta koulutuksen tulisi tuottaa oppimaan oppimista (learning-to-learn), so-

peutumiskykyä ja muutosherkkyyttä. Ruohotien (2004) mukaan koulutuksen tuotta-

mien taitojen ja työllistymisen edellytysten välillä on selvä kuilu. Taito johtaa ihmisiä 

ja tehtäviä sekä taito vauhdittaa innovaatioita ja muutosta ovat työelämän suunnasta 

kaikkein kysytyimpiä osaamisalueita, mutta todellisuudessa heikoimmin kehittyneitä. 

Välttämättömistä taidoista on eniten puutetta. (Mt. 2004). 

 

Miten oppilaitoksissa tulisi opettaa, jotta työntekijät kykenisivät oppimaan myöhem-

min myös organisaatioissa? Hautamäki ym. (2002, 5) esittävät, että oppimaanoppi-

misvalmiuksien kaksi komponenttia ovat osaaminen ja uskomukset. Osaaminen pe-

rustuu kognitiivisiin prosesseihin, joissa iän myötä korostuu harjaantumisen tuoma 

taito, jota voidaan edelleen kehittää. Uskomukset koskevat opiskelijan minuutta ja 
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ympäröivän maailman suhdetta. Tähän uskomukseen vaikuttavat koulun lisäksi per-

he ja ystävät. Itsesäätely on prosessi, missä yksilö todellisuudessa säätelee omaa 

toimintaansa ja missä hänelle muodostuu tietoisuus omasta itsestään toimijana. Us-

komukset omasta itsestään vaihtelevat suuresti eri ihmisillä, mutta myös samalla ih-

misellä tilanteesta riippuen. Oppimaan oppimisen valmiuksien kehittämisessä koros-

tuu kasvatustyön osuus ja erityisesti minäkäsityksen vahvistaminen koulutuksen ai-

kana. Ammatillisen koulutuksen keskeinen tavoite tulee olla opiskelijoiden itsesääte-

lyvalmiuksien kehittäminen (Ruohotie 2004). 

 

Oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat antavat oppilaitokselle mahdollisuuden pai-

nottaa paikkakuntakohtaisia erityistarpeita. Opetussuunnitelmien laatimisessa on tär-

keätä käydä vuoropuhelua työelämän kanssa ja tutkia kehityksen suuntaa sekä niitä 

muutoksia, joita työelämässä jatkuvasti tapahtuu. Käytännössä suunnittelutyöhön 

osallistuminen on vaihtelevaa ja käsitys työelämän tarpeista jää usein vähäiseksi. 

Yhteisen suunnittelutyön uskotaan saavan aikaan sitoutumista tavoitteen toteutumi-

seksi ja muokkaavan yhteisiä näkemyksiä. Opiskelijoita ei saa unohtaa itseään ja 

työelämää koskevassa suunnitteluprosessissa. Oppilaitoksen toimintaa ohjaa aina 

tiedostettu oppimiskäsitys, arvot ja visiot, joiden pitää näkyä kaikessa oppilaitoksen 

käytänteissä ja opetustyössä. Opetuksen tukitoimet: opinto-ohjaus, kuraattori, ter-

veydenhuolto ja ruokapalvelut luovat perustaa opetuksen tehokkaalle toteutukselle. 

(Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta 1999.)  

 

Ammatillisessa koulutuksessa koulutustarjonnalla voidaan vaikuttaa opiskelijoiden 

alan valintaan. Opiskelijoita tulee ohjata niille ammattialoille, joilla on kysyntää työ-

voimasta. Koulutustarjonnan oikea mitoitus ja alueellisuus työpaikkatarjonnan mu-

kaan on yksilön elämän hallinnan kannalta erittäin tärkeä asia. Oppilaitosten tulisikin 

tiedottaa opiskelijoille rehellisesti, tosiasioihin perustuen siitä, millä aloilla kulloinkin 

on työtä tarjolla. Työelämä osallistuu nykyään myös rekrytointityöhön oppilaitosten 

kanssa turvatakseen oman alansa työntekijöiden saatavuuden paikkakunnallaan. 

Nuorten alaa koskeviin valintapäätöksiin vaikuttavat myös muut kuin työllistämistä ja 

koulutussisältöjä koskevat tiedot. Erityisesti mainitaan tiedotusvälineiden ja jul-

kisuushenkilöiden luomat ammattien imagokysymykset. (Ammatillisen koulutuksen 

laadunhallinta 1999.) 
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2.5 Opettajuus muutoksessa 

 

Ammatillisen opettajan osaamisalueet ja työnkuva ovat muuttuneet. Opetuksen laa-

tua arvioitaessa on otettava huomioon myös uusien opetussuunnitelmien vaikutuksia 

opettajan jokapäiväiseen työhön.  

 

2.5.1 Ammatillisen opettajan osaamisalueet 

 

Ruohotie on (kuvio 2) kuvannut ammatillisen opettajan asiantuntijuutta ja osaamis-

alueita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. Ammatillisen opettajan osaamisalueet (Helakorpi 1999) 
 

Opettajan on hallittava kasvatuksessa tarvittavia tietoja ja taitoja, oppimisen ja sen 

ohjaamisen teoriaa ja käytäntöä. Opettaja on entistä enemmän oppijan yksilöllisen 

kasvun tukija ja motivoija, mikä edellyttää ihmissuhdetaitoja ja empaattisia kykyjä 

sekä kykyä olla aidosti kiinnostunut ihmisestä, heidän ongelmistaan ja kehittymises-

tään. ( Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2000, 11.) 
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Opettaja on entistä enemmän koulutuksen organisoija ja prosessien ohjailija. Ruoho-

tie (2000, 39) esittää, että opettajan rooli on jatkossa enemmänkin valmentajan ja 

fasilitaattorin rooli yhdistettynä jatkuvaan vuoropuheluun työelämän kanssa. Häneltä 

vaaditaan koulutusprosessin kokonaishallintaa. Opettajan tulee myös ohjata oppilaita 

itseohjautuviksi ja opettajan tulee pystyä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioi-

maan koulutusta yhteistyössä toisten opettajien sekä yhteistyökumppanien kanssa. 

Opettaja ei enää pelkästään opeta vaan organisoi ja ohjaa koulutuksen ja oppimisen 

prosesseja. (Ruohotie 2000, 38–39; Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2000, 11.) 

 

Ammatillisessa opettajuudessa oppimiskäsitys ymmärretään eri tieteen- ja ammat-

tialojen orientaationa oppimiseen, ohjaukseen ja opettamiseen. Tästä lähtökohdasta 

oppimiskäsitykselle yhteistä ja ominaista ovat: Ammatillisuus, eettisyys, aktiivisuus, 

osallistuvuus, sosiaalisuus, yksilöllisyys, yhteisöllisyys, taito, työpainotus ja tekemi-

sen kulttuuri. Oppimisessa rohkaistaan etsivään, uteliaaseen, kehittävään ja kokeile-

vaan työotteeseen joskus jopa riskinottoon vaihtelevissa työ-, oppimis-, ja opettamis-

konteksteissa. Oppimiskäsitys perustuu humanistiseen ihmiskäsitykseen. (Miettinen 

1993, 91–106.)  

 

Opettajuus oli ennen pääasiassa ammatin opettamista. Kasvatuksen osuus on li-

sääntynyt 80-luvulta alkaen jatkuvasti (Tiilikkala 2004). Edelleen Tiilikkala (2004) to-

teaa, että nykyiset virtaukset; aktiivinen oppija, itseohjautuvuus, valinnaisuus ja yksi-

löllisyyden korostaminen johtavat yhteisöllisyyden häviämiseen ja opettajan työn ha-

joamiseen. Kouluihin tarvitaan lisäksi erilaisia tukihenkilöitä paikkaamaan opettajien 

työtä. Tiilikkalan tutkimus tuo esiin ristiriidan, joka syntyy yksilöllisyyden korostami-

sessa ja huomioimisessa suhteessa käytettävissä olevaan aikaan.  

 

Nykyisten oppimiskäsitysten mukaan opiskelijat ovat itseohjautuvia. Ammatillisissa 

oppilaitoksissa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on kuitenkin kasvanut 

viimeisten vuosien aikana. Ammatinopettajien kasvatuksellisia taitoja on Forssan 

ammatti-instituutissakin kehitetty juuri erityisopetuksen suuntaan. Forssan talousalu-

eella koettiin 90-luvulla suuria muutoksia yritysmaailmassa, kuten koko Suomessa. 

Paikkakunnan työttömyysluvut olivat korkeat ja monien erilaisten ongelmien myötä 

perheiden usko tulevaisuuteen oli koetuksella. Näiden perheiden lapsia on paljon 

opiskelijoiden joukossa. Opettajan tehtävänä on vahvistaa opiskelijoiden minäkuvaa 
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ja uskoa tulevaisuuteen. Opetussuunnitelman ja työelämän tavoitteiden saavuttami-

nen vaatii entistä enemmän työtä eri osapuolilta. Tiilikkala (2004) on esittänyt realisti-

sen näkemyksen opetussuunnitelmien korkeista tavoitteista. Hänen mukaansa opet-

tajan ei tarvitse olla ammattialansa asiantuntija, vaan riittää, että opettaja on pedago-

ginen asiantuntija ja oppimiskokemusten mahdollistaja.  

 

 

3 Laadun kehittäminen Forssan ammatti-instituutissa 

 

 

Laadukkaan ammatillisen koulutuksen katsotaan opetushallituksen mukaan luovan 

perustan kansalaisten hyvinvoinnille samalla, kun se turvaa menestymisen kansain-

välisessä kilpailussa. Olennaista on myös, että koulutus vastaa työelämän nykyisiin 

ja tulevaisuuden tarpeisiin. Suomen laatupalkinnon arviointikriteeristössä tiivistetään 

laadukkaan organisaation tunnuspiirteet selkeästi:  

 ”Laatuorganisaatiossa on asiakkaitaan arvostava, laatu- ja kustannustie-
toinen sekä työhönsä sitoutunut johto ja henkilöstö, joka pyrkii laatutulos-
ten jatkuvaan parantamiseen, perustaa toimintansa tuotteiden ja toimin-
taprosessien huolelliseen, tosiasiapohjaiseen suunnitteluun sekä kantaa 
myös eettisen vastuun tuotteidensa ja toimintansa vaikutuksista.” 

 
Yhteiskunnassa laadusta puhuminen julkisella sektorilla on voimistunut sitä mukaa, 

kun kustannusongelmat ovat yleistyneet. Yleisesti on todettu, että laadunhallinnalla 

pystytään parantamaan tuottavuutta ja kannattavuutta. Kysymyksiä julkisen sektorin 

laatuajattelussa on herättänyt erityisesti asiakasnäkökulman riittävyys laadun määrit-

telyn lähtökohdaksi. Voidaan kysyä, onko asiakastyytyväisyys riittävä laadun kriteeri, 

kun käyttäjä ei samalla ole palvelun maksaja. Lisäksi koulutusorganisaatioiden toi-

mintaan kohdistuu monien eri intressiryhmien toiveita ja odotuksia ja juuri siksi laa-

dun määrittely eräänlaisessa ristivedossa on usein hankalaa. Vanha sanonta: "Kun 

kumarrat toiselle, pyllistät samalla toiselle," askarruttaa koulumaailmassakin.  

 

Laatu voidaan nähdä poikkeavuutena ja erottautumisena. Oppilaitokselle hankittu 

hyvä maine ja status ovat tehokas tapa erottautua positiivisesti ja ne kilpailevat opis-

kelijoista tulevaisuudessa yhä enemmän. Tässä kilpailussa erottuvat positiivisesti ne 
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oppilaitokset, jotka pystyvät parhaiten vastaamaan laatutietoisten opiskelijoiden tar-

peisiin. (Raivola 2000, 26.) 

 

Laatua voidaan arvioida niin ikään hinta - laatusuhteena. Oppilaitoksille tulosrahoi-

tusmallin käyttöönotto asetti vaatimuksia esimerkiksi läpäisyasteeseen ja yleensäkin 

toiminnalliseen tuottavuuteen, taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Keskusteluissa 

on usein kysytty, voiko esimerkiksi ilmainen opetus olla laadukasta, vai seuraako siitä 

tasapäistämistä. Suomalainen koulujärjestelmä on osoittautunut kilpailukykyiseksi 

maailmalla ainakin oppimistulosten perusteella. Koulutuksen tavoitteiden hahmotta-

minen on joka tapauksessa välttämätön lähtökohta laadukkaalle toiminnalle. Forssan 

ammatti-instituutissa uudessa strategiasuunnitelmassa on siirrytty toiminnan dynaa-

misuuden korostamiseen. Tämä näkemys on siitä lähtökohdasta, että aiemmin käyte-

tyt kankeat viisivuotissuunnitelmat eivät enää käytännössä toimi. Jokaisen aikaansa 

seuraavan oppilaitoksenkin on pystyttävä muuttamaan toimintaansa joustavasti, yh-

teiskunnan ja paikkakunnan erityistarpeiden mukaisesti. 

 

Julkisen talouden ahdinko on saattanut viranomaiset vastuuseen heidän käytettävik-

seen annettujen voimavarojen tuottavuudesta. Nyt kysytään mitä rahalla saa ja miten 

kannattavia investoinnit ovat olleet. (Raivola 2000, 191―193.) Yhteiskunnan resurs-

sien käytön kannalta on tärkeätä seurata opiskelijoiden ammattiin valmistumisaikaa 

ja vaikuttaa siihen, ettei se kohtuuttomasti pitene. Opintojen keskeyttämistilastojen 

seuranta ja keskeyttämissyiden selvittely on tehokkuuteen pyrittäessä erittäin tärke-

ää. Tarpeetonta keskeyttämistä voidaan estää esimerkiksi opinto-ohjauksella, henki-

lökohtaisilla opetussuunnitelmilla ja opiskelijatutoroinnilla. Opintojen aikana kerättä-

vällä palautteella saadaan hyvää aineistoa oppilaitoksen itsearviointia varten. (Am-

matillisen koulutuksen laadunhallinta 1998.) 

 

Ammattiosaamisen taloudellisen merkityksen kasvamisen myötä korostuu koulutuk-

sen laadun ja vaikuttavuuden merkitys. Laadunhallinnasta on tullut tärkeä osa toimin-

taa ohjaavia strategioita. Samanaikaisesti ammattikoulutuksen merkityksen kasvun 

myötä on kasvanut myös haasteet erilaisten oppijoiden huomioimisessa. Yleinen 

huoli on, miten kaikki hyvinkin erilaisista lähtökohdista tulevat opiskelijat kehittyvät 

tasapainoisiksi työyhteisöjen jäseniksi ja omaksuvat elinikäisen oppimisen valmiudet. 

(Opetushallitus 2005, 2―4.) 
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Toiminnan korkea laatu on tärkeä menestystekijä koulutuksessa. Avainsanoja koulu-

tuksen laadussa ovat asiakaslähtöisyys ja asiakastyytyväisyys. Sellaiset toimintajär-

jestelmät, jotka pohjautuvat prosessimaiseen toimintatapaan ja niiden jatkuvaan arvi-

ointiin ja parantamiseen, soveltuvat hyvin koulumaailmaan tarjoten tehokkaan työka-

lun kokonaisvaltaiseen laadunhallintaan. 

 

Opetushallitus (2005, 1) on antanut ammatilliselle koulutukselle laadunhallintasuosi-

tuksen, joka perustuu CQAF (The Common Quality Assurance Framework) viiteke-

hykseen. Tämän suosituksen yhtenä lähtökohtana ovat Euroopan unionin linjaukset, 

joiden mukaan jäsenvaltiot jakavat keskenään kokemuksiaan ammatillisen koulutuk-

sen laadunhallinnasta ja siihen liittyvistä menetelmistä, kriteereistä ja muista periaat-

teista. Alla olevassa kuviossa näkyy laadunvarmistuksen perustuvan jatkuvaan pa-

rantamiseen. Keskeistä menetelmälle on sen perustuminen vapaaehtoisuudelle. Ta-

voitteena on kannustaa oppilaitoksia kokemusten vaihtoon ja käytäntöjen vertailuun. 

Kaikkien sidosryhmien mukanaolo toiminnan kehittämisessä on erittäin tärkeää. 

 

 
 
Kuvio 3. Laadunvarmistusmalli CQAF (Opetushallitus 2005, 4) 

 

3.1  Forssan ammatti-instituutin laatu 

 

Forssan ammatti-instituutin toiminta-ajatuksena on olla monialainen, kehittyvä ja työ-

elämän tarpeisiin vastaava oppilaitos, joka tukee opiskelijoiden yksilöllistä kasvua 

ammattiin. 
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Forssan ammatti-instituutin laatupolitiikan taustalla on pitkäaikaisen rehtorin, Raimo 

Alhon viisas ajatus: ”Tehdään ne asiat hyvin, jotka meidän on joka tapauksessa teh-

tävä.” Laatutyön keskeisenä tavoitteena on saada aikaan tavoitteiden mukaista ja 

suuntaista oppimista. Laatu näkyy oppilaitoksen arvostamisessa, maineessa ja sen 

keskiössä on asiakas.  

 

Forssan ammatti-instituutin toimintajärjestelmä pohjautuu asiakkaiden tarpeisiin ja 

johdon määrittämiin painopistealueisiin. Tavoitteena on järjestää edustamiemme kou-

lutusalojen ammatillinen koulutus niin, että se laadullisesti vastaa yhteiskunnan, työ-

markkinoiden ja jäsenkuntien asettamia vaatimuksia. Päämääränä on olla tunnettu ja 

arvostettu koulutusalojensa osaamisesta ja opetuksesta vastaava, omaa toimintaan-

sa arvioiva ja kehittävä oppilaitos. (Lähteenmäki 2006.) 

 

Laatupolitiikassa korostuu asiakastyytyväisyys, hyvä opiskeluilmapiiri ja opiskelijoista 

huolehtiminen opiskelijan omasta lähtökohdasta ja oppimisedellytyksistä käsin. Laa-

tupolitiikan toteuttamisperiaatteet ovat asiakaslähtöinen toiminta, laatukäsikirjaan do-

kumentoidut menettelyohjeet ja ajanmukaiset opetussuunnitelmat. Jokainen henki-

löstöön kuuluva sitoutuu ohjeiden mukaiseen toimintaan, jota arvioidaan ja kehite-

tään systemaattisesti. (Lähteenmäki 2006.) 

 

Laatua Forssan ammatti-instituutissa on pyritty tarkastelemaan eri näkökulmista: 

  
Tuloksellisuuden lähtökohtana on toiminta-ajatus. Toiminta-ajatuksen kirkastaminen 

on välttämätöntä pitkäjänteisen toiminnan aikaansaamiseksi. Hätönen (2000) kehot-

taakin oppilaitoksia arvojensa selkiyttämiseen ja niiden ulottamiseen myös käytännön 

toimintaan. Arvojen tulisi näkyä myös opetuksen sisällössä ja käytännön toteutuk-

sessa. 

  

Taloudellisuutta mitataan yleensä rahassa. Taloudellisuuden mittarit ovat helposti 

vertailtavissa eri ajanjaksoina ja niistä on myös helppo kerätä valtakunnallisesti ver-

tailukelpoista tietoa.  

 



 

 

 

27

Vaikuttavuutta pitää arvioida sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta. Vaikuttavuu-

den arvioinnissa tarkastellaan opetussuunnitelmien sisältöjä, oppimistuloksia, oppi-

maanoppimisvalmiuksia, kommunikaatiovalmiuksia ja itsensä kehittämishalukkuutta. 

Odotukset pyritään liittämään opetussuunnitelmiin opetuksen ja koulutuksen tavoit-

teiksi. 

 

Tehokkuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota koulutustarjontaan, oppilasmäärään, 

koulutuspituuteen, opintojen keskeyttämiseen, pedagogisiin järjestelyihin ja opetuk-

sen laatuun, henkilöstön määrään, tiloihin ja laitteisiin sekä säädöksiin ja sopimuk-

siin. 

 

3.1.1 Forssan ammatti-instituutin laadun arviointi ja tavoitteet 

 

Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/98 § 24) velvoittaa oppilaitoksia oman toimin-

tansa arviointiin ja tähän perustuen oppilaitoksilla tulee olla toimiva arviointijärjestel-

mä. Forssan ammatti-instituutissa laatujärjestelmä siihen kuuluvine auditointeineen 

on osa oppilaitoksen arviointijärjestelmää. 

 

Oppilaitoksen systemaattinen laatutyö aloitettiin vuonna 1998. Lähtökohtana laatu-

työssä on ollut edetä pienin askelin koko organisaatiossa. Forssan ammatti-instituutti 

on noin yhdeksän sadan opiskelijan toisen asteen ammatillinen oppilaitos Lounais-

Hämeessä. Oppilaitos muodostuu kuudesta koulutusalasta ja koulutusalojen toimipis-

teet sijaitsevat fyysisesti neljässä eri toimipaikassa talousalueellamme. Eri toimipis-

teissä on toisistaan poikkeavaa toimintakulttuuria ja on erittäin haastava tehtävä yh-

tenäistää eri toimintoja. Laatutyön keskeisiä toimenpiteitä ovat olleet itsearvioinnit, 

vertaisarvioinnit vastaavien oppilaitosten kanssa sekä sisäiset ja ulkoiset auditoinnit 

laatupalkintohakemusten johdosta. Organisaation kaikki jäsenet ovat vastuussa toi-

mintansa laadusta. Oppilaitoksessa toimii lisäksi laatutyötä koordinoivana elimenä 

laaturyhmä, jonka tehtäväalueena on kehittää laatutyötä organisaatiossa.  

 

Keskeiset laadunhallinnan välineet: 
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• Laatukäsikirja, joka sisältää menettelyohjeet toiminnallisista prosesseista ja niihin 

liittyvät työohjeet, opetussuunnitelman yhteisen osan, erityisopetuksen suunnitel-

man ja kehityssuunnitelman sekä auditointisuunnitelman. 

• auditoinnit; opiskelija-, henkilöstö-, ja työpaikkakyselyt vuosittain, kehityskeskuste-

lut, itsearvioinnit, sisäiset, vertais- ja ulkoiset auditoinnit sekä valtakunnalliset laa-

tupalkintohakemukset. 

• Itsearvioinnin pohjana organisaatiossa käytetään Euroopan laatupalkintokriteeris-

tön EFQM (The European Foundation of Quality  Management) viiteke-

hystä. Alla olevasta kuviosta (kuvio 4) näkyy mallin periaate. 

 
 
 TOIMINTA 50% TULOKSET 50 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INNOVATIIVISUUS JA OPPIMINEN 
 
Kuvio 4. Euroopan laatupalkintomalli EFQM. 
 
 
Malli antaa hyvän kokonaiskuvan organisaation toiminnasta ja sen suorituskyvystä. 

Se on hyvä itsearvioinnin väline ja se tuo esiin tulosten ja toiminnan välisen suhteen. 

Itsearviointiprosessi on suhteellisen työläs, mutta mahdollistaa kaikkien organisaati-

ossa toimivien osallistumisen laadun arviointiin. Mallissa korostuvat asiakas- ja sidos-

ryhmäyhteistyö ja sitä käytetään myös Suomen laatupalkintokilpailun lähtökohtana. 

Se antaa aineksia kokonaisuuden arvioimiseksi ja vertailemiseksi. Perusajatuksena 

on se, että erinomaisen suorituskyvyn voi saavuttaa monin eri tavoin. (EFQM 1988.) 

 
 Laadulliset tavoitteet Forssan ammatti-instituutissa ovat samat kuin yleensäkin am-

matillisessa koulutuksessa eli koulutuksen tuloksellisuudesta huolehtiminen ja koulu-

tuksen muuntuminen vastaamaan nopeasti muuttuvia työelämän tarpeita. Oppilaitok-

sen kannalta on tärkeätä, että mahdollisimman moni opiskelija sijoittuu koulutustaan 
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vastaavaan työhön tai jatko-opintoihin. Yhteistyö yritysten, oppilaitosten ja muiden 

sidosryhmien kanssa on edellytys opetustoiminnan tulokselliselle onnistumiselle. Alla 

olevassa kuviossa (kuvio 5) on esitettynä laadunarvioinnin osatekijät Forssan am-

matti-instituutissa.  

  

 
 
 
  OPETUKSEN  
 
 
 
 
TYÖELÄMÄN NÄKÖKULMA TILASTOT  HENKILÖSTÖPALAUTTEET 
OPISKELIJAN NÄKÖKULMA PROSESSIEN TEHOKKUUS TUKIPALVELUJEN TOIMIVUUS 
– palautteet ja arvioinnit 
 opiskelijoiden osaamisesta 
– työhön sijoittuminen 
– kyselyt valmistuville 
 
Kuvio 5. Laadunarvioinnin osatekijät Forssan ammatti-instituutissa 
 
 

3.1.2 Forssan ammatti-instituutin asiakkaat 

 

Laatu arvona saa ihmisten mielessä erilaisia painotuksia. Viimekädessä laatua arvioi 

aina asiakas, joten se on siis yhtä kuin asiakkaan kokema tyytyväisyys. Laatuajatte-

lua oppilaitoksiin sovellettaessa, ensimmäinen ongelma on yleensä asiakkaan mää-

rittely. Jotkut ovat sitä mieltä, että asiakas on se joka maksaa. Tällä perusteella asia-

kas olisi oppilaitoksen omistajataho. Useat lähtevät siitä, että asiakas on oppilas ja 

joskus myös hänen ääntään käyttävä huoltajansa. Kodit ovat siis erittäin tärkeässä 

asemassa koulutyön laadun kehittämisessä. Totuus nähdäkseni on, että laatukoulua 

ei synny ylhäältä päin annetuilla määräyksillä, vaan lähtökohtana tulee olla yhteistyö 

eri osapuolten välillä.  

 

Forssan ammatti-instituutin keskeisissä toimintaa ohjaavissa vuoden 2007 arvoissa 

asiakaslähtöisyys on määritetty yhdeksi painopistealueeksi yksilöllisyyden, oppimi-

sen, ammattitaidon ja ammattiylpeyden sekä yhteistyön lisäksi. Asiakkaan määritel-

mä oppilaitoksessa on varsin kattava kokonaisuus.  
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”Forssan ammatti-instituutissa asiakkaita ovat opiskelijat, työelämän or-
ganisaatiot sekä kaikki sisäiset ja ulkoiset palvelujen tuottajat, ostajat ja 
yhteistyökumppanit, joiden tavoitteena on auttaa ja tukea nuoria heidän 
ammatillisessa kasvussaan. Asiakasyhteistyön lähtökohtana ovat asiak-
kaiden erilaiset ja muuttuvat tarpeet. Toimintamme tukee asiakkaan kehi-
tystä ja menestymistä. Asiakaslähtöisyys näkyy välittämisenä, yksilölli-
syyden kunnioittamisena sekä joustavuutena.”  
(Fai:n laatukäsikirja, yhteinen osa 2006, 3.) 

 
Sallis (1993, 32–33) lisää ensisijaisen asiakkaan eli opiskelijan lisäksi toissijaiseksi 

ulkopuoliseksi asiakkaaksi myös opiskelijan vanhemmat, työnantajat ja virkamiehet. 

Työmarkkinat ja yhteiskunta ovat hänen mukaansa kolmansia ulkopuolisia asiakkaita 

ja opettajat ovat sisäisiä asiakkaita. Erityisesti Sallis painottaa sisäisten asiakkaiden 

välistä sujuvaa toimintaa, sillä muuten ulkoiset asiakkaatkin joutuvat kärsimään. 

Forssan ammatti-instituutissa opiskelijoiden vanhemmat asiakkaina kuuluvat yhteis-

työkumppaneihin. 

  

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa työyhteisössä, oppilaitoksen ja asiakkaiden tasa-arvoista 

vuorovaikutusta ja yhteistyötä, jossa asiakkaat, esimerkiksi opiskelijat ja työelämä, 

vaikuttavat aktiivisesti ja vastuullisesti palvelujen tai tuotteiden kehittämiseen. Asiak-

kaan huomioon ottaminen koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa merkitsee, 

että asiakkaiden tarpeet ennakoidaan ja toimintaa kehitetään jatkuvasti asiakkaiden 

tarpeisiin, odotuksiin, heidän antamiin palautteisiinsa ja kehittämisehdotuksiinsa pe-

rustuen. (Fai:n laatukäsikirjan yhteinen osa 2006, 4.) 

 
 
 

3.2 Opetuksen laatu ja sen arvioiminen 

 

Tässä tutkimuksessa opetuksen laatua tarkastellaan työelämän edustajien näkökul-

masta. Tavoitteena on selvittää heidän näkemyksiään catering-alan opiskelijoiden 

osaamisesta ja annetusta opetuksesta Forssan ammatti-instituutissa. Laatu ymmär-

retään tarkoituksenmukaisuutena ja laatutyötä pidetään yleisenä opetuksen kehittä-

misen välineenä (Raivola 1998, 15). 

 

Opetuksen laatuun on pyritty vaikuttamaan opiskelijoilta systemaattisesti kerätyllä 

palautteella ja itsearvioinneilla. Opetuksen prosesseja on arvioitu oppimisen proses-
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seja enemmän. Tulevaisuudessa kuitenkin laadunarvioinneilla voi olla kasvava mer-

kitys muun muassa erilaisten kannustus- ja tuloksellisuusrahojen jakamisessa. 

 
Harvey ja Knight (1996, 2―8) antavat opetuksen laadulle seuraavia ominaisuuksia: 

a) laatu on erinomaisuutta b) virheettömyyttä, c) tarkoituksenmukaisuutta, d) rahalle 

saatua vastinetta ja e) laatu voi olla myös muutosta parempaan. Raivola (1998, 15) 

toteaa, että laadussa on aina kyse konkreettisten ominaisuuksien lisäksi myös ima-

gosta. Imagon luomiseen osallistuu koko organisaatio, mutta vastuun siitä kantaa 

yrityksen johto. 

 

Kaikissa edellä mainituissa laadun kriteereissä korostuvat opettajien ammatillinen 

asiantuntijuus ja työelämäosaaminen sekä pedagoginen vuoropuhelu yhä kasvavissa 

verkostoissa. Tarkoituksenmukaisuuden periaatteeseen sisältyy Harvey´n ym. (1996) 

mukaan kehittämisen ja tehokkuuden näkökulman huomioiminen, mutta se on myös 

suhteellinen näkemys ja siten minimikriteerit jäävät helposti huomiotta. Tarkoituk-

senmukaisuuden suhteellisuus vaikuttaa kriteerin vertailtavuuteen huonontavasti. 

Laatu muutoksena luo puolestaan edellytykset jatkuvalle laadun kehittämisen pro-

sessille, joka on lähtökohtana Forssan ammatti-instituutin laatuajattelussa. Harvey 

ym. (emt) näkee tässä ajattelussa vaaran sillä, jos laadun rajat vaihtelevat jatkuvasti, 

siitä tulee lopulta vaikeasti mitattava ilmiö.  

 

 

4 Ammatillinen koulutus työelämävalmiuksien kehittäjänä 

 

 

Ammatillinen kasvu on jatkuva oppimisprosessi. Sen kautta yksilö hankkii elämän-

uransa aikana sellaisia tietoja, taitoja ja osaamista, joita hyödyntämällä hän kykenee 

vastaamaan muuttuviin ammattitaitovaatimuksiin. (Ruohotie 2000, 9.) 
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4.1 Tieto- ja oppimiskäsitykset 

 

Rauste-von Wright (1994, 116) määrittelee oppimiskäsityksen perusolettamuksiksi, 

joita tehdään oppimisprosessin luonteesta eli oppimisesta muodostettua skeemaa, 

joka säätelee tutkijan ja/ tai kasvattajan toimintaa. Oma käsityksemme ihmisestä ja 

hänen toiminnastaan heijastuu näkemyksiimme siitä, miten ihminen oppii ja millaiset 

mahdollisuudet ihmisellä on yleensäkin oppia. Nykyisen käsityksen mukaan ihminen 

ei ole passiivinen tiedon vastaanottaja, vaan aktiivinen tiedon käsittelijä. Näin myös 

oppimiskäsityksemme on muuttunut behavioristisesta ärsyke / reaktio -mallista kon-

struktivistiseen eli oppijan oman aiemman tiedon pohjalle rakentuvaan toiminnalli-

seen suuntaan (von Wright 1992, 18). 

 

Tekemisen perustana ovat tieto ja taito. Suomen kielessä tieto – sanalla on monia 

merkityksiä. Tieto tarkoittaa faktoja, joita tiede, joukkotiedotus ja tilastot tuottavat. 

Tietona Niiniluoto (1996, 14–16) pitää hyvin perusteltuja tosia uskomuksia, edellyttä-

en myös totuudellisuutta. Totuuden havaitseminen on puolestaan sidoksissa niihin 

tilanteisiin, joissa tieto tajutaan. Edelleen hänen mukaansa tieto on tietoa vain niin 

kauan, kuin se on kontekstiinsa sidottu, siitä irrotettuna se muuttuu informaatioksi.  

 

Nykyinen opetussuunnitelman taustalla oleva kognitiivis-konstruktivistinen oppi-

miskäsitys korostaa opiskelijan aktiivista roolia ja vastuuta oman tieto- ja taitoraken-

teensa jäsentäjänä, tiedonhankkijana, käsittelijänä ja arvioijana. Kognitiivis-

konstruktivistinen oppimiskäsitys on läheisesti tekemisissä kognitiivisen psykologian 

kanssa (Patrikainen 1999, 55–62). Tämän oppimiskäsityksen edustajat korostavat 

sitä, että lähtökohta uuden oppimiselle muodostuu, kun oppija havaitsee aiemmat 

tietonsa riittämättömiksi tai ristiriitaisiksi uuden tiedon kanssa tai uudessa tilanteessa. 

Oppijan ajatuksissa muodostuu epämääräinen tai epätasapainoinen tila. Nostettaes-

sa ajattelu ja ymmärtäminen keskeiseksi oppimistapahtuman elementiksi oppiminen 

voidaan hahmottaa toimintana, jossa ei keskeisessä asemassa ole niinkään oikeiden 

vastausten tai strategioiden rakentelu, vaan väärien vastausten eliminointi. (Vaherva 

1989, 33.) Oppiminen nähdään jatkuvana prosessina, jossa uusi tieto tulkitaan aiem-

pien kognitiivisten struktuurien (skeemojen) perusteella. Uudet asiat nivotaan aiem-

piin käsitteellisiin puitteisiin, mitä kautta opittava merkityksellistyy. (Patrikainen 1999, 

63.) 
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Tieto pitää pystyä mukauttamaan oppimistilanteen vaatimuksiin ja soveltamaan on-

gelman ratkaisuun (Ruohotie 2006, 106). Tärkeä termi on metakognitio, joksi kutsu-

taan yksilön tietoa omista strategioistaan ja menettelytavoistaan. Kyseessä on omaa 

oppimista ohjaava, reflektoiva ja korjaava toiminta.” (Kuusinen & Korkiakangas 1991, 

50; Ruohotie 2006, 107.) Oppijan tärkeä tehtävä on tulla itse tietoiseksi omasta op-

pimisestaan ja eri oppimisstrategioistaan sekä pystyä tarvittaessa uudelleen arvioi-

maan ja muuttamaan niitä. Opettajan rooli muuttuu tiedon siirtäjästä oppimisen oh-

jaajaksi, oppilaan kanssa tasa-arvoisemmaksi. 

 
”Opettajan käsitykselle oppilaasta oppijana tulee sama kognitivistis-
konstruktivistisen oppimisteorian soveltamisen velvoite, sillä tehokas 
opettaminen on ennen kaikkea optimaalisten oppimismahdollisuuksien 
luomista sekä positiivisen oppimishalun virittämistä ja säilyttämistä pe-
dagogiikan keinoin. Tämä merkitsee myös opettajan roolin muuttumista 
entistä enemmän opiskelun ohjaajaksi ja oppimisympäristön suunnitteli-
jaksi.” (Patrikainen 1999, 58.) 

 
Oppija tekee informaatiosta oman tulkintansa ja luo tiedon konstruktionsa aikaisem-

pien tietojensa ja kokemuksiensa pohjalta. Myös oppimistilanteen fyysiset ja sosiaali-

set tekijät vaikuttavat muodostuvaan konstruktioon. Opitun tiedon siirtymisestä kon-

tekstista tai tilanteesta toiseen käytetään käsitettä ”transfer” eli siirtovaikutus. (Salo-

vaara 1997). Konstruktivismi eroaa kognitiivisesta psykologiasta siinä, että se ottaa 

oppimisprosessissa huomioon myös oppimisen sosiaalisen kontekstin. 

 
Syvällinen oppiminen vaatii mahdollisuutta käsitellä oppimiskokemuksia yhdessä ko-

keneiden työntekijöiden ja opettajien kanssa. Opiskelija, hänen yksilölliset kokemuk-

sensa ja yksilöllinen opiskelutyylinsä, tulee ottaa huomioon ohjauksessa. Yhdessä 

tekeminen ja muiden kanssa oppiminen on yhä tärkeämpää. Taitojen oppiminen 

edellyttää, että opiskelijalla on mahdollisuus pureutua työn sisältöön ja ammatilliseen 

toimintaan, jotta hän voi sisäistää työsuorituksen vaiheet ja harjaantua sujuvaan toi-

mintaan. (Hätönen 2001, 48.) 

 

Oppimisen ohjaamisen näkökulmasta tämän tutkimuksen teoreettisen tarkastelun 

katsotaan liittyvän kiinteästi kokemukselliseen yhteistoiminnassa tapahtuvaan oppi-

miseen ja työyhteisössä olevan hiljaisen tiedon esille tuomiseen, joka niin ikään ta-

pahtuu sosiaalisessa kontekstissa.  
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4.1.1 Kokemuksellinen yhteistoiminnassa tapahtuva oppiminen 

 

Kokemuksellinen oppiminen painottaa itsetuntemusta ja itsereflektion merkitystä 

oppimisprosessissa, erilaisten toimintastrategioiden kokeilua sekä arvojen ja asen-

teiden sisäistämistä. (Dewey 1997, 20.) Oppijan kokemuksilla ja elämyksillä on kes-

keinen rooli oppimisessa ( Salovaara 1997; Rauste von Wright 1999, 129).   

 

Kokemuksellisen oppimisen teorian keskeinen vaikuttaja on David Kolb. Kolb(1984, 

42) loi kokemuksellisen oppimisen kehämallin, joka koostuu neljästä eri elementistä; 

Konkreettinen kokemus (Concrete experience), tarkkailu ja reflektio (Observation and 

reflection), abstraktien käsitteiden muodostaminen (The formation of abstract con-

cepts) ja uusien tilanteiden kokeileminen (Testing in new situations). Kolbin (mt.) mu-

kaan oppiminen voi alkaa mistä tahansa edellä mainitusta tilanteesta ja se jatkuu ko-

ko ajan. Oppimistyylejä voidaan jaotella eri tavoin. Kolbin (1984, 33) mukaan oppi-

mistyyli muodostuu kullekin ihmiselle ainutlaatuisten informaation hahmottamis- ja 

prosessointitapojen yhdistelmästä. Oppimistyylit ovat perinnöllisyystekijöiden, elä-

mänkokemuksen ja nykyisen elinympäristömme vaatimusten tulos. Kolbin (mt.) mu-

kaan merkityksellisestä kokemuksesta syntyy oppimista reflektion ja aktiivisen kokei-

lun avulla.  

 

Nuorella opiskelijalla aiemmat kokemukset ovat vähäisiä ja hänen on usein vaikea 

vieraassa työpaikassa käyttää hyväkseen aiemmin oppimaansa. Työssäoppimisen 

ohjaajan tulee kannustaa ja rohkaista nuorta työsuoritukseen. Hyvin usein kiireisissä 

keittiöissä muodostuu rutiineja, joita tehdään automaattisesti, niitä sen enempää 

miettimättä. Ongelmanratkaisutaitojen kehittymiseksi nuorelle tulisi antaa aikaa rat-

kaisun löytymiselle. Näin saavutettu lopputulos palvelisi molempia osapuolia. Tehtä-

vässä onnistuminen vaatii oppimista ja se käynnistyy merkityksellisellä kokemuksella. 

Oppimisprosessin jatkumiselle reflektio on välttämätöntä, sillä silloin opiskelija käsit-

telee uutta kokemusta ja pyrkii liittämään sen aiempiin tietoihinsa. 

 

Ruohotien (2000, 139) mukaan kokemuksellisessa oppimisessa on havaittavissa nel-

jä eri vaihetta: 



 

 

 

35

1. kokemuspohjainen oppiminen on intuitiivista, avointa, välittömästi syntynyt-

tä jopa tunnepitoista ja luovaa oppimista 

2. pohdiskelevassa havainnoinnissa ilmiön eri näkökulmat ja oma oppiminen 

selkeytyvät 

3. käsitteellistämisessä pyritään kurinalaiseen ja systemaattiseen ajatteluun 

sekä käsitteellistämiseen 

4. aktiivisen toiminnan avulla pyritään löytämään toimivia ratkaisuja, ja niiden 

avulla kehittämään asioita. 

 

Kolbin (1984) lähinnä yksilön oppimisen malli on kehämalli, joka jatkuu, kun nykyti-

lanteen ja kehityshistorian kohtaamisessa havaitaan ristiriitoja. Tällaisen syklin jat-

kumisessa vuorovaikutuksessa tapahtuva reflektointi on erittäin tärkeää. 

 
Kollektiivinen eli yhteistoiminnallinen viittaa ryhmään tai yhteisöön, jollaiseksi voi-

daan kutsua työyhteisöä, jossa työssäoppija muodostaa kuvaa tulevasta ammatis-

taan. Työpaikkaohjaajan ja työyhteisön muiden jäsenten välisessä dialogissa luo-

daan myös uutta tietoa, jota Ruohotie (2000, 237) nimittää kollektiiviseksi tiedoksi. 

Hän pitää todennäköisenä, että työyhteisön jäsenten väliset valtasuhteet vaikuttavat 

vuoropuheluun ja toiminnan ymmärtämiseen ja sitä kautta uuden tiedon syntyyn sekä 

ryhmän kollektiiviseen, yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Edelleen hän lisää Sen-

geen (1990) viitaten, että kollektiivinen oppiminen on prosessi, jonka tärkein päämää-

rä on kehittää ja jäsentää työyhteisön jäsenten tietoa todelliseen tavoitteeseen pää-

semiseksi. Sarala ja Sarala (2001, 144) viittaavat niin ikään Sengeen (1990, 10) ja 

toteavat, että nykyaikaisessa organisaatiossa tärkein oppimisyksikkö ei olekaan enää 

yksilö, vaan esimerkiksi siellä toimivat tiimit.  

 
Otala (2004) esittää Wengerin (1998) kaavion kollektiivisen oppimisen osatekijöistä. 

Avainsanoina jakautuneessa, kollektiivisessa oppimisessa ovat hänen mukaansa 

myös vuorovaikutus, keskustelu ja dialogi.  
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Kuvio 6. Kollektiivisen oppimisen osatekijät Wengerin (1998) mukaan 

 
Capello (1999, 356–357) on tutkinut kollektiivista oppimista. Hänen mukaansa kollek-

tiivinen oppiminen on kumulatiivinen tiedon luomisen prosessi, jossa tieto on vapaasti 

siirrettävissä toimijoiden välillä tiedon alkuperästä huolimatta. Tiedon siirtymisen 

mahdollistaa yhteisiin arvoihin, normeihin, organisaatioihin ja proseduureihin perus-

tuva vuorovaikutteinen mekanismi. Kollektiivinen oppiminen ei hänen mukaansa pe-

rustu yritysten tai toimijoiden tietoisiin strategioihin tai yhteistyöpyrkimyksiin, vaan ne 

ovat riippumattomia ja tässä mielessä oppiminen on siis kollektiivista. Tämän kaltais-

ta oppimista voidaan hänen mukaansa edistää kehittämällä ympäristöä innovatiivi-

seksi ja siten erilaiset toimijat huomioivaksi.  

 

Tynjälä (1999, 152–153) erottaa yhteistoiminnallisessa oppimisessa kaksi hieman 

sisällöltään toisistaan poikkeavaa termiä, collaboraative learning ja co-operative lear-

ning. Kooperatiivisessa oppimisessa viitataan hänen mukaansa yleensä yhteistyössä 

oppimiseen, jossa ryhmän jäsenet ovat etukäteen toteuttaneet työnjaon ja kukin hoi-

taa näin sovitun tehtävänsä. Kollaboraatiossa toiminta on spontaania ja tehtäväjakoa 

ei ole ennakolta määritelty, vaan pyritään yhteisen jaetun merkityksen ja yhteisen 

ymmärryksen rakentumiseen vuorovaikutuksessa. Hän toteaa, että kollaboraatio on-

kin lähinnä psykologinen prosessi, eikä oppimismetodi. Varsinaisen oppimisen olete-

SHARED DOMAIN AND INTEREST 

-  Joint enterprise 

-  Shared understanding of the domain 

-  Passion for the domain 

-  Sense of accountability 

 
 

SHARED PRACTICE 

-  Shared repertoire 

-  Ideas, tools, frameworks,  
routines, stories 

-  Shared understanding of  
the domain 

 
SENSE OF COMMUNITY 

-  Interaction and relationship 

-  Sense of belonging 

-  Mutual commitment 

-  Shared identity 
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taan tapahtuvan samalla, kun ollaan oppimismekanismeja käynnistävässä vuorovai-

kutuksessa. Samaa mieltä ovat Järvinen, Koivisto ja Poikela (2000, 81), jotka esittä-

vät, että yhteistoiminnallinen oppiminen liittyy humanistiseen teoriasuuntaukseen. 

Siinä ei olla niinkään kiinnostuneita yksilön oppimisen psykologisista selityksistä, 

vaan huomio on dialogissa ja vuorovaikutuksessa, joka tapahtuu yksilöiden välillä 

erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. 

 

Ryhmän oppiminen ei ole kuitenkaan itsestään selvää. Ruohotie (2002, 236) esittää 

realistisen näkemyksen käytännön ongelmista, jotka liittyvät kollektiiviseen oppimi-

seen. Ryhmän jäsenillä on erilaiset tiedot, käsitykset ja kokemukset käsiteltävästä 

aihepiiristä. Tästä johtuen mielipiteiden yhteensovittaminen ja konsensuksen löyty-

minen ei aina ole helppoa. Lisäksi eri ryhmien tulisi kyetä keskustelemaan muun or-

ganisaation kanssa ja sovittaa työryhmän tai tiimin ymmärrys laajempaan kontekstiin.  

 

On tärkeää, että organisaatiossa piilevä tieto saadaan yhteiseen käyttöön ja siten 

edelleen jalostumaan. Organisaatiota on muokattava ja kannustettava jatkuvaan stra-

tegiakeskusteluun. Tiedon johtamisen tavoitteena on yrityksen hiljaisen tiedon esille 

saaminen ja sen vapauttaminen innovatiivisiin prosesseihin. Näin organisaatiolle luo-

daan arkkitehtuuri ja työkulttuuri, jotka varmistavat kaksisuuntaisen yhteyden liike-

toimintastrategian ja osaamispohjan välillä. Inhimillistä osaamista ei tulisi käyttää 

etukäteen muotoillun strategian toteuttamiseen, vaan uudistumisen lähteenä yrityk-

sen kilpailuaseman jatkuvassa kehittämisessä. (Strömmer 1999, 178.) 

 

Nonakan ja Takeuchin (1995) teoreettisessa mallissa tapahtuu jatkuvaa siirtymistä 

hiljaisesta tiedosta näkyvään, ilmaistavissa olevaan tietoon. Siirto vaatii onnistuak-

seen jatkuvaa kommunikointia, jolloin tieto ja osaaminen kasvavat syklisesti. Syklisen 

ajattelun neljä vaihetta sopivat myös työssäoppimisessa tapahtuvaan yhteistoimin-

nalliseen oppimiseen. 

 

1. Sosialisaatiovaiheessa mallioppimisella on keskeinen sija. Siinä toimintamallit 

siirtyvät nuoren kokin tai tarjoilijan käyttöön, tarkkailun ja yhdessä tekemisen 

kautta. Prosessi tapahtuu usein työn ääressä vuorovaikutteisessa tilanteessa. 

Yrityksen arvot ja toimintamallit siirtyvät myös tässä vaiheessa.  
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2. Artikulaatioprosessissa toimintamalleja ja uutta tietoa käsitellään tiimeissä tai 

kehittämiskeskusteluissa. Kokemuksien vaihtaminen on tärkeää hiljaisen tie-

don esille tuomiseksi. Ryhmässä tuotetut yksilölliset tiedot muuttuvat keskus-

telun kautta ryhmän yhteiseksi tiedoksi. Näin uusi työntekijä pääsee heti osal-

liseksi ryhmän tietämyksestä. 

3. Yhdistämisvaiheessa kootaan esille tullut tieto integroitavaksi aiempaan tie-

toon. Tällöin syntyy usein uusia opasteita ja toimintasääntöjä. Tässä vaihees-

sa tehokkuutta voidaan parantaa erilaisin tietojärjestelmin, joiden käyttö keitti-

önkin apuvälineenä on kehittynyt nopeasti. Tietojen tallentamisella on keskei-

nen merkitys myös siksi, että organisaatio ei ole riippuvainen tietyistä henki-

löistä. 

4. Sisäistämisvaiheessa nuori kokki tai tarjoilija ottaa saamansa tiedon omaan 

käyttöönsä. Koulutus ja ohjaus ovat tärkeitä omaehtoisuuden lisäämiseksi. 

Tämä vaihe on henkilön osaamisen kasvattamisen keskeinen vaihe, siksi jat-

kuva vuorovaikutus työpaikkaohjaajan tai muun tukihenkilön kanssa on tärke-

ää. 

 

 

4.1.2 Itsearviointi 

 

Opiskelijoiden omaa vastuuta oppimisestaan korostetaan nykyään voimakkaasti. 

Koulutuksessa uskotaan, että pysyviin tuloksiin päästään, jos opiskelijassa saadaan 

herätettyä motivaatio omien tavoitteidensa toteuttamiseksi. 

 

Opetussuunnitelman perusteissa (2000) viitataan toistuvasti osaamisen kehittymi-

seen omaehtoisen ajattelun kautta. Mezirow (1998) esittää, että suuri osa oppimas-

tamme edellyttää sellaisten uusien tulkintojen tekemistä, joilla voimme kehitellä, eriyt-

tää ja uudelleen vahvistaa vakiintuneita toimintojamme ja luoda aivan uusia merki-

tysskeemoja. Ruohotie (1998) kuvaa myös uuden tiedon luomista reflektion kautta ja 

erottaa uudistavan oppimisen reflektiivisestä oppimisesta. Reflektiivisessä oppimi-

sessa oppija ymmärtää toimintakäytäntöjen perustan ja sisäistää sen tietoisesti. Uu-

distava oppiminen menee hieman pidemmälle kuin reflektiivinen oppiminen. Siinä 
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asia tietoisen sisäistämisen kautta ulkoistetaan eli sisäistetty tieto sovelletaan myös 

konkreettiseen ongelmaan. (Ruohotie 1998.)  

 

Omien tavoitteiden, toiminnan ja tulosten arviointia kutsutaan itsearvioinniksi (Hätö-

nen ja Salmi (1995, 21–24). Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan itsearviointi 

jatkuu koko koulutuksen ajan, mutta täyttääkseen kriteerit opiskelijan olisi voitava 

osallistua jo oppimisen tavoitteiden määrittelyyn. Opetussuunnitelman tavoitteiden 

esittely opintojakson alussa ei ole riittävä itsearvioinnin perusta, vaan opiskelijan on 

rakennettava opiskelusuunnitelmansa omien oppimistavoitteidensa ja työelämässä 

edellytettävien ammatillisten pätevyyskriteereiden pohjalta. Tästä prosessista seuraa 

opiskelijan sitoutuminen itsensä kehittämiseen, sillä hänelle syntyy halu yltää korke-

ampiin suorituksiin. (Hätönen ym. 1995, 21–-24.) 

 

Hätösen ja Salmen (1995) esittämä itsearviointimenetelmä soveltuu parhaiten opis-

kelijoille, joilla on jo jonkinlainen kuva ammatissa vaadittavasta osaamisesta, sillä 

oppimistavoitteiden luominen ammatillisten pätevyyskriteerien pohjalta on vaikeaa. 

  

Koko organisaation tulee toteuttaa toimintansa tulkinnallista analyysiä samanaikai-

sesti opiskelijoiden kanssa. Ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (630/98) vel-

voittaa koulutuksen järjestäjän kehittämään itselleen itsearviointijärjestelmän, jolla 

arvioidaan jatkuvasti oman koulutuksen vaikuttavuutta. Arvioinnin tulee lisäksi olla 

jatkuvaa, jolloin se palvelee organisaation laatujärjestelmää parhaiten. (Ammatillisen 

koulutuksen laadunhallinta 1999.) 

 

 

4.1.3 Elinikäinen oppiminen ja ammatillinen kasvu 

 

Opimme jatkuvasti hyvinkin erilaisissa tilanteissa. Koulutuksessa tapahtuva oppimi-

nen ja kasvaminen ovat vain osa elinikäistä oppimista ja kasvamista. Oppiminen jää 

kuitenkin sattumanvaraiseksi, ellei ihmisellä ole kykyä, halua ja tahtoa oppia jatku-

vasti (Ruohotie 1998, 43).  Tästä syystä organisaatioilta vaaditaan joustavuutta ja 

sopeutumista uusissa haasteissa. On jatkuvasti kehitettävä järjestelmiä, joilla kan-

nustetaan ja tuetaan henkilöstöä pitämään osaamistaan ajan tasalla. Tämän päivän 
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organisaatioiden tehtävänä on palkita uusista taidoista, eikä vain koulutukseen osal-

listumisesta. Yrityksille onkin haaste rekrytoida hyvin motivoituneita ihmisiä työhön. 

(Ruohotie 2000, 65.) 

 

Ammatillisen kasvun toteutuminen vaatii voimakasta motivaatiota ja henkilöiden si-

toutumista tehtäväänsä. Positiivista tulosta edesauttavat erityisesti tavoitteen selkeä 

ymmärtäminen ja sopivan palautteen ja palkkion saaminen. Mitä vahvempi yksilön 

usko omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin on, sitä parempi hänen suorituksensa on. 

Tässä näkemyksessä ilmenevät oppimaan oppimisen elementit, osaaminen ja usko-

mus omasta itsestä. (Honka ja Ruohotie 2000, 17–20.) 

 

Ihanteellisessa jatkuvan oppimisen prosessissa tulisi työn ja koulutuksen vuorotella 

joustavasti (Pohjonen 2001, 28). Oppivan organisaation filosofiassa lähtökohtana on 

koko organisaation oppiminen. Työssä ja työpaikalla tapahtuva oppiminen on tuotta-

vuuden kannalta tehokkaampaa, kuin työtilanteesta irrallaan järjestetyt koulutusta-

pahtumat. Ilman johdon tukea, kannustavaa ilmapiiriä ja jatkuvaa seurantaa palaut-

teineen oppiminen ei kuitenkaan ole tuloksellista. (Ruohotie 2000, 69.)  

 

Koulutuksen ja opetuksen vuorottelua sekä kiinteämpää yhteistyötä pidetään edelly-

tyksenä elinikäisen oppimisen teeman joustavassa toteuttamisessa käytännössä. 

Elinikäinen oppiminen onkin lähinnä ajattelu- tai suhtautumistapa, jonka seurauksena 

pitää löytää koulutukselle ja sen kehittämiselle resurssit kaikissa elämän vaiheissa. 

Ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa työssäoppiminen on otettu uudeksi jär-

jestelmäksi madaltamaan kuilua työelämän ja koulutuksen väliltä. Peruskouluissakin 

on opetusohjelmaan lisätty työelämään tutustumista, koska nuoret ovat olleet liian 

pitkälle lähes kokonaan erossa työelämästä. Lukio-opetukseen ei ole sisällytetty 

työssäoppimista, mutta yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa on tehty paikka-

kuntakohtaisesti.  

 

Ruohotie (2000, 66) kuvaa jatkuvaa oppimista tukevaa työympäristöä seuraavasti: 

• Silloin, kun työtehtävät ovat riittävän haasteellisia, työntekijälle syntyy automaatti-

sesti tarve tietojensa ja taitojensa uusintamiseen. Jokaisen työntekijän tehtäviin 

integroidaan myös oppiminen kiinteäksi osaksi. (mt. 66.) 
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• Työyhteisössä kannustetaan yhteistoiminnallisuuteen ja tiimityöskentelyyn, jolloin 

parannetaan työtehtävien tuntemusta ja lisätään yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

(mt. 66.) 

• Organisaation strategiassa korostetaan jatkuvan oppimisen tärkeyttä ja suoritus-

ta.  Osaamista ja hyviä suorituksia palkitaan järjestelmällisesti, joka kannustaa 

ammatilliseen kasvuun. (Ruohotie (2000, 66.) 

•  Organisaation strategisena pyrkimyksenä tulee olla alansa paras organisaatio. 

Tähän päästään kannustamalla henkilöstöä innovatiivisuuteen ja luovuuteen sekä 

keskinäiseen kilpailuun korkeisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. (Ruohotie 2000, 66; 

Pohjonen 2001, 14.) 

      

Stenström (2005, 90) liittää mukaan ammattitaidon oppimiseen arvioinnin. Hänen 

mukaansa arviointi voi olla joko erillinen tai kiinteä osa ammattitaidon oppimisproses-

sissa. Mikäli arviointia pidetään erillisenä tehtävänä, se toimii käytännössä oppimisen 

mittaajana eikä oppimisen tukijana. 

 

 Työelämän muutokset ovat tulleet jäädäkseen. Työpaikat eivät enää lupaa pysyvää 

elinikäistä työsuhdetta, vaan työntekijän on tulevaisuudessa myytävä oma osaami-

sensa yhä uudelleen ja uudelleen. Tietojen ja taitojen nopea vanheneminen on uhka, 

jonka johdosta uusi, niin sanottu moraalinen työsopimusmalli, velvoittaa organisaatio-

ta huolehtimaan työntekijöidensä ammatillisesta uusiutumisesta jatkuvasti. Työnteki-

jät puolestaan sitoutuvat jatkuvaan itsensä kehittämiseen suorituskykynsä maksi-

moimiseksi. (Ruohotie 2000, 49.) Tässä työsopimusmallissa vastavuoroisuuden peri-

aatteella korvataan perinteistä lakiin perustuvaa työsopimusmallia ja se mahdollistaa 

työelämän joustomallien hyödyntämisen nopealla aikataululla. 

 

 

4.2 Yleiset ja spesifit työelämävalmiudet 

 

Opetussuunnitelman perusteissa (OPH, 2000) todetaan, että opiskelijan tulisi oman 

ammattialansa perusosaamisen lisäksi hallita koulutusalakohtaista erityisosaamista. 

Koulutuksen päätyttyä hänellä tulisi olla lisäksi halu omaehtoiseen osaamisensa ke-
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(C) Pekka Ruohotie 6

YleisetYleiset
työelämävalmiudettyöelämävalmiudet

ElämänhallintaElämänhallinta

Ongelman-Ongelman-
ratkaisu-ratkaisu-
taito jataito ja

 analyyttisyys analyyttisyys

Kommunikointi-Kommunikointi-
taitotaito

Innovatiivisuus jaInnovatiivisuus ja
muutostenmuutosten

hallintahallinta
Ihmisten jaIhmisten ja
 tehtävien tehtävien

johtaminenjohtaminen

OppimisenOppimisen
taitotaito

KykyKyky
 organisoida organisoida

 ja hallita ja hallita
ajankäyttöäajankäyttöä

Henkilö-Henkilö-
kohtaisetkohtaiset

vahvuudetvahvuudet

Vuorovaikutus-Vuorovaikutus-
taitotaito Hahmottamis-Hahmottamis-

kykykyky

Luovuus,Luovuus,
innovatiivisuus,innovatiivisuus,

muutos-muutos-
herkkyysherkkyys

Koordinointi-Koordinointi-
kykykyky

KuuntelutaitoKuuntelutaito

SuullinenSuullinen
viestintätaitoviestintätaito

Kirjallinen Kirjallinen 
viestintätaitoviestintätaito

Päätöksen-Päätöksen-
tekotaitotekotaito

JohtamistaitoJohtamistaito

Taito hallitaTaito hallita
konfliktejakonflikteja

Suunnittelu- jaSuunnittelu- ja
organisointi-organisointi-

taitotaito

RiskinottokykyRiskinottokyky

VisiointikykyVisiointikyky

hittämiseen. Itsensä kehittämisen halun juurruttaminen nuoreen on opettajan työn 

yksi vaativimmista tehtävistä tulevaisuudessakin.  

 

Oppimisympäristöjä kehittämällä voidaan edistää myös spesifisten työtaitojen oppi-

mista. Avainkompetenssien määrittelyyn ei ole olemassa selviä kriteereitä, vaan nii-

den määrittelyä ohjaa viitekehys, jossa määrittely tapahtuu. Ammattispesifinen taito-

tieto on välttämätöntä vaikeiden käytännön ongelmien ratkaisemisessa. Asiantuntijat 

ovat kuitenkin eri mieltä siitä, missä määrin ja miten eri avainkompetensseja voidaan 

kehittää. (Ruohotie 2000.) 

 

Työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia ovat: elämänhallinta, kommunikointitaidot, 

taito johtaa ihmisiä ja tehtäviä sekä kyky vauhdittaa innovaatioita ja muutosta. Näistä 

kaksi ensiksi mainittua taitoa ovat edellytyksenä jälkimmäisten taitojen hoitamisessa. 

Kyseiset työelämävalmiudet voidaan jäsentää erillisiksi taidoiksi ja kyvyiksi. Itsetun-

temuksen ja itsearvostuksen kehittäminen ovat keskeisiä tavoitteita koulutukselle.  

Monia taitoja, kuten esimerkiksi minän hallintataitoja ja jossain määrin myös kommu-

nikointitaitoja, ei suoranaisesti opeteta, vaan ne kehittyvät siinä määrin kuin oppi-

misympäristö antaa siihen mahdollisuuden ja palkitsee niiden harjoittelusta. (Ruoho-

tie 2000.) 

Kuvio 7. Yleiset työelämävalmiudet ja niiden jäsentymisen erillisiksi taidoiksi ja ky-
vyiksi  
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Elämänhallintataidot kehittävät jatkuvasti käytäntöjä ja sisäistävät rutiineja, jotka aut-

tavat hallitsemaan epävarmuutta muuttuvassa työelämässä. Kommunikointitaitojen 

avulla henkilö pystyy toimimaan tehokkaasti eri henkilöiden ja ryhmien kanssa, sa-

malla kun hän pystyy keräämään, integroimaan ja jakamaan tietoa sen eri muodois-

sa. Ihmisten ja tehtävien johtamisessa tarvittavien valmiuksien omaava henkilö saa 

tehtävät suoritetuksi suunnitelmallisuudella, organisoinnilla, koordinoinnilla ja kontrol-

loinnilla, oli sitten kyse resursseista tai henkilöistä. Innovaatioiden ja muutoksen 

vauhdittamisen valmiudet antavat henkilölle kyvyn hahmottaa asioita ja virittää aloit-

teellisuutta sekä johtaa paikalleen juuttuneiden käytäntöjen muuttumista. (Ruohotie 

2000, 39–42.) 

 

Ruohotie (2000, 36–46) esittää elämänhallintataidoiksi oppimaan oppimisen taidot, 

ajankäytön organisoinnin ja hallinnan taidot, persoonalliset vahvuudet sekä ongel-

manratkaisuun ja analyysin tekemiseen tarvittavat taidot. Kommunikointitaitoja ovat; 

vuorovaikutus-, kuuntelu-, suulliset viestintä- ja kirjalliset viestintätaidot. Yhä useam-

min laaja-alaiseen ammattitaitoon kuuluu oman ja toisten työn organisointia. Ihmisten 

ja tehtävien johtamistaitoja ovat: koordinointikyky, päätöksentekotaito, johtamistaito, 

taito hallita konflikteja sekä suunnittelu- ja organisointitaito.  

 

Kiristyvässä kilpailussa organisaation kilpailuetuna yhä useammin ratkaisee kuinka 

asiat hoidetaan, eikä niinkään se mitä tehdään. Ollakseen innovatiivinen ja aikaansa 

seuraava, työntekijän tulee osata hallita tietoa ja hahmottaa kokonaisuuksia, omata 

luovuutta, innovatiivisuutta ja muutosherkkyyttä vaihtelevissa olosuhteissa, kyetä ot-

tamaan riskejä sekä kyettävä visioimaan tulevaisuutta. Naisten ja miesten taidot ke-

hittyvät hieman toisistaan poiketen. Naiset ovat etevämpiä kommunikaatiotaidoissa ja 

miehet osaavat vastaavasti paremmin vauhdittaa innovaatioita ja muutosta. (Ruoho-

tie 2000.) 

 

Oppimisessa metataidoilla on keskeinen merkitys. Metataidot ovat abstraktimpia kuin 

ammattispesifiset taidot ja metataidot mahdollistavat erityisosaamisen hankkimisen 

nopeasti ja tehokkaasti samoin kuin mahdollistavat tiedon joustavan soveltamisen. 

Metataitojen avulla pystytään ennakoimaan tulevia muutoksia ja reagoimaan nopeas-
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ti niihin. Tämän seurauksena henkilö pystyy hallitsemaan omaa urakehitystään pa-

remmin. (Ruohotie 2000.) 

 

Muuttuvat ammattitaitovaatimukset koskevat myös opettajia ja muuta koulun henki-

löstöä. Oppijat oppivat muun ohessa sen, miten itse organisaatio toimii. Tämän joh-

dosta toimivalla laatujärjestelmällä voidaan ohjata opiskelijaa asiakaslähtöisyyteen ja 

palveluhenkisyyteen oppimisen ohessa. (Helakorpi 1995, 5.) 

 

 

4.3 Työssäoppiminen osaamisen kehittäjänä 

 

Opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittyminen opiskeluaikana voidaan kuvata 

prosessina. Työssäoppiminen on osa opiskelijan ammatillisen kasvun prosessia, ja 

työssäoppimisjaksoja on opiskeluaikana useita. Jokainen työssäoppimisjakso suunni-

tellaan ja organisoidaan erikseen opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden mukai-

sesti. Ammatillisen kasvun prosessiin kuuluu kiinteästi myös ammattiosaamisen näy-

töt. Näytöt sijoittuvat työssäoppimisen yhteyteen osaksi kokonaisprosessia. Tarkas-

teltaessa oppilaitoksen sisäistä työssäoppimisen organisointia ja toimenpiteitä, ovat 

työssäoppimisen suunnittelu, opiskelijoiden valmentaminen, työnjako ja opiskelijoi-

den ohjaus keskeisessä asemassa. Opettajan roolin kehittyminen ohjaajaksi ja yh-

teistyön edistäjäksi tarkoittaa käytännössä sitä, että opettajan on tutustuttava työssä-

oppimisen koko prosessiin todellisissa ympäristöissä saadakseen valmiuksia tukea 

opiskelijan ja työyhteisön oppimisprosessia parhaalla mahdollisella tavalla. (Ovaskai-

nen 1999.) 
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Kuvio 8. Työssäoppimisen prosessin kehittämistyöllä ammatilliseen kasvuun. (Hannula 2002,7.)  
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Oppimisprosessin aikana opiskelija pohtii uravalintaansa. Siksi ohjaus, kannustus ja 

palaute joko vahvistavat tai heikentävät hänen valintatietouttaan (von Wright 1994, 

101). Ihanteellisessa tilanteessa opiskelijan kiinnostus omasta urastaan ja työtehtä-

vistään lisääntyy, jolloin hänen oma ammatti-identiteettinsä ja minäkuvansa vahvistu-

vat. Opiskelijan kokiessa onnistumisen elämyksiä hänen itsearvostuksensa lisääntyy. 

Prosessin edetessä uudet oppimistavoitteet suuntaavat opiskelijan pyrkimyksiä lisätä 

omaa pätevyyttä ja työtehtävien hallintataitojaan. Keskeistä sisäisen motivaation syn-

tymisessä on työyhteisön ja ohjaajien kannustava tuki ja siksi yhteistoiminnallisuus 

on tavoittelemisen arvoista. (Ruohotie 2000, 57–61.)  

 

Ammatillisen kasvuprosessin aikana opiskelijan ammatti-identiteetti kehittyy. Tavoit-

teena on että opiskelijan itseohjautuvuus, kyseenalaistamistaidot ja oman toiminnan 

kriittinen arviointi eli tutkiva työote muodostuvat. Prosessin kuluessa tietoisuus sisäi-

sistä ja ulkoisista vaatimuksista täsmentyvät sekä syntyy luottamus omiin kykyihin 

selviytyä tulevissa työtehtävissä. (Antikainen 2001, 92.)  

 
Työyhteisössä prosessit ovat samoja kuin oppilaitoksessa: suunnittelu, toteutuksen 

organisointi (perehdytys, ohjaus, jatkuva palaute) ja arviointi. Työyhteisöön mennään 

oppimaan, joten niitä on tarkasteltava myös oppimisympäristöinä. (Vaherva 1998.) 

Kokonaisvaltainen laatu (TQM) lähtee siitä ajatuksesta, että ihmiset työpaikoilla ovat 

ajattelevia olentoja, jotka siitä johtuen myös kehittävät ja uudistavat työyhteisöään. 

Tehokas oppimisympäristö on lisäksi turvallinen ja huomioi yksilön tarpeet ja aiem-

man kokemuspääoman. Oppimista edistää älyllisesti haastava ja aktiivista toimintaa 

edellyttävä ympäristö samoin kuin säännöllinen ja vastavuoroinen palautteen anto. 

Riittävän haasteelliset tehtävät, mahdollisuus itsenäiseen ongelmanratkaisuun sekä 

sopivat informaatiolähteet edistävät työssäoppimista. (Vaherva 1998.) 

 

Työpaikat ja oppilaitokset ovat oppimisympäristöinä kuitenkin erilaisia. Organisaatiot 

ovat erilaisia sosiaalisia hierarkioita, joissa on erilaiset normistot ja toimintakulttuurit. 

Oppimisympäristöinä ne eivät korvaa, vaan täydentävät toisiaan samalla, kun rikas-

tuttavat opiskelijoiden oppimista. Työssäoppimisen kautta opiskelija voi oppia myös 

miten erilaiset organisaatiot toimivat. (Lasonen 2001, 26.) 
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4.4  Täsmennetyt tutkimusongelmat 

 

Tutkimuksen kohteena on Forssan ammatti-instituutin, catering-alan perustutkinnon 

opiskelijoiden ammatillinen osaaminen, joka ilmenee heidän työssäoppimisjaksojen-

sa aikana. Peruslähtökohtana ammatin oppimisessa noviisista ammattilaiseksi on 

jatkuva kehittymisen ja kasvun sykli, jossa korostuu sosiaalinen kanssakäyminen. 

Laadukasta osaamista syntyy vasta, kun kaikki kolme prosessin osapuolta toimivat 

vuorovaikutuksessa hyvin yhteen. Oppiminen on aktiivista ja tavoitteellista toimintaa, 

jota tapahtuu yhteistoiminnallisesti kokemalla ja tekemällä, tuloksia arvioiden. Opis-

kelija on itse vastuussa oppimisestaan, mutta kokeneiden ohjaajien tehtävänä on 

auttaa kehityksessä ja ammatillisessa kasvussa.   

 

Forssan ammatti-instituutissa opetusta ohjaavat työelämän kanssa yhteistyössä laa-

ditut opetussuunnitelmat. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan lisäksi henkilökohtainen 

opetussuunnitelma erityistarpeet huomioiden. Työssäoppimiselle on laadittu selkeät 

tavoitteet ja kyselyn kohteena olevissa yrityksissä on lähes kaikissa koulutettu työ-

paikkaohjaaja. Työpaikkaohjaajille on monen vuoden kokemuksella muodostunut 

kuva opiskelijoidemme osaamisesta. Työpaikkaohjaajilla on lisäksi käsitys siitä, miten 

”kilpailevista” oppilaitoksista tulevat opiskelijat poikkeavat perustaidoiltaan.  

 

Forssan ammatti-instituutin tavoitteena on olla talousalueen johtava ja haluttu amma-

tillinen opiskelupaikka. Laatutyöhön kuuluu jatkuva laadun mittaaminen ja sen pohjal-

ta tehtävä kehitystyö. Oppimisprosessin laatua tulisi tarkastella oppimistulosten arvi-

oinnin yhteydessä. Samoin prosessin laadun arvioimisen tulisi olla suhteessa omak-

suttuun oppimiskäsitykseen, joka korostaa eri osapuolien itsearvioinnin merkitystä. 

Tässä tutkimuksessa osaamisen laatua tarkastellaan opetussuunnitelman tavoitteista 

käsin. Forssan ammatti-instituutin laadun arviointi pohjautuu Euroopan laatupalkinto-

kriteeristön (EFQM) mukaisiin tavoitteisiin jatkuvana syklisenä järjestelmänä. Lisäksi 

arvolähtökohdista nousevat painotukset ohjaavat käytännön toimintaa. Suurena 

haasteena oppilaitoksessa koetaan ikäluokkien pieneneminen. Paikkakunnan lukiot 

kilpailevat samoista ikäluokista ja tästä syystä oppilaitoksen vetovoimaisuuden li-

säämiseksi on tehtävä jatkuvasti työtä.  
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Forssan ammatti-instituutissa on annettu catering-alan opetusta vuodesta 1961 alka-

en. Nykyisissä Forssan talousalueen työssäoppimispaikoissa on lähes jokaisessa 

Forssan ammatti-instituutista valmistuneita työntekijöitä. Muutosta on tapahtunut 

vuosien kuluessa opetusmenetelmissä, opiskelijoiden suhtautumisessa opiskeluun, 

motivaatiossa ja alan arvostuksessa yleensäkin. Opettajat ovat huolissaan opiskeli-

joiden henkilökohtaisten oppimista haittaavien ongelmien lisääntymisestä ja niistä 

johtuvista opintojen keskeytymisistä.  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisena talousalueemme työpaikka-

ohjaajat näkevät antamamme catering-alan ammatillisen opetuksen laadun. Koulu-

tuksen laadun uskotaan tässä tutkimuksessa ilmentyvän opiskelijoidemme ammatil-

listen perusvalmiuksien osaamisessa. Työpaikkaohjaajat arvioivat opintojensa loppu-

vaiheessa olevien opiskelijoiden osaamista. Ensimmäisen opiskeluvuoden opiskeli-

joilla ei oppilaitoksessamme ole työssäoppimista.  

 

Kyselyn lopuksi työpaikkaohjaajia pyydetään arvioimaan työssäoppimisen kokonais-

laajuutta ja yhden jakson pituutta. Nämä kysymykset eivät liity suoranaisesti osaami-

sen laadun arviointiin, mutta tuovat tietoa yhteistyön kehittämiseksi ja siten auttavat 

työssäoppimisen prosessin kehittämisessä. Tutkimuskysymykset muotoutuivat seu-

raaviksi: 

 

1. Millaisena yhteistyökumppanina työpaikkaohjaajat näkevät Forssan ammatti-

instituutin ja miten yhteistyötä voitaisiin kehittää? 

2. Mitkä ovat opiskelijoiden yleiset työelämävalmiudet ja millaiset ominaisuudet ovat 

tärkeitä yrityksen kannalta? 

3. Millaiset ovat suurtalouskokkien ja palveluvastaavien ammatilliset perusvalmiudet 

ja millaisia valmiuksia oppilaitoksessa tulisi kehittää? 

4. Miten yrityksessä suhtaudutaan työssäoppimiseen ja millaisia kysymyksiä tulevat 

nuorisoasteen näytöt herättävät? 

5. Miten työpaikkaohjaajat suhtautuvat peruslinjojen määrän supistamiseen ja yhdis-

telmätutkintojen muodostamiseen? 
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5 Forssan ammatti-instituuttia koskeva tapaustutkimus 

 

 

Valtakunnallisesti matkailu- ravitsemis- ja talousalan koulutusta on arvioitu muun 

muassa opetushallituksen toimesta vuonna 2001. Kyseisessä tutkimuksessa oppi-

mistuloksia arvioitiin vuoden 1995 opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden 

pohjalta. Tutkimustulosten mukaan noin puolet perustutkinnon suorittaneista hallitsi 

opetussuunnitelman perusteiden mukaiset osaamisalueet hyvin ja 39 % tyydyttävästi. 

Kiitettävään tasoon ylsi vain 2 % opiskelijoista. Opiskelijoista 7 % ei puolestaan saa-

vuttanut tutkinnon tavoitteita. Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että oppilai-

tosten välillä oli suuria eroja oppimistuloksissa, jonka myös työelämän edustajat vah-

vistivat. Tutkimuksesta ilmeni, että erityisesti opetuksen sisältöjen ja opetusmenetel-

mien kehittämisessä olisi paljon parannettavaa. (Nuotio, Backman, Pernu ja Sisättö 

2001, 5.) 

 

Edellä mainittuun tutkimukseen viitaten opiskelijoiden osaamisen tutkiminen on var-

sin perusteltua. Forssan ammatti-instituutissa, catering-alan opinnot aloittaa vuosit-

tain suurtalouskokkien-, palveluvastaavien- ja suurtalouskokkien erityisopetuksen 

perustutkinnoissa yksi ryhmä kussakin. Erityisopiskelijoiden osaamisen kartoitus ei 

kuulu tämän tutkimuksen piiriin. Kolmena viimeisenä vuonna aloittavien ryhmien koot 

ovat pienentyneet. Normaaliryhmissä aloituspaikkojen määrä on 18 ja erityisopetus-

ryhmässä 12. Ensisijaisten hakijoiden määrän vähetessä, varapaikalle ”joutuneiden” 

opiskelijoiden motivaation puute aiheuttaa opintojen keskeytymisiä. Peruskoulussa 

mukautetun oppimäärän suorittaneista opiskelijoista osa on sijoitettu normaaliryh-

miin. Oppilaille tehdään opintojen alkaessa lähtötason testit, joilla pyritään kartoitta-

maan erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat. HOJKS:ien (henkilökohtainen opintojen 

järjestämistä koskeva sopimus) määrä on lisääntynyt vuosi vuodelta.  

 

Catering-alan osastolla toimii seitsemän päätoimista ammatin opettajaa ja viisi suur-

keittiön ammattilaista, jotka osallistuvat keittiötyön ohjaukseen. Opettajista kuudella 

on suoritettuna restonomin (AMK) tutkinnot ja kaikilla on pedagoginen pätevyys. Eri-

tyisluokan opettajalla on lisäksi erityisopettajan pätevyys. Keittiöhenkilökunnasta 

kahdella on esimieskoulutus ja kolmella suurtalouskokin tutkinnot. Suurtalouskokit 
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toimivat suurkeittiötyöskentelyn aikana kukin 2-3 henkisen opiskelijaryhmän vastuul-

lisena ohjaajana. He ovat osallistuneet muun muassa ”keittiöstä kasvattajaksi” -

koulutukseen ohjaustyön sujumiseksi. 

 

Osastolla on ollut tähän asti käytäntönä, että sama opettaja (luokanvalvoja) opettaa 

omalle luokalleen kaikki ammattityön opinnot ja pääosan ammatin teoriaopinnoista. 

Opetusjärjestelyssä hyvänä puolena on se, että luokka on hyvässä kontrollissa koko 

ajan. Opettaja tuntee hyvin jokaisen opiskelijan, havaitsee erityisen avun tarpeen 

ajoissa ja voi puuttua esimerkiksi poissaoloihin nopeasti. Käytännössä järjestelmän 

takia opettajat tekevät paljon päällekkäistä työtä esimerkiksi opetusmateriaalin laati-

misessa.  

 

Jokainen luokanvalvoja hoitaa itsenäisesti opiskelijaryhmänsä työssäoppimisen oh-

jauksen. Opettaja laatii opiskelijoidensa työssäoppimista koskevan materiaalin ja teh-

tävät sekä neuvottelee työpaikkaohjaajan kanssa opiskelijan tavoitteista. Työssäop-

pimista koskevat sopimus- ja arviointikaavakkeet ovat yhtenevät kaikilla koulutusaloil-

la. Opettajalle on varattu ohjausaikaa yksi tunti opiskelijaa kohden viikossa. Ohjaus-

aikaan luetaan matkat, sopimusten laatimiseen, arviointikeskusteluun ja muuhun yh-

teydenpitoon kuluva aika. 

 

Suurin osa Forssan talousalueen työpaikkaohjaajista on koulutettu oppilaitoksen toi-

mesta 2-6 opintoviikon mittaisilla ohjaajakoulutuksilla. Opiskelijat etsivät itselleen kri-

teerit täyttävän työssäoppimispaikan, joiden määrä on ollut tähän asti riittävä. Tule-

vaisuudessa ammattiosaamisennäyttöjen myötä vaatimukset työssäoppimispaikalle 

täsmentyvät ja kasvavat, jolloin potentiaalisten paikkojen määrä vähenee.  

 

Tutkimuksen tuloksia tullaan käyttämään myös opetustarjonnan suunnittelussa. Tä-

mä on erittäin tärkeä seikka, sillä ikäluokat pienenevät tulevaisuudessa huomattavas-

ti ja oppilaitoksessa saatetaan joutua tarkistamaan aloittavien perustutkintojen mää-

rää. Tutkimuskaavakkeessa esitetään työnantajille vaihtoehtoja perustutkintojen si-

sällöistä, jolloin heidän toiveitaan voitaneen hyödyntää opetuksen suunnittelussa. 

Lisäksi työssäoppimisen nykytila vaikuttaa huomattavasti nuorisoasteen näyttöjen 

onnistumiseen. Siksi on perusteltua saada mahdollisimman kattava kuva työelämän 

tämän hetkisestä laatukäsityksestä.   
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5.1 Tutkimusmenetelmän valinta 

 

Tämä kokonaistutkimus sisältää sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen tutkimuksen 

piirteitä. Tutkimusaineisto on kerätty lomaketutkimuksena, vaikka se alun perin suun-

niteltiin suoritettavaksi sähköisesti Internetin välityksellä. Aineiston analyysissä ja tu-

lostamisessa on hyödynnetty sekä määrällistä että laadullista sisällön analyysiä. Mo-

nivalintakysymysten numeeriset vastaukset on analysoitu Excel -

taulukkolaskentaohjelman avulla havaintomatriisia hyväksi käyttäen. Tutkimuksen 

ydinkysymykset ovat laadullisen tutkimuksen alueella. Eskola ja Suoranta (1995, 22) 

toteavat, että eri tutkimusmenetelmät poikkeavat toisistaan yllättävän vähän. Monet 

kovat numerotiedot ovat alun perin lähtöisin ”pehmeistä” menetelmistä. Samoin kyse-

lylomakkeen pitäminen täysin objektiivisena on lähes mahdotonta, sillä viimeistään 

sen analysoinnissa käytetään jo aiemmin luotua tietoa. Hirsjärvi ja Hurme (1991, 29) 

huomauttavat lisäksi, että vaikka lomaketta on yleensä helppo käsitellä ja analysoida, 

saattavat valitut käsitteet ja vaihtoehdot heijastaa enemmän tutkijan kuin tutkittavien 

käsitysmaailmaa. Tästä syystä lomakkeen merkityssisällön tulisi olla mahdollisimman 

yksiselitteinen ja ymmärrettävä.  

 

Tutkimusaineisto on kerätty puolistrukturoidulla kyselykaavakkeella. Ensisijaisesti 

kvantitatiivisella aineiston keruumenetelmällä on tuotettu kvalitatiivista aineistoa, sillä 

lomakkeessa on myös avoimia vastauksia. Vastaajalla tulee olla mahdollisuus yksilöl-

liseen ajatteluun, kielen ja tunteiden ilmaisuun. Tästä syystä avoimet kysymykset 

ovat tärkeitä. Niiden avulla vastaaja voi tarkentaa vastauksiaan ja toisaalta tutkija 

pystyy niistä tunnistamaan motivaatioon liittyviä seikkoja ja vastaajan viitekehyksiä. 

(Foddy 1995, 128.) 

 

Analyysivaiheessa hajauttaminen jatkuu edelleenkin. Osa vastauksista tulkitaan 

kvantitatiivisesti, kuten vastaajan taustatiedot. Lisäksi määrällisesti kuvataan eri laa-

tukriteerien painoarvoa vastanneiden keskuudessa. Kvalitatiivisen sisällön analyysin 

avulla pyritään kuvaamaan työpaikkaohjaajien kehittämisnäkemyksiä ja niiden taus-

talla olevia laatuun vaikuttavia tekijöitä.  

 

Tutkimukseen osallistujia pyydettiin aluksi arvioimaan tutkimuskysymysten ymmärret-

tävyyttä. Tämän perusteella voidaan uskoa kysymyksissä käytettyjen termien olevan 
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vastaajille tuttuja. Merkityssisältö on kuitenkin viimekädessä vastaajan subjektiivinen 

kannanotto. Analyysi ja tulkintojen hedelmällisyys ovat lopultakin kiinni tutkijan tie-

teellisestä mielikuvituksesta. (Eskola & Suoranta 1998, 146―147.) 

 

 

5.2 Tutkimuksen kulku ja tiedon kerääminen 

 

Tutkimus on kokonaistutkimus, johon valittiin kaikki ne työssäoppimispaikat Forssan 

talousalueelta, joissa opiskelijoita on työskennellyt kaikkina työssäoppimisen toteu-

tusvuosina (2001- 2007), vähintään yksi opiskelija vuodessa.  Tutkimuksen ulkopuo-

lelle jätettiin satunnaiset työssäoppimispaikat eri puolilta Suomea. Vakituisissa työs-

säoppimispaikoissa Forssan talousalueella opettajat tunnetaan ja kanssakäyminen 

oppilaitoksen kanssa on muutenkin tiiviimpää.  

 

Kyselylomake toimitettiin henkilökohtaisesti kolmellekymmenelle (30) tutkimukseen 

osallistuvalle. Kyselylomakkeen palauttamisessa käytettiin valmiiksi maksettua kirje-

kuorta, josta ei paljastunut vastaajan henkilöllisyyttä. Vastausaikaa oli helmikuun 

2007 ajan. Helmikuun loppuun mennessä kyselylomakkeita palautettiin kaksikym-

mentäyksi (21) kappaletta.  

 

Kyselylomakkeita toimitettaessa työpaikkaohjaajat valittivat kiirettä, mutta muuten 

kyselyyn suhtauduttiin positiivisesti. Vastaajia pyrittiin motivoimaan vetoamalla yhtei-

seen intressiin osaamisen laadun kehittämisessä. 

 

 

5.3 Tutkimusaineiston kuvailua 

 
Kyselylomake, jolla empiirinen aineisto kerättiin, on esitettynä liitteessä 1. Kyselylo-

makkeessa on käytetty samanlaista Likertin 6-portaista asteikkoa, kuin muissakin 

Forssan ammatti-instituutin opiskelija- ja henkilöstökyselyissä. Samanlaisuudesta 

johtuen, tulosten suhteuttaminen muihin kyselyihin helpottuu ja tuloksia pystytään 

mahdollisesti hyödyntämään uusien mittareiden suunnittelussa ja vertailtavuudessa 

pidempiaikaisia tilastoja kerättäessä. 
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Kyselylomakkeessa painopiste on selkeästi strukturoiduissa kysymyksissä, jotka kä-

sittävät oppilaitosta ja osaamisen laatua. Avoimilla kysymyksillä pyritään lisäämään 

ymmärrystä vastaajan käsityksistä hyvästä laadusta. Avoimien kysymysten etuna 

pidetään yleensä sitä, että ne sallivat vastaajien ilmaista omin sanoin käsityksiään 

kysytyistä asioista (Hirsjärvi ym. 1997). Monivalintakysymyksiin päädyttiin myös siitä 

syystä, että työpaikkojen kiireestä johtuen vastausmäärän pelättiin jäävän alhaiseksi. 

Tämä seikka osoittautui erittäin merkittäväksi, sillä avoimiin kysymyksiin vastattiin 

vähäsanaisesti.  

 

Kyselylomakkeeseen sisällytettyjen kysymysten muotoilu tapahtui teoreettisen viite-

kehyksen ja tutkimusongelmien ohjaamana siten, että kysymysten avulla pyrittiin 

saamaan vastaajat tarkastelemaan opiskelijoiden osaamista eri näkökulmista ja esit-

tämään kehitysehdotuksia osaamisen laadun parantamiseksi. Lähtökohtaolettamuk-

sena oli käsitys, että opetuksen laatu saa erilaisia merkityksiä paitsi sen mukaisesti 

kuka laatua määrittelee myös sen mukaisesti, mistä perspektiivistä asiaa tarkastel-

laan. (Moss ym. 2000.) Forssan ammatti-instituutissa laatutyön lähtökohtana on kaik-

kien osapuolien sitoutuminen laadun varmistamiseen. Tästä syystä työelämän nä-

kemyksillä on suuri painoarvo opetuksen käytännön suunnittelua tehtäessä. Laatu 

käsitteenä on aina myös tietyn asian arvon määrittämistä ja Forssan ammatti-

instituutissa asiakaslähtöisyys on yksi keskeisistä arvoista.  

 

 

5.3.1 Sisällön analyysi 

 

Sisällön analyysi voidaan määritellä menettelytavaksi, jossa tutkija pyrkii erilaisten 

sisällöllisten luokittelujen avulla tiivistämään, analysoimaan ja tulkitsemaan tutkimus-

aineistoonsa tallentuneita sisältöjä sekä rakenteita. (Nokelainen 2003.) Tutkimuksen 

aineisto on pääasiallisesti järjestysasteikollista. Kysymykset (väittämät) on asetettu 

Likert -asteikolle seuraavasti: 

 

5= väittämä vastaa käsitystäni erittäin hyvin 

4= väittämä vastaa käsitystäni hyvin 
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3= väittämä vastaa käsitystäni melko hyvin 

2= väittämä pitää vain osittain paikkansa 

1= väittämä ei pidä lainkaan paikkansa 

0= ei ole kokemusta asiasta 

 

Käytännössä sanallisten järjestysasteikkojen laatimisessa on ongelmana se, että eri 

ihmisille asteikon ilmaisut tarkoittavat eri asioita. Osa ihmisistä myös vastaa mielel-

lään kysymyksiin neutraalisti ja toiset käyttävät skaalaa vaihtelevasti. Nokelainen 

(2003) toteaa, että vastaustilanteessa on hyvä, että on tarpeeksi vaihtoehtoja. Aineis-

ton käsittelyvaiheessa ”liioista” luokista päästään eroon yhdistelemällä niitä. 

 

Sanalliset muuttujat on tutkimuksessa koodattu havaintomatriisiin numeerisessa 

muodossa. Ihmistieteiden tutkimuksessa usein käytetty Likert -asteikko on oikeasti 

mittaustasoltaan järjestysasteikollinen, mutta sitä kohdellaan analyyseissä välimatka-

asteikollisena. (Nokelainen 2003.) 

 

Analyysiprosessi aloitettiin aineiston lukemisella, jolla pyrittiin luomaan kokonaiskuva 

aineistosta. Avoimiin kysymyksiin oli vastattu niukkasanaisesti. Väittämien kyseessä 

ollessa vastaajan ensimmäinen mielikuva asiasta saattaa olla paras, sillä pitkään 

pohdittaessa eri vaihtoehtojen nyanssit voivat olla vaikeasti erotettavia.  Työpaikka-

ohjaajien mielipiteisiin vaikuttavat oletettavasti myös heidän aiemmat kokemuksensa 

Forssan ammatti-instituutin opiskelijoista. Osa vanhemmista työpaikkaohjaajista pys-

tyy vertaamaan opiskelijoiden taitoja paljon pidemmältä, kuin työssäoppimisen voi-

maantulon jälkeiseltä ajanjaksolta. Aiempien mielipiteiden poissulkeminen tässä ky-

selyssä on lähes mahdotonta. 

Tutkimuksen tulosten analyysissä ymmärrystä lisäävänä tekijänä voidaan pitää tutki-

jan omaa työelämäosaamista. Usean vuoden työkokemus työntekijä- ja esimiestasol-

la erilaisissa suurkeittiöissä sekä kuusitoista (16) vuotta ammatin opettajana ovat 

tuoneet käsityksen siitä, mitä työntekijältä odotetaan. Työskentely Forssan ammatti-

instituutin laatutyöryhmässä on myös lisännyt laadun mittauksen problematiikan ym-

märrystä ihmistieteissä. 
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Kyselylomakkeita palautettiin määräaikaan mennessä 21 kappaletta. Vastausprosen-

tiksi muodostui siten 70 %. 

 
Vastaajien ikä jakautui seuraavasti: 
 
20-29 vuotta 3 vastaajaa  14 % 
30-39 vuotta 4 vastaajaa  19 % 
40-49 vuotta 11 vastaajaa 53 % 
50-59 vuotta 3 vastaajaa  14 % 
60-     vuotta 
 
Toimiala oli jaoteltu seuraavasti: 
 
Ravintola   1 vastaajaa  5 % 
lounasruokala 4 vastaajaa  19 % 
Kahvila/ravintola 4 vastaajaa  19 % 
Koulu/hoitolaitos 6 vastaajaa  28,5 % 
Muu  6 vastaajaa  28,5 % 
 
Ryhmään muu, on sijoitettu lisäksi kolme vastaajaa, jotka eivät halunneet mainita 

toimialaansa. Huomionarvoista näissä kolmessa vastauksessa on se, että heillä oli 

voimakkaita kannanottoja ja hyviä kehittämiskohteita, jotka eivät valitettavasti voi 

näin siirtyä suoraan alan liikeidean opetuksellisiin yksityiskohtiin.  

 

Työpaikkaohjaajien ikäjakauma kuvastaa selvästi alalla vallitsevaa tilannetta. Työ-

paikkaohjaajina toimivat kokeneet työntekijät, jotka oman työnsä ohella haluavat ja 

jaksavat toteuttaa ohjaustehtävää. Aineiston toimialajakauma kuvastaa hyvin paikka-

kunnan rakennetta ja säännöllisten yhteistyöyritysten jakaumaa. 

 
 
 

5.3.2 Forssan ammatti-instituutin ja työelämän välinen yhteistyö 

 

Laadun yhteistyössä tapahtuvan kehittämisen edellytyksenä on toimiva vuorovaiku-

tus. Kyselylomakkeen alussa kysyttiin työpaikkaohjaajien käsityksiä Forssan ammat-

ti-instituutista ja catering-alan opettajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Näiden vas-

tausten perusteella luodaan kuvaa taustatekijöistä, jotka ovat merkityksellisiä oppi-

misprosessissa. Osion lopussa on yhteenvetotaulukko (Taulukko 1.), josta näkyy 

vastausten jakautuminen. Vastaukset on havainnollistettu pylväskuvaajaksi. 
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Seuraavaksi käsitellään jokaista väittämää erikseen. N=21 

 

1. Forssan ammatti-instituutilla on hyvä maine.  

Vastaajista lähes 2/3 ei pitänyt Forssan ammatti-instituutin mainetta selkeästi hyvä-

nä. Mielikuva yrityksestä syntyy ennakkoluuloista, uskomuksista ja toisaalta yrityksen 

tuottamasta informaatiosta, jokaisen omista kokemuksista ja havainnoista. Imagon 

muodostumisessa on tärkeää, että viestintä ja toiminta ovat sopusoinnussa. Imagon 

luominen aloitetaan sisältäpäin ja edetään ulospäin. Näin organisaatio toimii yhteen 

hiileen puhaltaen.  

 

2. Oppilaitokseen on helppo ottaa yhteyttä tarvittaessa. 

Vastaajista 80 % oli sitä mieltä, että oppilaitokseen on helppo ottaa yhteyttä. Yhtään 

vastaajaa ei pitänyt yhteydenottoa vaikeana. Hyvä lähtökohta yhteistyölle on, ettei 

yhteydenpidolle ole teknisiä tai asenteellisia esteitä. 

 

3. Opettajat ovat ystävällisiä ja yhteistyöhaluisia. 

Vastaajista peräti 86 % näki opettajien yhteistyöhalukkuuden hyvänä tai erittäin hy-

vänä. Tästä voi päätellä, että catering -osaston imago yhteistyökyvyn perusteella on 

koko talon yleistä mainetta hieman parempi. Ammatilliselle koulutukselle on (OPH, 

2000) esitetty tavoite kehittää ammatillisen osaamisen ohella myös työelämää. Yh-

teistyöhalun perusteella siihen on hyvät lähtökohdat. 

 

4. Opettajat ovat innostuneita työstään. 

Vastaajista 62 % oli sitä mieltä, että opettajat ovat hyvin tai erittäin hyvin innostunei-

ta. 38 % näki kuitenkin, että innostuneisuudessa oli hieman puutteita. Työssäoppimi-

sen ohjaukseen opiskelijaa kohti varattu aika on yksi tunti viikossa. Tähän aikaan 

luetaan myös matkoihin ja kirjallisen materiaalin laatimiseen kuluva aika. Vastaajista 

yksi esitti toiveen, että opettajat saisivat käydä useammin työpaikoilla. 

 

5. Opettajien työelämätuntemus on hyvä. 

10 % vastaajista epäili opettajien työelämätuntemusta, ja suurin osa vastaajista eli 52 

% epäili hieman opettajien työelämätuntemusta. Kolmasosa vastaajista piti kuitenkin 

opettajien työelämäosaamista hyvänä. Osaston opettajista usealla on taustalla pitkä 

ura opettajan tehtävissä. Tämän perusteella voidaan luoda käsitys, että opettajat 
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ovat olleet liian kauan poissa käytännön työelämästä. Opettajat ovat kuitenkin saa-

neet osallistua työelämäjaksoille opetuksen lomassa, jota seikkaa vastaajat eivät 

välttämättä tiedä. Epäilevät kannanotot tulivat pääosin (2/3) kahvila-ravintoloiden 

edustajilta.  

 

6. Opettajien oma catering-alan osaaminen on hyvä. 

Tämä väittämä jakoi vastaajien mielipiteitä. 62 % piti opettajien osaamista hyvänä tai 

erittäin hyvänä. 1/3 piti osaamista melko hyvänä tai hieman puutteellisena. Työpaik-

kaohjaajat muodostavat käsitystään opettajien osaamisesta muun muassa ohjaus-

käyntien aikana käydyistä keskusteluista. Lisäksi opiskelijat kertovat työssäoppimis-

paikoissaan, miten asiat koulussa on opetettu, jonka perusteella työpaikkaohjaajat 

arvioivat menetelmien ajanmukaisuutta. Samoin kuin edellisessä väittämässä, epäili-

jöistä suurin osa (82 %) kuului kahvila-ravintoloiden työpaikkaohjaajiin. 

 

7. Opetus on käytännönläheistä 

Vastaajista 15 % oli erimieltä ja 47 % hieman epäili opetuksen käytännönläheisyyden 

riittävyyttä. Vain 36 % oli sitä mieltä, että opetus on riittävän käytännönläheistä. Opet-

tajat kokevat itse, että teoreettinen pohdinta jää ajan puutteen vuoksi liian vähäiseksi. 

Oppilaitoksessa tuotannollisten ruoanvalmistustehtävien hoitaminen vie käytännössä 

lähes kaiken ammatillisiin opintoihin varatun ajan ja teoriatuntien määrä on pudonnut 

radikaalisti. Vastaukset puoltavat oppimisnäkemystä, jossa ammatti opitaan parhai-

ten työtä tekemällä, kokemuksen ja sitä seuraavan reflektoinnin seurauksena. 

 

8. Opiskelijat pitävät opettajia vaativina. 

Neljä vastaajaa ei ottanut kantaa asiaan. Vastanneista 23 % ei pitänyt opettajia riittä-

vän vaativina ja peräti 47 % epäili vaativuutta. Kuitenkin kolmasosa vastanneista piti 

opettajia riittävän vaativina. Laki ammatillisesta koulutuksesta (L 630/98) ja Forssan 

ammatti-instituutin omat opetuksen painopistealueet velvoittavat kiinnittämään erityis-

tä huomiota oppimisvalmiuksiltaan ja tavoiltaan erilaisiin opiskelijoihin sekä heidän 

tarvitsemiin tukitoimiin. Vastanneiden jakauma osoittaa eriyttämisen tarvetta olevan. 

 

9. Opiskelijat pitävät opetusta tasokkaana. 

Neljä vastaajaa ei ottanut asiaan kantaa. Mielipiteet jakautuivat samassa suhteessa 

kuin edellinen väittämä opettajien vaativuudesta. Vastauksista voi päätellä, että opet-
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tajien vaativuudella ja opetuksen laadun kokemisella on yhteyttä. Vaativat opettajat 

antavat opiskelijoiden mielestä tasokkaampaa opetusta. (vrt. Väisänen 2003) 

 

10. Opettajien ja opiskelijoiden väliset suhteet ovat luontevat. 

Viidellä vastaajalla ei ollut kantaa asiaan. Vastanneista yli 93 % oli sitä mieltä, että 

opettajien ja opiskelijoiden väliset suhteet ovat melko hyvät tai hyvät/erittäin hyvät. 

Tämä osoittaa, että osastolla ei ole olemassa perusteettomia konflikteja opiskelijoi-

den ja opettajien välillä.   

 

 

Kysymys 
Ei koke-
musta 

Ei pidä 
lainkaan 
paikkan-
sa 

Pitää 
vain 
osittain 
paikkan-
sa 

Vastaa 
käsitystä-
ni melko 
hyvin  

Vastaa 
käsitys-
täni hyvin  

Vastaa 
käsitystä-
ni erittäin 
hyvin 

Forssan ammatti-instituutilla on hyvä maine 0 0 1 14 4 2 

Oppilaitokseen on helppo ottaa yhteyttä 0 0 0 4 13 4 

Opettajat ovat ystävällisiä ja yhteistyöhaluisia 0 0 0 3 8 10 

Opettajat ovat innostuneita työstään 0 0 0 8 11 2 

Opettajien työelämätuntemus on hyvä 2 0 2 11 4 2 
Opettajien oma catering-alan osaaminen on 
hyvä 2 0 2 4 9 4 

Opetus on käytännönläheistä 2 1 2 9 6 1 

Opiskelijat pitävät opettajia vaativina 4 0 4 8 2 3 

Opiskelijat pitävät opetusta tasokkaana 4 0 4 7 5 1 
Opettajien ja opiskelijoiden väliset suhteet ovat 
luontevat 5 0 1 6 6 3 

 
Taulukko 1. Työpaikkaohjaajien käsitykset opetuksen taustatekijöistä. 
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Kuvio 9. Työpaikkaohjaajien käsitykset opetuksen taustatekijöistä. 
 
 
Yhteenveto:  

Vastausten perusteella voidaan päätellä, että Forssan ammatti-instituutin catering-

alan opiskelijoiden osaamisen kehittämiselle on hyvät lähtökohdat. Opettajien ja työ-

paikkaohjaajien välinen yhteistyö on luontevaa ja opettajien halu yhteistyöhön on no-

teerattu työpaikoilla. Opettajien on edelleenkin kehitettävä työelämätuntemustaan ja 

omaa ammatillista osaamistaan. Erityisesti kahvila-ravintoloiden työpaikkaohjaajat 

epäilivät opettajien työelämätuntemuksen laatua. Opettajien täydennyskoulutuksen 

suuntaaminen oman ammattitaidon ajanmukaistamiseen käytännön tasolla on perus-

teltua. 

 

Opetuksen käytännönläheisyys on oppilaitoksissa nostettu huippuunsa. Perusteelli-

selle ammattiosaamisen teoreettiselle pohdinnalle jää opettajien mielestä liian vähän 
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aikaa. Tämä asia tulee esille kyselyn edetessä ammatin osaamisen kannalta keskei-

siin osaamisalueisiin ja niiden hallintaan. Teorian ja käytännön yhdistäminen tulee 

esiin myös ongelmanratkaisutaitojen kehittymisessä. Työssäoppimisen laajuuden 

huomioiden on perusteltua säilyttää kouluopetuksessa edelleenkin teoreettista osuut-

ta. Työssäoppimiselle on opetussuunnitelman perusteissa (OPH 2000) esitetty mini-

mipituus 20 opintoviikkoa. Henkilökohtaisen opetussuunnitelman puitteissa työssä-

oppimisen määrää voidaan nostaa, jos katsotaan sen auttavan opiskelijaa ammatti-

taidon saavuttamisessa. 

 

Catering-alan opettajat ovat yhtä lukuun ottamatta suorittaneet alan ammatillisen 

korkea-asteen koulutuksen ja siten päivittäneet osaamisensa ajan tasalle. Opettajat 

ovat osallistuneet työelämäjaksoille ja kouluttautuneet aktiivisesti muun muassa eri-

tyisopetuksessa. Kasvatustyön osuus opetuksessa on korostunut ja erityistä tukea 

tarvitsevien opiskelijoiden määrä on merkittävästi lisääntynyt. Työpaikkaohjaajat esit-

tivät myös huolensa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimisen järjes-

tämiseen. Keittiöissä on heidän mukaansa niin kiire, että aikaa yksilölliseen ohjauk-

seen ei ole aina riittävästi. Erityisesti ammattiosaamisen näyttöjen järjestämiseen 

työpaikoilla vastaajat suhtautuivat erityisopiskelijoiden kohdalla varsin kielteisesti.  

 

 

5.4  Tutkimuksen sisäinen ja ulkoinen luotettavuus 

 

Eskola & Suoranta (1998, 211) toteavat, että pääasiallisin luotettavuuden kriteeri on 

tutkija itse ja näin ollen luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. Täs-

sä tutkimuksessa tutkimusalue on hyvin henkilökohtainen ja siten mahdollisimman 

kattavan ja todenmukaisen tuloksen saaminen on opetuksen laadullisen kehittämisen 

näkökulmasta erittäin tärkeää.   

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta kuvataan kahdella käsitteellä: a) Sisäinen 

luotettavuus tarkoittaa sitä, kuinka hyvin kerätyt tiedot kuvaavat niitä asioita, joita on 

tarkoitus tutkia. b) Ulkoinen luotettavuus tarkoittaa sitä, kuinka hyvin tuloksia pysty-

tään yleistämään laajempaan joukkoon. Validiteetti (pätevyys) ja reliabiliteetti (pysy-

vyys) ovat luotettavuuden käsitteitä. Ulkoisesti validi tutkimus tarkoittaa, että myös 
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muut tulkitsevat kyseiset tulokset samalla tavalla. Validisti suoritetut mittaukset ovat 

siis keskimäärin oikeita. Validius edellyttää mitattavien asioiden tarkkaa määrittelyä.  

Reliabiliteetti (sisäinen) tarkoittaa tulosten tarkkuutta ja niiden luotettavuutta. Mittaus-

tulokset tulisi voida toistaa usealla tavalla ja saada samat tulokset, jotta tulos olisi 

reliaabeli. Ulkoinen reliabiliteetti tarkoittaa puolestaan sitä, että mittaukset ovat tois-

tettavissa myös muissa tilanteissa. Siksi tutkijalta vaaditan koko tutkimuksen ajan 

kriittisyyttä ja tarkkuutta. Ulkoisessa luotettavuudessa on kysymys otantateoriasta, 

joka liittyy kysymyksiin otoksen edustavuudesta. On huomioitavaa, että huono reliaa-

belius huonontaa validiutta, mutta reliaabelius sen sijaan ei riipu validiudesta. (Heikki-

lä 2001, 29―31, 183―188.)Tämä tutkimus on kokonaistutkimus ja vastauskato jäi 

kolmeenkymmeneen prosenttiin, joten ulkoinen luotettavuus on melko korkea. Tutki-

muksen luotettavuutta arvioitaessa on tärkeää myös tutkijan objektiivisuus tulosten 

tarkastelun ja julkistamisen yhteydessä sekä avoimuus läpi tutkimusprosessin. Tut-

kimuksen reliabiliteetin kriteerit eivät tutkimuksessa täysin toteudu, sillä osaamisen 

laatua tutkittaessa jokainen yksittäinen opiskelija on ainutlaatuinen sekä tiettyyn ai-

kaan ja paikkaan sidottuun työsuoritukseen voi vaikuttaa myös ulkoiset asiat. Yhteis-

toiminnassa tapahtuvaan suoritukseen vaikuttavat aina lisäksi henkilökohtaiset suh-

teet ohjaajan ja ohjattavan välillä. Tutkimuksesta saadut tulokset kuvaavat kuitenkin 

varsin luotettavasti tutkimuksen toteuttamisen ajanjaksona koettuja osaamisvalmiuk-

sia. 

 
Kvantitatiivisen tutkimuksen lähtökohta on objektiivinen ja numeerinen. Kvantitatiivi-

nen tutkimus havainnoi kohdettaan ulkoapäin, kun kvalitatiivinen pyrkii näkemään 

ilmiöiden sisälle ja tulkitsemaan ilmiöiden merkityssuhteita. (Hirsjärvi, Remes ja Saja-

vaara 2000, 129—132.) Kvalitatiivisen tutkimuksen arviointi on herättänyt paljon kes-

kustelua muun muassa siitä, miten tutkimuksen luotettavuuteen on suhtauduttava. 

Perinteiset reliabiliteetin ja validiteetin käsitteet, jotka ovat syntyneet kvantitatiivisen 

tutkimuksen tarpeista, saavat kvalitatiivisessa tutkimuksessa hieman laajempia piir-

teitä. (Kyrö 2004, 137.) 

 
 Viime kädessä kriittinen lukija tekee omat johtopäätökset ja arvioi niitä omassa viite-

kehyksessään omien kokemustensa ja tulkintojensa perusteella. Tutkimukseni kautta 

en ole pyrkinyt rakentamaan yhtä oikeaa totuutta analysoidessani tuloksia, vaan löy-

tämään osaamisen laadun kehittämiseen erilaisia näkökulmia. Tynjälä (1991) esittää 
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edelleen, että tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta nousee esille se, kuinka 

hyvin tutkija on pystynyt tavoittamaan erilaiset totuudet ja niiden merkitykset sekä 

kuinka hyvin ne perustellaan lukijalle.  

 
Tässä tutkimuksessa on käytetty samanlaista Likertin 6 -portaista asteikkoa kuin op-

pilaitoksen muissakin toimintaprosessien laadullisissa arvioinneissa. Tämä seikka 

helpottaa tulosten vertailtavuutta siltä osin kuin siihen on yleensäkään tarvetta. Tu-

loksille on laskettavissa matemaattiset arvot, joiden esittäminen on tyypillistä kvanti-

tatiiviselle tutkimukselle. Tutkimuksessa on annettu vastaajalle mahdollisuus esittää 

kehittämisehdotuksia ja kommentteja avoimilla kysymyksillä. Näitä autenttisia teksti-

katkelmia on käytetty uskottavuuden lisäämiseksi ja analyysin tukena. Tekstikatkel-

mien kautta lukija voi myös luoda oman käsityksensä tutkimusprosessista ja omat 

käsityksensä tuotetun tulkinnan luotettavuudesta.  

 

Tutkimusaineisto on kerätty Forssan talousalueelta ja siten oppilaitoksen toiminta on 

kaikille yrityksille tuttua. Työpaikkaohjaajille on muodostunut lisäksi selkeä kuva oppi-

laitoksen imagosta. Työpaikkaohjaajien näkemyksille voi antaa korkean painoarvon. 

Opettajat muodostavat kuvaa yrityksistä muun muassa työssäoppimisen yhteydessä 

käytyjen keskustelujen perusteella. Merkittävä poikkeama arviointikäyttäytymisessä 

on havaittavissa tämän kyselyn ja opiskelijoiden saamien työssäoppimista koskevien 

arviointien välillä. Opiskelijat ovat saaneet kautta linjan huomattavasti parempia ar-

vosanoja kuin tässä tutkimuksessa, jossa arviot sai antaa nimettömänä. 

  

Tutkimuksen tulokseen saattaa olla merkitystä sillä seikalla, että suurtalouskokkien 

osaamisen arviointiin vaikuttaa myös palveluvastaavien ruoanlaittotaitojen taso. Työ-

paikkaohjaajat eivät välttämättä kokonaiskuvaa muodostaessaan muista, ketkä opis-

kelijoista olivat milläkin koulutusalalla, sillä käytännössä molempien koulutusalojen 

opiskelijat työskentelevät samoissa yrityksissä. Suurtalouskokkien osaamista arvioi-

vat kaikki työpaikkaohjaajat, mutta palveluvastaavien osaamisen arvioinneissa oli 

paljon 0-vastauksia, kuten toimialasta riippuen tuli ollakin.  

  

Tutkimuskaavakkeita annettaessa ohjaajia pyydettiin lukemaan ne ja kysymään, mi-

käli eivät ymmärtäneet väittämiä. Kukaan ei esittänyt lisäkysymyksiä. Keskustelua 

kaavakkeesta pyrittiin tietoisesti välttämään, ettei kyselyyn olisi muodostunut läheistä 
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suhdetta ja henkilöitymistä. Tynjälä (1991) korostaa, että tutkijan on tarkkailtava itse-

ään ja reaktioitaan, jotka voivat vaikuttaa väärentävästi tutkimuksen tulkintaan ja tu-

losten raportointiin. Tutkijana jouduin toisinaan muistuttamaan itseäni liiasta kriitti-

syydestä ja huomioimaan positiivisia tekijöitä, joita tutkimuksessa löytyi. Tutkimus ei 

kuvaa yksittäisen opettajan tai työpaikkaohjaajan toimintaa, vaan rakentaa yleisku-

vaa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden osaamisesta. Tutkimuksessa esiin 

nousevien näkökulmien kautta jokainen opettaja voi arvioida omaa toimintaansa ja 

mahdollisesti löytää välineitä työnsä kehittämiseen. Tässä tutkimuksessa on myös 

kvalitatiivisen tutkimuksen piirteitä, sillä tuloksia tulkitessa pyrittiin etsimään ymmär-

rystä tulkinnoille. Tynjälä (1991, 390) toteaa, että siirrettävyys on laadullisen tutki-

muksen luotettavuuskriteerinä verrattavissa kvantitatiivisen tutkimuksen yleistettä-

vyyden vaatimukseen, eli siihen missä määrin tulosten voidaan olettaa soveltuvan 

myös laajempaan perusjoukkoon. Siirrettävyyteen vaikuttaa oleellisesti tutkimusym-

päristön samankaltaisuus. Tutkija ei kuitenkaan voi tehdä johtopäätöksiä siirrettävyy-

destä, vaan se jää tutkimuksen hyödyntäjälle. 

 

 

6 Työpaikkaohjaajien käsitykset catering-alan opiskelijoiden 
osaamisesta 

 

 

Seuraavassa luvussa käsitellään tutkimustulokset ryhmittäin. Tuloksia on pyritty ana-

lysoimaan teoreettisen viitekehyksen pohjalta, sekä esittämään mahdollisia lisätutki-

muksen kohteita.  

 

6.1 Opiskelijoiden yleiset työelämävalmiudet 

 

Opiskelijoiden yleisiä työelämävalmiuksia tarkasteltiin tutkimuksessa ammatin näkö-

kulmasta. Suurtalouskokin ja palveluvastaavan ammatit ovat palveluammatteja, jois-

sa ulkoisella olemuksella ja vuorovaikutustaidoilla on keskeinen merkitys. Työelämä-

valmiuksia koskevat väittämät pohjautuvat opetussuunnitelman tavoitteisiin ja työnte-

kijän tärkeimmät ominaisuudet työpaikkaohjaajien näkemyksenä pohjautuvat Ruoho-



 

 

 

63

tien (2004) esittämiin yleisiin työelämävalmiuksiin ja niiden jäsentymiseen erillisiksi 

taidoiksi ja kyvyiksi. 

 

Väittämille on laskettu painotettu keskiarvo ja tuloksista on laadittu vertailun helpot-

tamiseksi kuvaaja. (Kuvio 10.) Pylväistä on helppo havaita, mitkä valmiudet nousevat 

asteikolla 1-5 keskivertoa paremmiksi tai huonommiksi. Keskiarvoluvut, jotka ovat 

alle 3, vaativat erityistä huomiota ammatin opetuksessa. N=21. 

 

1. Opiskelijat ovat ulkoiselta olemukseltaan siistejä.  

Vastaajien mielestä opiskelijat ovat melko siistejä. Parantamisen varaa kuitenkin on, 

sillä palveluammatissa ja elintarviketyössä toimivalla ei ulkoisen siisteyden suhteen 

saa olla huomauttamista. Vastaajista 15 % oli sitä mieltä, että parantamisen varaa on 

enemmänkin.  

 

2. Opiskelijat noudattavat työaikoja hyvin. 

57 % vastaajista oli sitä mieltä, että opiskelijat noudattavat työaikoja hyvin. 43 % puo-

lestaan pitää työaikojen noudattamista hieman puutteellisena. Oppilaitoksessa paino-

tetaan työpaikan pelisääntöjen noudattamista työssäoppimisen arvioinnissa. Työajat 

ja poissaolot ovat erityisen valvonnan kohteena. Oppilaitoksessa on periaate, että 

kaikki poissaolot, joihin ei ole perusteltua sairaudesta johtuvaa syytä, korvataan. 

 

Eräs vastaaja esitti avoimessa vastauksessaan: 

 ”Käsitys siitä, että heidän varaansa ei voi suunnitella töitä, on 
 varmistunut, koska poissaolot ovat lisääntyneet (emmekä aina ole niin 
 varmoja onko se vatsakipu aivan todellista) tai tuntikorvaaja on luvannut 
 tulla, mutta eipä ole näkynyt.” 
 

3. Opiskelijat noudattavat omavalvonnan ohjeita hyvin. 

Vastaajien (95 %) mielestä omavalvonnan noudattaminen on melko hyvää tai hyvää. 

Vastaajista vain yksi koki omavalvonnassa olevan suuria puutteita ja vastaavasti ku-

kaan ei pitänyt omavalvonnan noudattamista erittäin hyvänä. Omavalvonta on laki-

sääteinen elintarvikealaa koskeva ohjeisto, jonka noudattaminen ja käytännön rutiinit 

vaihtelevat eri yritysten välillä. Oppilaitoksen ohjeistus ei välttämättä kaikilta osin vas-

taa yritysten omavalvontasuunnitelmaa, joten on ymmärrettävää, että opiskelijat eivät 

pysty itsenäisesti huolehtimaan omavalvonnasta talokohtaisesti. 
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4. Opiskelijat noudattavat elintarvikehygieniaa hyvin. 

Vastaajista 42 % arvioi elintarvikehygieniaosaamisen hyväksi. Loput näkivät jonkin 

verran puutteita asiassa, koska heistä 14 % piti elintarvikeosaamista hyvin puutteelli-

sena. Elintarvikehygienia on yksi omavalvonnan osa-alue, jossa työskentelyn, tarjoi-

lun ja säilytyksen aikana kylmä- tai lämpöketju ei saisi katketa. 

 

5. Opiskelijat noudattavat työturvallisuusmääräyksiä hyvin. 

47 % vastaajista arvioi työturvallisuuden noudattamisen hyväksi tai erittäin hyväksi. 

Saman verran eli 47 % näki työturvallisuuden hoidossa pieniä puutteita ja yhden vas-

taajan (lounasruokala)  mielestä puutteita oli runsaasti.  

Työturvallisuus ja siihen liittyvien ohjeiden noudattaminen on edellytys tyydyttävän 

(T1) tason saavuttamiseksi. Ottaen huomioon, että opiskelijat eivät osallistu työssä-

oppimiseen yrityksissä ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, niin heidän taitojensa 

suhteen ei työturvallisuudessa saisi olla moittimista.  

 

6. Opiskelijoiden vuorovaikutustaidot ovat riittävät. 

Vuorovaikutustaidot arvioitiin heikommiksi kuin lakisääteisten määräysten noudatta-

minen. Vuorovaikutustaitojen kehittymisessä vaikuttavat erityisesti opiskelijan per-

soonallisuus ja itsetunnon vahvuus. Monelle vuorovaikutustaidot kehittyvät vasta 

opiskelun viimeisen vuoden aikana. Ruohotien (2004) mukaan kommunikointitaitojen 

kehittyminen on tärkeä perusvalmius ryhmässä toimittaessa ja edellytys yleensäkin 

yhteistoiminnallisuudessa tapahtuvalle oppimiselle. 

Vastaajista vain 23 %, eli viisi henkilöä, arvioi vuorovaikutustaidot hyviksi. Loput nä-

kivät taidoissa puutteita ja suuria puutteita taidoissa arvioi olevan myös vain 23 % 

vastanneista. Yksi vastaajista (hoitoalalta) toivoi ”seurustelutaitoja” kehitettävän oppi-

laitoksissa. 

 

7. Opiskelijat esittävät kehittäviä mielipiteitä työssään. 

Tämä osa-alue jää selvästi heikommaksi seuraavana olevan ongelmanratkaisutaito-

jen kanssa. Vastanneista ²/3 arvioi työn kehittämistaitojen olevat täysin puutteellisia. 

¼ vastaajista piti, että opiskelijat esittävät jonkinlaisia kehittämisehdotuksia. Oman 

ammattitaidon puutteellisuus asettaa opiskelijan vastaanottavaksi osapuoleksi ja siksi 

hänen on vaikeaa esittää omia ehdotuksia. Toisaalta vuorovaikutustaitojen kehittyes-



 

 

 

65

sä uskallus mielipiteiden esittämiseen kasvaa. Työnantajat toivovat opiskelijoiden 

esittävän koulussa oppimiaan työtapoja ja menetelmiä, mutta rohkaisuun niiden esit-

tämiseksi tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Työmenetelmien kehittämisen ongel-

mana työpaikoilla nähdään yleisesti olevan ajan puutteen. Työpaikkaohjaajat myön-

tävät usein käytetyn menetelmän vanhanaikaisuuden, mutta uuden kokeiluun ei ole 

riittävästi aikaa.  

 

8. Opiskelijat osaavat ratkaista ongelmia itsenäisesti. 

Ongelmanratkaisutaidot kuuluvat kehittyneen työntekijän piirteisiin. Opiskelija on no-

viisi, joten häneltä ei voi odottaa yllättävien ja aiemmin kokemattomien ongelmien 

ratkaisutaitoja vieraassa toimintaympäristössä. Tiedon siirtäminen ja soveltaminen 

uusiin tilanteisiin osoittaa opetussuunnitelman tavoitteiden arviointitasolla kiitettävää 

osaamista. Hyvin harvat, vain 2 % opiskelijoista, yltävät opiskeluaikanaan kiitettävälle 

tasolle (Opetushallitus, 2001). Opiskelijoita tulisi rohkaista itsenäiseen ongelmanrat-

kaisuun käytännön tilanteissa niin oppilaitoksessa kuin työpaikoillakin. Ongelmia tulisi 

kyetä ratkaisemaan jokapäiväisesti toistuvissa tilanteissa. Tällaisia keittiötyöskente-

lyssä kohdataan lukemattomia päivän aikana. Esimerkkinä muuttuvista tilanteista 

voidaan mainita raaka-aineen loppuminen tai puuttuminen ja siten vaihtoehtoisen 

tuotteen valitsemisen. Toisaalta asiakkaan toiveiden täyttäminen neuvottelun pohjalta 

edesauttaa asiakassuhteen kehittymistä myönteiseen suuntaan. Palvelutilanteessa 

on oltava valmis vastaamaan asiakkaan pyyntöihin, jos se suinkin on mahdollista. On 

valitettavaa, että opiskelijoistamme vain joka kolmannella on jonkinlaiset ongelman-

ratkaisutaidot. Vastaajien mielestä 80 %:lla on täysin puutteelliset kyvyt ratkoa käy-

tännön jokapäiväisiä ongelmia. Tämä kertoo suurista puutteista ammatin perushallin-

nassa. 

 

9. Opiskelijat hallitsevat koneiden ja laitteiden käytön. 

Koneiden ja laitteiden käytön hallinnassa on vastaajista 80 %:n mielestä eriasteisia 

puutteita, joista joka neljännellä suuria puutteita. Hyvin tai erittäin hyvin koneiden ja 

laitteiden käytön hallitsee 20 % opiskelijoista. Forssan ammatti-instituutissa on käy-

tössä melko uudet ja monipuoliset koneet ja laitteet. Usein työpaikoilla on erilaiset 

koneet ja vielä paljon vanhempia malleja kuin oppilaitoksessa. Työturvallisuuden ni-

missä opiskelijoita on kehotettu kysymään ohjeita uusien koneiden ja laitteiden käy-

tössä tapaturmien ehkäisemiseksi. Tästä saattaa syntyä käsitys, että opiskelijat eivät 
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hallitse niiden käyttöä. Aiemmin esitetystä työturvallisuuden noudattamisesta opiske-

lijat saivat hyvän arvosanan. 

 

10.  Opiskelijat osaavat ”tarttua” työhön. 

Työpaikkaohjaajien antamia sanallisia kommentteja: 

 ”Oma-aloitteisuus on mennyt huonompaan suuntaan, kuin ennen.” 
 ”Ei oikein huvita työnteko. Asennetta alaa kohtaan tulisi parantaa.” 
 ”Kysyä voi ja pitääkin.” 
 ”Oma-aloitteisuutta ja nopeutta pitäisi olla enemmän.” (useita 
 kommentteja) 
 ”Kyky tehdä kahta työtä yhtä aikaa puuttuu, esim. tiskata ja esivalmistella 
 lomittain.” (useita kommentteja) 
 ”Hyviäkin opiskelijoita on.” 
 

Vastaajista vain kaksi eli alle 10 % oli sitä mieltä, että opiskelijat osaavat tarttua hyvin 

työhön. Suurin osa eli 67 % näki asiassa selviä puutteita.  

 

Väittämä 
Ei kan-
taa 

Ei lain-
kaan 

Vain 
osittain

Melko 
hyvin Hyvin 

Erittäin 
hyvin P-ka 

Painoarvoluku 0 1 2 3 4 5  
1. Opiskelijan siisteys 0 0 3 12 5 1 3,19 
2. Työaikojen noudattaminen 0 0 3 6 11 1 3,48 
3. Omavalvonnan toimivuus 0 0 1 11 9 0 3,38 
4. Elintarvikehygienian osaami-
nen 0 0 3 9 9 0 3,29 
5. Työturvallisuusosaaminen 0 0 1 10 9 1 3,48 
6. Vuorovaikutustaidot 0 1 4 11 5 0 2,95 
7. Työn kehittäminen 1 5 9 5 1 0 2,10 
8. Ongelmaratkaisutaidot 0 3 14 3 1 0 2,10 
9. Koneiden ja laitteiden käyttö 1 0 5 11 2 2 3,05 
10.Työhön tarttuminen 0 2 12 5 1 1 2,38 
 
Taulukko 2. Yhteenveto opiskelijoiden yleisistä työelämävalmiuksista  
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Kuvio 10. Opiskelijoiden yleiset työelämävalmiudet 
 

Yhteenveto: 

Forssan ammatti-instituutin opiskelijoita pidetään melko siisteinä, he noudattavat 

pääosin työaikoja, elintarvikehygieniaa, omavalvonnan ohjeita ja työturvallisuusmää-

räyksiä. Kaikissa näissä osa-alueissa päästiin arvosana-asteikolle muutetussa kes-

kiarvossa yli kolmen. Kyseisissä osaamisalueissa on vielä parannettavaa, sillä ne 

kuuluvat opetussuunnitelmien mukaan ammatin osaamisen perusasioihin.  Oppilai-

toksessa esiintyvien käytänteiden siirtämisessä työyhteisöön ja päinvastoin tapahtuu 

Kolbin (1984) oppimissyklin mukaista oppimista.  Työssäoppimisen aikana tapahtu-

vassa oppimisessa Ruohotien (2000) mukaan yhteistoiminnallisuus on parhaimmil-

laan koko työyhteisön kanssa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista, eikä pel-

kästään nimetyn työpaikkaohjaajan kanssa käytävää keskustelua. Luontevassa ja 

kannustavassa ilmapiirissä vuorovaikutustaidot kehittyvät ja hiljaisen tiedon muuttu-

minen näkyväksi tehostuu. 

 

Työelämä painottaa Ruohotien (2004) mukaan kompetensseja, jotka tähtäävät am-

matin monipuoliseen osaamiseen. Tällaisia taitoja ovat: Elämänhallinta- ja kommuni-

kointitaidot, ihmisten ja tehtävien johtamistaidot sekä innovatiivisuus ja muutosten 

hallintataidot. Opettajan tehtävä Patrikaisen (1999) mukaan on positiivisen oppimis-
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halun virittäminen ja säilyttäminen pedagogisin keinoin. Opettajan rooli on tulevai-

suudessa entistä enemmän opiskelun ohjaamista ja oppimisympäristön suunnittele-

mista. 

 

Kehityskohteiksi Forssan ammatti-instituutin catering-alalle voidaan nostaa vuorovai-

kutustaitojen-, työn-, ja ongelmanratkaisutaitojen kehittämisen. Nämä kolme osa-

aluetta kuuluvat jokaisen ammattialan yleisiin kompetensseihin ja siksi näiden val-

miuksien kehittäminen on tärkeää, vaikka opiskelijat eivät alalle jäisikään.  

Työpaikkaohjaajat esittivät oppilaitoksessa kehitettäviksi valmiuksiksi: oma-

aloitteisuuden, itsenäisen työskentelyn ja työn nopeamman suorittamisen taitoja. 

Nämä ovat piirteitä joita opitaan ammattityössä, siksi työssäoppimisjaksoilla on kes-

keinen merkitys näiden taitojen kehittymisessä.  

 

Oppilaitoksessa tapahtuvan ammattityön aikana opiskelijalle ei usein muodostu oike-

aa kuvaa yksittäisen työsuorituksen tavoiteajasta. Tämä johtuu siitä, että opettajan 

on pystyttävä ohjaamaan yhtä aikaa kaikkien opiskelijoiden työsuorituksia. Oppilai-

toksessa jokin työ saattaa tulla saman opiskelijan tehtäväksi vain muutaman kerran, 

siksi se ei muutu rutiiniksi. Oppilaitoksessa pyritään myös panostamaan työn laatuun, 

jolloin nopeuden kehittyminen tapahtuu vasta toistuvissa työsuorituksissa työpaikoil-

la. Mielenkiintoinen osaamisen kehittämisen alue on ”työhön tarttuminen”. Tämä kva-

lifikaatiovaatimus osoittautui erittäin merkittäväksi työpaikkaohjaajien vastauksissa.  

Työhön tarttuminen edellyttää opiskelijalta motivoituneisuutta, perusasioiden hallintaa 

ja ennen kaikkea itseohjautuvuutta. Näiden osa-alueiden kehittymisessä opettajalla 

on keskeinen ohjaajan rooli.  

 

Työpaikkaohjaajat esittivät, että työvaihepuhtaanapitoon ja työpaikan järjestämiseen 

tulisi kiinnittää oppilaitoksessa enemmän huomiota. Samoin taloudellisuuden merki-

tystä elintarvikkeiden puhdistuksessa ja tähteiden hyötykäytössä pidettiin tärkeänä 

osaamisalueena. Nämä ovat seikkoja, jotka kuuluvat erityisesti perusopetukseen, 

joten ne tulee ottaa tärkeiksi kehityskohteiksi. 

 

Eräässä vastauksessa ihmeteltiin seuraavaa asiaa: 

 ”Saavatko koulussa kaikki tehdä kaikkea? Kolmasluokkalainen kertoi, 

 ettei ole koskaan tehnyt kastiketta koulussa.” 
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Työpaikkaohjaajan kuvaama ongelma voi johtua yksittäisen opiskelijan kouluaikaisis-

ta poissaoloista tai opettajan työseurannan puutteellisuudesta. Opiskelija voi myös 

työssäoppimispaikassa esittää puolustuksen välttyäkseen paljastamasta osaamatto-

muuttaan perustöiden hallinnassa. 

 

Eräässä vastauksessa todettiin: 

 ”Opettakaa vastuuta itse työn tekemiseen, eli ei ole rahaa tilillä jos ei tee  

 töitä. Motivoikaa oppilaita innostumaan alasta.” 

 

Sisäinen yrittäjyys on opetussuunnitelman keskeisiä periaatteita. Yrittäjämäinen 

asenne näkyy vastuun kantamisena ja haluna hahmottaa työssäoppimispaikan tuo-

tannollinen prosessi kokonaisuudessaan. Motivaation puute ja erityisesti sen opetta-

minen koetaan yhdeksi vaikeimmista osa-alueista catering-osastolla. Mikäli opiskelija 

on päässyt haluamalleen koulutusalalle, ei motivoinnin suhteen yleensä ole ongel-

mia. Motivointi on huomattavasti vaikeampaa, jos opiskelija on ”joutunut” toissijaiselle 

koulutusalalleen. Suurin osa opiskelijoista jatkaa silti opinnot loppuun. Keskeyttämis-

prosentti Forssan ammatti-instituutissa on alhaisempi kuin valtakunnallinen keskiar-

vo, eli n. 10 %.  

 
 

6.2  Hyvän työntekijän ominaisuudet 

 

Työpaikkaohjaajia pyydettiin valitsemaan viisi mielestään tärkeintä hyvän työntekijän 

ominaisuutta. Hänen tuli asettaa ominaisuudet tärkeysjärjestykseen 1-5, siten että: 

1= tärkein ja 5= vähemmän tärkeä. Alla olevasta taulukosta 3 nähdään ominaisuuk-

sien jakautuminen painoarvoineen. Vastaajista kolme /21:stä jätti vastaamatta tähän 

osioon. 
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Ominaisuus/Arvojärjestys 1 2 3 4 5 P-ka 

Painoarvokerroin 5 4 3 2 1  
Innovatiivinen   1   0,17
Seurallinen   1 1  0,28
Vastuuntuntoinen 3 4 3 1 3 2,50
Yhteistyökykyinen 10 2 1 2  3,61
Ohjeita noudattava 1 8 2 3 2 2,83
Kielitaitoinen     1 0,06
Joustava  1 3 2 3 1,11
Asiakaslähtöinen 1  1  2 0,56
Ongelman ratkaisutaitoinen   1 2 1 0,44
Sopeutuva 1 2 2 2 2 1,39
Joutuisa 1 1 1 3 2 1,11
Organisointikykyinen 1  2 2 2 0,94
       
Vastauksien määrä N=18 18 18 18 18 18  
 
Taulukko 3. Työntekijän tärkeimmät ominaisuudet painoarvotettuna 
 

 
 
Kuvio 11. Työntekijän tärkeimmät ominaisuudet painoarvotettuna 
 

Yhteenveto:  

Opetussuunnitelman perusteissa (2000) catering-alan perustutkinnon yleisissä tavoit-

teissa painotetaan ammattitaidon lisäksi asiakaslähtöisyyttä, suunnitelmallisuutta, 

arviointitaitoja sekä työn kehittämiskykyä. Lisäksi työntekijän tulee olla yhteistyöky-
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kyinen ja joustava tilanteiden mukaan sekä osattava palvella asiakasta molemmilla 

kotimaisilla ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.  

 

Opetussuunnitelman mukaisesti yhteistyökykyisyys arvioitiin työpaikkaohjaajien mie-

lestä tärkeimmäksi työntekijän ominaisuudeksi. Tärkeiksi piirteiksi arvioitiin lisäksi 

vastuuntuntoisuus ja ohjeiden noudattamisen tärkeys. Seuraavat kolme piirrettä eli 

sopeutuvuus, joustavuus ja joutuisuus vahvistavat käsitystä, että catering-alalla keit-

tiötyöntekijän ei odoteta niinkään kehittävän työtään, vaan toimivan rutiinitehtävissä 

nopeasti ja vastuuntuntoisesti. Tämän tuloksen valossa on helppo ymmärtää, että 

opiskelijoita on vaikea saada alalle, sillä yleisesti työn toivotaan olevan haasteellista 

ja mahdollistavan itsensä kehittämisen. Kysyttäessä aiemmin opiskelijoiden työn ke-

hittämistaidoista, työpaikkaohjaajat esittivät taitojen olevan erittäin heikkoja.  

 

Martikainen (2002) on tutkinut palvelutyönantajien käsityksiä ammattitaidon riittävyy-

destä. Hän tuo esille, että 60 % palvelutyönantajien jäsenyrityksistä pitää ammattitai-

don riittämättömyyttä keskeisenä ongelmana työvoiman saatavuudessa eikä koulu-

tustason riittävyyttä.  Merkillepantavaa hänen tutkimuksessaan on juuri riittämättö-

män ammattitaidon ja koulutustason merkityksen suuri ero työvoiman saatavuuden 

kannalta. Edelleen hän painottaa, että koulutusta ja ammattitaitoa koskevassa julki-

sessa keskustelussa pääpaino on ollut ammatillisen koulutuksen sisällön parantami-

sen ja kehittämisen sijaan sen statuksen parantamisessa. 

 

Martikaisen (2002) tekemän selvityksen perusteella ammatillisen koulutuksen suorit-

taneilla ammattitaidon tulee vastata yritysten tarpeita. Toimialoittain ammattitaidon 

vaatimukset palvelualoilla vaihtelevat. Catering-alan tulevaisuudessa eräänlaisena 

uhkakuvana mainittu ”Mcdonaldoistuminen” on osa todellisuutta. Tätä näkemystä 

vahvistaa myös Martikaisen (2002) tutkimuksesta selvinnyt majoitus- ja ravitse-

misalan palvelutyönantajien mielipide työntekijöiden liian suurista palkkavaatimuksis-

ta. Alalla työskentelee jo nyt paljon ulkomaista ”halpatyövoimaa”. 

 

Martikaisen (2002) tutkimuksesta käy ilmi, että työntekijöiden asenteet palvelualoilla 

koetaan hyvin usein esteenä ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden kannalta. Ma-

joitus- ja ravitsemisalan työnantajista kolmannes kokee, että työntekijöiden asenteet 

eivät sovellu palvelualoille. Palvelualoille on ennustettu tulevan lisää työpaikkoja tule-
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vaisuudessa, mutta ellei asenteissa tapahdu toivottua muutosta, vaikuttaa se alan 

kehitykseen. Martikainen korostaa, että asenneilmapiirissä on tapahduttava muutos 

parempaan. Esimerkkinä yleisestä palvelutyön aliarvostuksesta on hänen mukaansa 

muun muassa kotitalousvähennyksen ympärillä käyty voimakas keskustelu ”ala-

arvoisista töistä”. 

 

 

6.3  Suurtalouskokkien ammatillinen osaaminen 

 

Tässä osiossa tarkastellaan työpaikkaohjaajien käsityksiä suurtalouskokkiopiskelijoi-

den osaamisesta työssäoppimisen aikana. Ammatin oppimisessa kokeneen ohjaajan 

esimerkki on tärkeä. Avoin ja vuorovaikutteinen oppimisilmapiiri mahdollistaa opiske-

lijan ja ohjaajan välisen yhteistoiminnan. Ihmissuhteiden merkitys on tärkeä. Opiskeli-

jat ilmoittavat suurimmaksi pelonaiheekseen sen, miten he tulevat eri ihmisten kans-

sa toimeen.  

 

Väittämiä käsitellään erikseen. Taulukkoon 4 on kerätty vastaukset, josta näkyy myös 

vastauksille laskettu keskiarvo. Keskiarvoluvun perusteella on laadittu pylväskuvaaja 

(Kuvio 12), josta voi silmämääräisesti havaita osaamisalueiden erot. Merkittävää mie-

lipiteissä on se, että ruoanvalmistustaidoista on antanut arvion kaikki, siitä huolimat-

ta, että osa työpaikoista ohjaa pääasiassa palveluvastaavia. Käytännössä palvelu-

vastaavien ruoanvalmistustaidot ovat osaltaan vaikuttaneet kokonaiskäsitykseen 

osaamisesta. Tällä asialla ei kuitenkaan ole suurta merkitystä, sillä oppilaitoksessa 

molemmilla ryhmillä on lähes saman verran keittiötyötä. Merkitystä tällä seikalla saat-

taa kuitenkin olla opiskelijoiden motivoitumisessa ruoanlaittoon. 

 

1. Opiskelijoiden perustaidot ruoanvalmistuksessa ovat riittävät. 

Puolet vastaajista arvioi ruoanvalmistustaidot puutteellisiksi. Vain 10 % vastaajista 

arvioi taidot hyviksi ja loput 40 % melko hyviksi.  Työpaikkaohjaajien kommenteissa 

toivottiin työsuorituksiin lisää nopeutta. Perusmenetelmien ja perustyövälineiden tun-

temisen ja käyttäminen tulee olla kuitenkin sujuvaa, ennen kuin nopeutta voidaan 

kasvattaa. 
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2. Opiskelijat tuntevat erityisruokavalioiden vaatimukset. 

Tämä osaamisalue arvioitiin heikoimmaksi. Jopa 55 % vastaajista arvioi taidot hyvin 

puutteellisiksi. Melko hyvinä taitoja piti 45 % ja yhdenkään mielestä taidot eivät olleet 

hyviä. Mielipiteet tukevat sitä tosiasiaa, että opiskelijoiden erityisruokavalio-

osaaminen jää suurelta osalta teoreettisen opetuksen varaan. Keskeisiä dieetti-

leivonnaisia oppilaitoksessa valmistetaan jonkin verran, mutta opiskelijaruoanvalmis-

tuksessa dieeteistä vastaa ammattitaitoiset suurtalouskokit vuorollaan. Opiskelijoiden 

työskentelyä dieettien suunnittelussa ja valmistuksessa suurkeittiötyöskentelyn aika-

na tulisi lisätä.  

 

3. Opiskelijat osaavat muuntaa ruokaohjeita itsenäisesti. 

Ruokaohjeiden itsenäinen muuntelutaito koettiin myös erittäin puutteelliseksi. Vastaa-

jista 52 % piti taitoja hyvin puutteellisina. Loput 48 % arvioivat taidot melko hyviksi tai 

hyviksi.  

Ruokaohjeiden muuntelu oppilaitoksessa tapahtuu aluksi manuaalisesti, mutta suur-

keittiötyön edetessä siirrytään käyttämään ATK-ohjelmia. Työssäoppimispaikoissa ei 

läheskään kaikissa ole käytössä alan ohjelmia, joten manuaaliseen ohjeiden käsitte-

lyyn on syytä varautua edelleenkin opetuksessa. 

 

4. Opiskelijat tuntevat elintarvikkeet hyvin. 

Opiskelijoiden elintarviketietouden katsottiin olevan kohtuullisella tasolla. Noin 65 % 

vastaajista arvioi elintarviketuntemuksen melko hyväksi tai hyväksi. Kaksi vastaajaa 

(10 %) arvioi osaamisen jopa kiitettäväksi. Toisaalta 20 % eli viisi vastaajaa arvioi 

taidot heikoiksi.  

 

Työssäoppimisen tärkeänä tehtävänä on tutustuttaa opiskelijat erilaisiin liikeideoihin 

ja niiden mukanaan tuomiin raaka-aine- ja materiaalivalintoihin. Oppilaitoksessa käy-

tetään huomattavasti vähemmän teollisuuden puolivalmisteita kuin yrityksissä, sillä 

oppilaitoksessa tavoitteena on opettaa perusruoanvalmistusta perusmenetelmin. 

Mietittäväksi jää, kuinka paljon opetusajasta tulee käyttää teollisuuden valmisteiden 

hyödyntämiseen omavalmistuksen kustannuksella. 
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5. Opiskelijat osaavat toimia taloudellisesti. 

Vastaajien mielipiteet jakautuivat lähes tasan tässä osaamisalueessa. Eniten huolis-

saan taloudellisuudesta olivat julkisilla varoilla toimivat sekä kahvila-ravintoloiden 

työpaikkaohjaajat. Vastaajista kuitenkin vain 17 % eli kolme työpaikkaohjaajaa piti 

taloudellisuutta hyvänä. 

 

Omavalvonnan lakisääteisen voimaantulon jälkeen suurkeittiöissä tiukentui huomat-

tavasti muun muassa tähteiden hyötykäyttöä koskevat määräykset. Ruokaa joudu-

taan heittämään pois huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Pienissä yrityksissä 

kannattavuuden säilyttämiseksi joudutaan tekemään paljon työtä.  

 

Eräässä vastauksessa kehotettiin oppilaitoksessa kiinnittämään erityistä huomiota 

tähteiden hyödyntämiseen ja vihannesten sekä juuresten käsittelyyn. Paradoksina 

tässä on se, että oppilaitoksessa suurkeittiölle tulee enää hyvin harvoin multatuotteita 

ja työvoimaa sitovat vaiheet, kuten perunan kuoriminen on keittiöissä jo lopetettu. 

Yhä useammin vihannekset tulevat yrityksiin valmiiksi käsiteltyinä komponentteina, 

jolloin käsittelytarve vähenee. 

 

6. Opiskelijat osaavat järjestää työnsä sujuvaksi. 

Oppilaitoksessa opittavien asioiden yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on ruoanvalmis-

tusprosessin järjestäminen sujuvaksi. Ergonomia ja työturvallisuus luovat lisäksi pe-

rustan työssä jaksamiselle, taloudellisuudelle ja tehokkuudelle. Vastaajista 64 % ar-

vioi työnjärjestämistaidot heikoiksi, 26 % melko hyviksi ja vain 10 % hyviksi. 

 

Työpaikkaohjaajien kommenteissa todettiin: 

 ”Vaikka sujuvaan työskentelyyn oppii parhaiten työelämässä, pitäisi sii-
 hen panostaa myös koulussa.” 
 ”Että kahtakin asiaa voi tehdä yhtä aikaa, esim. käydä vaikka välillä tis-
 kaamassa, kun toinen työ sallii.” 
 ”Vaikka samat työt toistuvat päivästä toiseen, omatoimisesti ei osata 
 tarttua niihin seuraavana päivänä.” 
 

Työpaikan sujuvuudella on yhteys tehokkuuteen ja nopeuteen työskentelyssä. Keit-

tiötyön prosessiluonteisuus korostuu mielipiteistä. Oppilaitoksen keittiötyöskentelyssä 

korostuu kokonaisprosessi samoin kuin yrityksessäkin. Oppilaitoksessa työ jakautuu 
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pienempiin osiin työntekijämäärän suuruudesta riippuen. Tämä voi heikentää opiske-

lijan kykyä hallita kokonaisprosessia. 

 

7. Opiskelijat noudattavat työvaihepuhtaanapitoa hyvin. 

Vastaajista 40 % piti työvaihepuhtaanapidon osaamista heikkona, 40 % melko hyvä-

nä ja 20 % hyvänä. Puhtaanapidon osaamisessa on parantamisen varaa. Puhtaus-

tasossa on eroja myös työssäoppimispaikkojen suhteen. Tutkimuksessa eroja eri 

toimialojen suhteen ei ilmennyt, vaan hyviä ja huonoja arvioita löytyi niin hoitolaitok-

sista kuin muistakin keittiöistä. Vastuullisuus puhtaanapitoon liittyvissä toimissa on 

tärkeää, sillä omavalvontavastuun määrittelemänä esimerkiksi viranomaisten suorit-

tama valvonta on huomattavasti vähentynyt. 

 

Kysymys 
Ei kan-
taa 

Ei lain-
kaan 

Vain osit-
tain 

Melko 
hyvin Hyvin 

Erittäin 
hyvin P-ka 

Painoarvoluku 0 1 2 3 4 5   
Ruoanvalmistuksen perus-
taidot 1  10 8 2 0 2,60 
Erityisruokavalio-
osaaminen 1 2 9 9 0 0 2,35 
Ruokaohjeiden muuntami-
nen 4 2 7 6 2 0 2,47 

Elintarviketietous 1 1 4 10 3 2 3,05 

Taloudellisuus 4 1 7 6 3 0 2,65 

Työn järjestäminen 2 1 11 5 2 0 2,42 

Työvaihepuhtaanapito 1 1 7 8 4 0 2,75 
 
Taulukko 4. Suurtalouskokkien ammatillinen osaaminen 
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  Kuvio 12. Suurtalouskokkien ammatillinen osaaminen 
 

 
 
Kuvio 13. Suurtalouskokkien ammatillinen osaaminen 
 
 
Yhteenveto: 
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Työssäoppimisen ohjaajien näkemykset suurtalouskokkien ammatillisesta osaami-

sesta jäivät kokonaisuutena tyydyttävälle tasolle. Erityisesti erityisruokavalio-

osaamiseen, työn sujuvuuteen ja ruokaohjeiden käsittelytaitoon on syytä keskittää 

opetuksessa voimavaroja. Oppilaitoksessa tapahtuvan perusopetuksen tavoitteena 

on antaa opiskelijalle hyvät valmiudet siirtyä työelämään. Työssäoppimiselle on ase-

tettu tavoitteeksi, etteivät opiskelijat korvaa vakinaisia työntekijöitä keittiötyössä. Täs-

tä tutkimuksesta kävi selvästi ilmi, että opiskelijan odotetaan toimivan ammatti-

ihmisen tavoin. Työn joutuisuuden vaatimus näytti korostuvan erityisesti niissä työs-

säoppimispaikoissa, joissa opiskelijat toimivat aidoissa työvuoroissa. 

 

Kyselykaavakkeen lopussa työpaikkaohjaajilta kysyttiin mielipidettä peruslinjojemme 

tarpeellisuudesta. Kysymykseen: mikäli perustutkinnoista toinen lopetettaisiin, 
kumpi tutkinnoista olisi mielestäsi paikkakunnan tarpeiden vuoksi tärkeämpi 
säilyttää? 
Vastauksista, joita oli kaikkiaan 17 kappaletta, 3 (17 %) säilyttäisi palveluvastaavien 

koulutuksen ja 14 (83 %) säilyttäisi suurtalouskokkien koulutuksen.  

Palveluvastaavien koulutuksen kannalla olevat perustelivat mielipidettään seuraavas-

ti: 

”Kokin työt vähenevät ja ruokapalvelutyöntekijöiden toimet lisääntyvät. 
Kaupungilla ruokaa tehdään vain kahdessa keskuskeittiössä tulevaisuu-
dessa. Liikelaitoksella nyt jo n. 60 työntekijää ja läheskään kaikille kokeil-
le ei ole ruoanlaittotehtävää.” 
  
”Valitettavasti valmistuskeittiöiden määrä vähenee ja mielekäs työ suur-
talouskokeille vähenee.” 
 

Suurtalouskokkien koulutuksen kannattajat perustelivat mielipidettään seuraavasti: 

”Forssan alueella on paljon pieniä keittiöitä, joissa tarvitaan hyviä kokin 
taitoja.” 

 

Työpaikkaohjaajilta kysyttiin edelleen mielipidettä vaihtoehdosta, jossa perustutkin-

noista suunniteltaisiin laaja-alainen yhdistelmätutkinto, joka sisältäisi opintoja mo-

lemmista perustutkinnoista. Mielipiteissä ehdotettiin seuraavanlaisia kokoonpanoja: 

”Tärkeimmät alueet molemmista, koska molempia työssä tarvitaan.” 
”Hyvä ruoanlaittotaito ja perustiedot tarjoilusta” 
”Perus ruoanvalmistus, keittiötoiminnot, koneet ja laitteet, asiakaspalvelu 
ja kassatoiminnot sekä kahvila- ja juhlapalvelut.” 
”Asiakaspalvelu ja myyntityö, ruokien tarjollepano ja ruoanvalmistus.” 
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Suurin osa työpaikkaohjaajista säilyttäisi suurtalouskokin tutkinnon paikkakunnan 

tarpeita ajatellen. Perustelut palveluvastaavien koulutuksen säilyttämisestä vastaavat 

käsitystä kunnallisten ruokahuoltopalvelujen keskittämisestä. Kunnallisella sektorilla 

huoli työntekijöiden saatavuudesta on ollut osaltaan vaikuttamassa kustannussäästö-

jen lisäksi keskuskeittiöiden perustamiseen. Yksityisellä sektorilla ruoanvalmistustai-

doilla on vielä enemmän merkitystä. Toisaalta, oppilaitoksen opetusohjelmaan tulisi 

lisätä enemmän teollisten valmisteiden jalostamiseen ja käyttämiseen tarvittavia am-

matillisia valmiuksia. Erityisruokavalioiden tarve ei tulevaisuudessakaan tule vähe-

nemään, joten niiden merkitys koulutuksessa on keskeinen. Teollisten valmisteiden 

saatavuus erityisruokavalioidenkin osalta on tullut helpottamaan kokin työtä, mutta 

ammattitaitoa vaaditaan edelleen tuotteiden jalostamisessa asiakkaille vaihteleviksi 

ja maukkaiksi aterioiksi. 

 

 

6.4  Palveluvastaavien ammatillinen osaaminen 

 

Tässä osiossa tarkastellaan työpaikkaohjaajien käsityksiä palveluvastaavan koulu-

tusohjelman opiskelijoiden osaamisesta. Taulukossa 5 on eri väittämien mielipiteet 

jaoteltuna sarakkeisiin ja niiden jakauman mukainen keskiarvo. Kuten edellä, taulu-

kosta on muodostettu pylväskuvaaja (Kuviot 14 ja 15) helpottamaan erojen havain-

nointia. Vastauksissa on paljon enemmän vastaamatta jättämisiä kuin aiemmissa 

osioissa. Tämä johtuu osaltaan siitä, että opiskelijoilla ei kaikissa työssäoppimispai-

koissa ole mahdollisuutta osallistua mainittuihin tehtäviin. Työssäoppimisessa painot-

tuvat ruoanvalmistus- ja jakelutaidot. Samoin, kuin suurtalouskokkien osaamisen ar-

vioinnissa työpaikkaohjaajien näkemykset saattavat mennä eri koulutusalojen osaa-

misen arvioinnissa päällekkäin.  

 

1. Opiskelijat osaavat koota jakelulinjaston itsenäisesti. 

Jakelulinjaston kokoaminen on toimiminen jakelutehtävissä kuuluvat molempien kou-

lutusohjelmien opetuksen perusasioihin oppilaitoksessa. Suurkeittiötyöskentelyn ai-

kana opiskelijat valmistavat ruoan noin 500:lle opiskelijalle päivittäin ja hoitavat ruoan 

tarjollepanon ja jakelun linjastossa. Opiskelijat kokevat asiakaspalvelun joskus han-



 

 

 

79

kalaksi, koska ruokailijat ovat heidän ikäisiään opiskelutovereita. Työssäoppimisen 

aikana tehtävä koetaan helpommaksi kuin koulussa, johtuen eri asiakaskunnasta.  

Vastaajista 94 % on sitä mieltä että opiskelijat osaavat melko hyvin tai hyvin, jopa 

erittäin hyvin jakelulinjaston kokoamisen. 

 

 

2. Opiskelijat osaavat kassatoiminnot hyvin. 

Seitsemällä vastaajalla (36 %) ei ollut kokemusta osaamisesta. Vastaajista 50 % piti 

kassatoimintojen osaamista puutteellisena ja 25 % melko hyvänä sekä saman verran 

vastaajista piti osaamista hyvänä.  

Oppilaitoksessa opiskelijat ovat päässeet harjoittelemaan kassatyöskentelyä opetus-

ravintolan ja tuotemyymälän hoitamisen yhteydessä. Opintojen aikana samalle opis-

kelijalle ei tule kovin montaa kertaa mahdollisuutta harjoitella ”oikeissa” olosuhteissa. 

Kassatoiminnot yrityksissä ovat tarkoin varjeltua ja vastuullista työtä, johon kaikissa 

yrityksissä ei opiskelijoita päästetä lainkaan. 

 

3. Opiskelijat keskustelevat luontevasti asiakkaiden kanssa. 

Vastaajista, joilla oli kokemusta asiasta, 67 % koki, että opiskelijat osaavat melko 

hyvin keskustella asiakkaiden kanssa. Loput 33 % arvioi osaamisen puutteelliseksi. 

Rohkeus keskusteluun paranee asiakkaiden tultua tutummiksi. Jotkut opiskelijat ovat 

myös hiljaisia ja arkoja, jolloin työyhteisön esimerkki ja rohkaisu asiassa auttavat.  

Martikaisen (2002) tekemässä tutkimuksessa palvelutyönantajat olivat huolissaan 

siitä, että palvelualoilla on noin 1/3 sellaisia työntekijöitä, jotka eivät omaa palvelu-

asennetta. Tämä jakauma on nähtävissä tässäkin tutkimuksessa, joskin on otettava 

huomioon, että opiskelijan taito keskustella asiakkaan kanssa on vasta kehittymässä. 

 

4. Asiakaspalvelu on myyntihenkistä. 

Vastaajista 8 ei ottanut kantaa väittämään. Vastanneista 36 % oli sitä mieltä, että 

myyntihenkisyyttä ei ole lainkaan tai vain vähän. Melko hyvin myyntihenkisyyttä osoit-

taa 45 % opiskelijoista ja 18 % hyvin. Tämä tulos osoittaa, että opiskelijat, jotka ovat 

päässeet asiakkaiden kanssa keskusteluun myyntitilanteessa suoriutuvat tehtävästä 

melko hyvin. Asiakaspalveluosaamista oppilaitoksessa osoittavat parhaiten ulospäin 

suuntautuneet ja vahvalla itsetunnolla varustetut opiskelijat niin suurtalouskokkien 

kuin palveluvastaavien ryhmistä.  
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5. Opiskelijoiden puhelinkäyttäytyminen on asiallista ja sujuvaa. 

Peräti 11 vastaajaa, noin puolet, ei ottanut kantaa väittämään kokemuksen puuttues-

sa. Tästä voi päätellä, että puhelimeen vastaamisen yrityksessä huolehtii vakituiset 

työntekijät, mikä on luonnollista. Toisaalta niiden vastaajien mielestä, jotka ottivat 

kantaa väittämään, jopa 88 % piti osaamista melko hyvänä tai peräti hyvänä ja erit-

täin hyvänä. Puhelimeen vastaaminen on tehtävä, jossa työssäoppija ei yleensä pys-

ty muuta kuin välittämään tietoa, tai ottamaan soittopyyntöjä. Toisaalta työssäoppijaa 

ei saisi jättää työpaikkaan ilman valvojaa, joten puhelimeen vastaajakin on yleensä 

tämä toinen henkilö.  

 

6. Opiskelijoiden tarjoilutaito on hyvä. 

Hyvin monessa työssäoppimispaikassa ruoan tarjoilu tapahtuu jakelulinjastosta. 

Opiskelijat eivät useinkaan pääse harjoittelemaan pöytiin tarjoilua työssäoppimisen 

aikana. Tästä johtuen 7 vastaajaa (37 %) ei ottanut kantaa osaamiseen. Vastanneis-

ta 17 % näki tarjoilutaidoissa suuria puutteita ja 58 %:n mielestä opiskelijat suoriutu-

vat melko hyvin tarjoilusta. Tarjoilutaidot hyviksi arvioi 25 % vastaajista.  

 

 

Kysymys 
Ei 
kantaa 

Ei lain-
kaan 

Vain osit-
tain 

Melko 
hyvin Hyvin 

Erittäin 
hyvin P-ka 

Painoarvoluku 0 1 2 3 4 5   
Jakelulinjaston kokoaminen 1 0 1 12 4 1 3,28 

Kassatoiminnot 7 0 6 3 3 0 2,75 
Keskustelu asiakkaan 
kanssa 4 0 5 9 1 0 2,73 

Myyntihenkisyys 8 1 3 5 2 0 2,73 

Puhelinkäyttäytyminen 11 0 1 5 1 1 3,25 

Tarjoilutaito 7 1 1 7 3 0 3,00 
 
Taulukko 5. Palveluvastaavien ammatillinen osaaminen 
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Kuvio 14. Palveluvastaavien ammatillinen osaaminen 
 

 
 
Kuvio 15. Palveluvastaavien ammatillinen osaaminen 
 
 

Yhteenveto: 



 

 

 

82

Asiakaspalvelutaitojen osaaminen arvioitiin hieman paremmaksi kuin ruoanvalmistus-

taitojen osaaminen. Asiakaspalvelussa korostuvat opiskelijan sosiaaliset valmiudet ja 

rohkeus asiakkaan kohtaamiseen. Suurtalouskokin koulutusalan valitsevat usein ne, 

joilla ei ole halua tai uskallusta suoraan kanssakäymiseen asiakkaiden kanssa. Mo-

lemmilla koulutusaloilla on niitä, jotka nauttivat asiakkaan kanssa käytävästä vuoro-

vaikutuksesta enemmän kuin toiset.  

 

Opetussuunnitelman perusteissa palveluvastaavien koulutusohjelman vaatimuksiin 

kuuluu tilaus- ja edustustilaisuuksien tilausten vastaanotto ja tarjoilu, mutta käytän-

nössä tilausten vastaanotosta oppilaitoksessa huolehtii opettajat ja työpaikoilla esi-

miehet. Tulosten perusteella harva oli päässyt edes vastaamaan puhelimeen saatik-

ka ottamaan tilauksia ja neuvottelemaan niiden sisällöistä. Pöytiintarjoilu jää käytän-

nössä myös liian vähäiseksi oppilaitoksessa. Toinen puute alueen työssäoppimispai-

koissa on ollut ruokien pakkaaminen ja kuljetus jakelupisteisiin sekä niiden tarjolle 

asettaminen. Tulevaisuudessa, jakelukeittiöiden yleistyessä tätä toimintoa voidaan 

harjoitella ja antaa tarvittavat osaamisen näytöt opetussuunnitelman mukaisesti. 

 

6.5  Työssäoppimisen onnistuminen 

 

Työssäoppimisen laajuus opetussuunnitelman perusteissa on vähintään 20 opinto-

viikkoa. Kysyttäessä työpaikkaohjaajien kantaa työssäoppimisen pituudesta, 2/3 piti 

sitä sopivana. Vastaajista 90 % oli sitä mieltä, että ammattityö opitaan parhaiten työ-

elämässä. Työssäoppimisen tavoitteellisuus on asettanut työpaikkaohjaajille velvoit-

teen oppimisen suhteen. Siitä huolimatta vain 25 % ohjaajista esitti, että opiskelijoista 

on vaivaa yritykselle. Tästä voidaan päätellä että opiskelijoista pääosin on myös hyö-

tyä yrityksille.  

 

2/3 vastaajista oli melko tyytyväisiä tai tyytyväisiä oppilaitoksen opettajien antamaan 

työssäoppimisen toteutuksen ohjeistukseen. Kysyttäessä työpaikkaohjaajien kantaa 

siihen, onko heidän mielestään opiskelijoiden osaaminen työssäoppimisen aikana 

parantunut. 75 % vastaajista uskoi parannusta osaamisessa tapahtuneen. Tämä 

seikka osaltaan auttaa työpaikkaohjaajia kokemaan onnistumista ohjaustyössään ja 
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siten kannustavan yhteiseen haastavaan tehtävään. Kommenteissaan työpaikkaoh-

jaajat totesivat esimerkiksi näin: 

”Olen onnekas kun saan toimia työpaikkaohjaajana ja tutustua ihaniin 
nuoriin opiskelijoihin, He ovat useimmat ammattitaitoisia ja innostuneita 
ja tuovat vaihtelua arkeemme.” 
 ”Hyvä työssäoppija on piristys normaaliin arkeen, molemmat osapuolet 
saavat jotakin.” 

 
Työpaikkaohjaajilta kysyttiin myös suhtautumisesta tuleviin nuorten näyttöihin. 40 % 

vastaajista suhtautui vielä näyttöihin epäluuloisesti tai ei osannut ottaa kantaa asiaan 

ollenkaan. Näytöistä kysyttiin, koska haluttiin kartoittaa tulevaa koulutustarvetta. Työ-

paikoilla on myös huoli näyttöjen työllistävästä vaikutuksesta. 

”Työpaikoilla on muutenkin jo kova kiire, ei ehdi enää nykyään opetta-
maan heitä, ja näyttöjen järjestämiseen ei ole oikein aikaa.” 
”Vaativat paljon työntekijöiltä ja esimiehiltä, mutta ”piristävätkin” kun 
asenne on oikea molemmin puolin.” 
”Ovatko nuorten näytöt tasa-arvoisia kaikille, koska työpaikoissa on niin 
erilaisia vaatimuksia?” 
”Ihan hyvä, että nuori joutuu ottamaan vastuun näytöstä ja tekemään sen 
eteen työtä.” 

 
Yhteenveto: 

Työssäoppimisen kokonaisprosessin onnistumiseksi on oppilaitoksessa tehty paljon 

työtä. Lähes kaikki työpaikkaohjaajat on koulutettu oppilaitoksen taholta tehtäväänsä. 

Tämän johdosta suhtautuminen työssäoppimiseen on pääosin positiivista. Opiskeli-

joista odotetaan olevan apua keittiöiden kiireisessä arjessa. Nuorten näyttöjen suh-

teen ollaan työpaikoilla hieman varuillaan. Oppilaitokselta odotetaan selkeitä ohjeita 

ja käytäntöjen ei sallita vaikeuttavan arjen rutiineja.  

Alla olevassa taulukossa 6, on esitettynä työssäoppimista ja näyttöjä koskevia väit-

tämiä sekä niihin liittyvät vastaukset kappalemäärinä ja prosentteina. 

 
Ominaisuus/Arvojärjestys 0 s 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s N 

Työssäoppimisen laajuus 0,0 0 % 1 5 % 4
20 
% 2

10 
% 7 

35 
% 6 

30 
% 20

Työntekemisen oppiminen 0,0 0 % 2
10 
% 0 0 % 4

20 
% 6 

30 
% 8 

40 
% 20

Opiskelijasta ei vaivaa 0,0 0 % 1 5 % 4
20 
% 4

20 
% 7 

35 
% 4 

20 
% 20

Ohjeistus 2,0 
10 
% 2

10 
% 1 5 % 8

40 
% 5 

25 
% 2 

10 
% 20

Osaaminen parantunut 2,0 
10 
% 0 0 % 3

15 
% 5

25 
% 7 

35 
% 3 

15 
% 20

Suhtautuminen näyttöihin 2,0 
10 
% 4

20 
% 2

10 
% 5

25 
% 4 

20 
% 3 

15 
% 20

Yrittäjämäisyys 9,0 
45 
% 0 0 % 5

25 
% 4

20 
% 2 

10 
% 0 0 % 20

Taulukko 6. Työssäoppimisen onnistuminen 
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7 Tulosten pohdinta ja johtopäätökset 

 
 
 
Tutkimuksen keskeinen tavoite oli selvittää, minkälaisena Forssan talousalueen työ-

paikkaohjaajat näkevät catering-alan opiskelijoiden osaamisen. Tutkimuksen keskei-

senä lähtökohtaoletuksena laadun jäsentymisessä on, että opetuksen laatu heijastuu 

opiskelijoiden osaamisena ja tästä näkökulmasta työpaikkaohjaajilla on mahdollisuus 

arvioida sitä. Opetuksen laatu saa tutkimuksen kautta sisältönsä työpaikkaohjaajien 

vastauksista aihealueittain ryhmiteltyjen väittämien perusteella. Teoreettisessa viite-

kehyksessä on kuvattu ammatinopetuksen laadun kannalta keskeisiä tekijöitä, joita 

voidaan nostaa esiin työssäoppimista ja ammatillista opetusta tutkivista aiemmista 

tutkimuksista. Laatu on viime kädessä asianomaisen subjektiivinen näkemys ja laatu 

käsitteenä liittyy aina tietyn asian arvon määrittämiseen, toisin sanoen siihen, mitä 

pidetään tärkeänä ja mitä vähemmän tärkeänä, mitä halutaan esittää ja mistä halu-

taan vaieta. Asiakaslähtöisyys arvon määritteenä velvoittaa huomioimaan opiskelijan 

moninaiset tarpeet. Oppimisen moni-ilmeisyys ja opiskelijoiden yksilölliset tarpeet 

edellyttävät laatutyöltä erityistä herkkyyttä ja muutosvalmiutta.  

 

Ammatillista koulutusta on moitittu liian vähäisistä työelämäyhteyksistä. Koulutuksen 

sanotaan laahaavan jäljessä. Tässä pari väittämää, jotka työn aikana ovat tulleet tu-

tuiksi. Lähdemateriaalia tutkittaessa voidaan havaita, että yli kymmenenkin vuotta 

vanhoissa teoksissa on osattu ennakoida tulevat työelämää koskevat muutokset. 

Oppilaitoksissa muutoksia tapahtuu kuitenkin melko hitaasti.  

 

Osaamisvaatimukset työssä ovat laajentuneet. Työelämässä tarvitaan muun muassa 

yhteistyötaitoja, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä sosiokulttuurisia valmiuksia. 

Lisäksi pitäisi hallita ammatin kannalta keskeiset osa-alueet, verkottua ja oppia sitä 

kautta lisää. Tavoitteena on itseohjautuva, elinikäisen oppimisen teeman omaksunut, 

omaa toimintaansa reflektoiva ja tietoa aktiivisesti konstruoiva ihminen. Työntekijän 

ominaisuuksiin tulee lisätä vielä epävarmuuden sietokyky, kyky muuntua useiden 

työpaikkojen toimintakulttuureihin samanaikaisesti ja säilyttää luottamus tulevaisuu-

teen. (vrt. Ruohotie 2000, Pohjonen 2001.) Kiire keittiöissä on todellisuutta. Usein 
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tuntuu, että kiireen seurauksena emme jaksa aina odottaa nuoren ammatillista kas-

vua, vaan odotamme nuoren olevan ammattilaisen oppilaitoksesta päästessä. 

 

Omassa tutkimuksessani ilmeni, että työssäoppijaa arvostetaan eri ominaisuuksien 

perusteella, kuin koulutusta ohjaava opetussuunnitelma antaa ymmärtää. Uskoakse-

ni, ei ole kysymys vain paikkakunnan erityistarpeista. Toinen selvästi esiin tullut asia 

oli, että opiskelijat saavat työssäoppimisen arvioinneissaan huomattavasti parempia 

arvosanoja osaamisestaan kuin tässä tutkimuksessa. Oppilaitoksen edustajan vas-

tuuta arviointikeskustelussa onkin syytä korostaa. Osaaminen on erilaista jokaisessa 

yrityksessä, sen tarve on moninainen ja siksi koulun tehtäväksi muodostuu erityisesti 

motivoida opiskelijoita oppimaan. Yksilöllisten opintopolkujen rakentamisessa ollaan 

vasta alkutekijöissä oppilaitoksissa. Laatua oppilaitoksissa arvioidaan yhä enemmän 

työllistymisen perusteella, siksi yrityksille tulee ”räätälöidä” osaajia.  

 

Oppilaitoksissa taistellaan opiskelijoista yhä pienenevien ikäluokkien johdosta. Ta-

voitteena on tyydyttää tärkeän asiakasryhmän eli yritysten tarpeet osaavien työnteki-

jöiden kouluttamiseksi. Oppilaitoksissa tehdään laatutyötä, mutta se kohdistuu mie-

lestäni liiaksi opetuksen toiminnalliseen prosessiin ja siihen liittyviin tukiprosesseihin. 

Ne ovat tärkeitä perustekijöitä, mutta osaamisen laatu ei ole sama kuin koulutuksen 

laatu.  

 

Oppilaitoksen laatutyössä mukana olleena, olen tutustunut lukemattomiin erilaisiin 

materiaaleihin, jotka käsittelevät laatua sen monista näkökulmista. Työssäoppimisen 

ydinprosessi on oppiminen ja sen tulisi painottua laatutyössä. Kaikkialla korostetaan 

eri osapuolien välillä yhteistyön merkitystä. Laatukouluakaan ei synny ylhäältä päin 

annetuilla määräyksillä, vaan se luodaan yhteisen näkemyksen pohjalta.  Tutkimuk-

sen aikana olen oppinut yhteistyöstä paljon ja oivaltanut, että muutamalla henkilökoh-

taisella kysymyksellä voidaan luoda yhteistä ymmärrystä alueella, josta molemmilla 

osapuolilla on olemassa tietämystä. Oppilaitosten ja työelämän on siis puhuttava 

samaa kieltä, jotta yhteistä ymmärrystä voi syntyä. Erityisesti oppilaitoksen on sel-

keytettävä työpaikoille annettavaa kirjallista materiaalia. 

 

Tutkimuksen tuloksia on mahdollisuus hyödyntää opetuksen suunnittelussa ja erityi-

sesti keskittyä yritysten kannalta tärkeään osaamiseen. Työpaikkaohjaajien näkemys 
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yhteistyökykyisestä, ohjeita noudattavavasta, sopeutuvasta, joustavasta ja joutuisas-

ta työntekijästä vastaa Järvisen ym. (2000) käsitystä työntekijästä, joka kykenee il-

man suurtakaan kouluttautumista suoriutumaan rutiinitehtävistä keittiössä.  

 

Kunnallinen ruokahuolto (1997) on visioissaan esittänyt, että ruokapalvelujen ulkois-

taminen jatkuu voimakkaana. Forssan talousalueella ruokapalveluja on myös keski-

tetty. Siten valmistuskeittiöiden määrää vähennetään ja jakelukeittiöiden määrää lisä-

tään. Tämän seurauksena suurtalouskokkien työtilaisuudet vähenevät ja palveluvas-

taavien vastaavasti lisääntyvät. Pienellä paikkakunnalla ammatillisessa koulutukses-

sa, perusvalmiuksien tulisi sisältää tärkeitä osaamisalueita molemmista perustutkin-

noista, ja erityisosaamista opiskelijan haluamalta työelämäsektorilta. Tämän lisäksi 

opiskelijaan tulee kyetä koulutuksen aikana luomaan motivaatio jatkuvaan itsensä 

kehittämiseen. Näin voidaan päästä pikku hiljaa Hirven (1995, 14) esittämään työnte-

kijän ihannekuvaan, joka ei ole auktoriteetteja totteleva, valmiita työtehtäviä mekaa-

nisesti suorittava, vaan luova, uusiin kehittämishaasteisiin tarttuva, innovatiivinen, 

yritteliäs ja yhteistyökykyinen työntekijä, joka mahdollisesti työllistää itsensä lisäksi 

joukon muita. 

 

Laatutyö oppilaitoksessa ei saa olla hetken huumaa ja innostusta. Laatutyö ei ole 

mikään irrallinen projekti, vaan se on oman toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja seu-

rantaa, se on myös tapa ajatella. Onnistuakseen se vaatii aikaa ja sitoutumista sekä 

motivaatiota koko organisaatiolta, mutta ennen kaikkea johdon sitoutumista kaikilla 

tasoilla. Laatutyö parhaimmillaan sisältää työelämän aidon osallistumisen opetuksen 

suunnitteluun. Suunnitteluprosessin seurauksena täsmentyisivät myös yrityksen 

omat koulutustarpeet, joka tarjoaisi oppilaitokselle täydennyskoulutuksen aihealueita. 

Yhteistyö ei saisi pohjautua oppilaitoksen esittämiin valmiisiin malleihin ja niiden hy-

väksyttämiseen.  

 

Väisäsen (2003, 170) tekemän tutkimuksen mukaan opiskelijat haluavat opiskella 

mieluummin työpaikoilla kuin oppilaitoksissa, mikäli heidän sosiaaliset taitonsa sekä 

oman työn suunnittelutaitonsa ovat kehittyneet riittävästi. Oppilaitoksissa tulisikin tä-

män johdosta kohdistaa voimavaroja kyseisten valmiuksien kehittämiseen. Työpaik-

kaohjaajien näkemykset tässäkin tutkimuksessa tukivat päätelmää. Työssäoppimis-

aikana tehtävien tulisi olla ”oikeita” ja kannustaa työn kehittämiseen ja suunnitteluun. 
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Oikeassa työympäristössä onnistuminen lisää opiskelijan motivaatiota ja edesauttaa 

siten vuorovaikutuksessa tapahtuvaa hiljaisen tiedon siirtymistä näkyväksi. Parhaim-

millaan molemmat osapuolet oppivat. Monet työpaikkaohjaajat kokivat yhteistoimin-

nallisuuden yhdeksi työssäoppimisen parhaimmaksi puoleksi.  

 

Yhä niukempien koulutusresurssien johdosta olisi ensiarvoisen tärkeää miettiä, missä 

mikäkin työelämävalmius parhaiten opitaan. Väisäsen (2003) tutkimukseen viitaten 

oma-aloitteisuus, omatoimisuus ja ongelmanratkaisutaidot, opitaan esimerkiksi par-

haiten työssä. Tämä tutkimus toi käänteisesti esiin sen, että kyseiset taidot olivat 

kouluopetuksen jäljiltä heikompia. Edelleen Väisäsen (2003) tutkimuksen mukaan 

monet opiskelijat kokivat, että asioita pitää käsitellä teoriassa ennen työssäoppimisen 

aloittamista. Varsinaisen työn oppii parhaiten mallia seuraamalla ja työtä tekemällä. 

Kokemuksellisen oppimisen syklinen kehämalli tulee hyvin esille työn, teorian ja ref-

lektion oikea-aikaisessa vuorottelussa. Palautteen merkitystä nuoren ammatillisessa 

kasvussa ei voine liiaksi korostaa. 
 

Tämän tutkimuksen tuloksia tulkiten ja aiempiin tutkimuksiin viitaten, opiskelijat saa-

vat melko hyvän ammatillisen peruspohjan kolmivuotisen opiskelun aikana. Työssä-

oppimisen pituutta on mahdollisuus pidentää kahdestakymmenestä opintoviikosta 

yleisen opetussuunnitelman ja henkilökohtaisen opetussuunnitelman puitteissa. Tä-

mä mahdollisuus on syytä huomioida opiskelijoiden erilaisia oppimistyylejä kartoitet-

taessa. Osa työpaikkaohjaajista piti myös pidempää työssäoppimisjaksoa perusteltu-

na. Edelleen on tarkennettava työssäoppimiselle asetettuja tavoitteita. Suurtalous-

kokki tarvitsee työssään erityisesti matemaattisia perustaitoja, sillä ruoan määriä ja 

ravintoarvoja eri tarkoituksiin joudutaan laskemaan jatkuvasti. Opintojen eriyttäminen 

olisi nähdäkseni yksi keino kyseisten taitojen kehittämiseen, jolloin tutkimuksessa 

heikoksi arvioitu osaamisalue saataisiin paremmalle tasolle. Eriyttämistä puoltaa 

myös Opetushallituksen (2001) teettämä tutkimus, jossa todettiin, että kolmen vuo-

den opinnot eivät kaikissa tapauksissa tuottaneet parempaa osaamista kuin kahden 

vuoden ammattiopinnot. Tämän seurauksena esimerkiksi heikommin motivoituneiden 

ja erilaisista oppimisvaikeuksista kärsivien opiskelijoiden kolmannen vuoden opinnot 

voitaisiin suorittaa jopa kokonaan työssäoppien. Näin oppilaitoksessa voitaisiin kes-

kittyä paremmin muun muassa laskentatoimeen, valmistusteknisiin asioihin ja erityis-

ruokavalioiden syvällisempään osaamiseen.   
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Samassa tutkimuksessa (Opetushallitus 2001) ilmeni, että parhaat tulokset opiskelijat 

saavuttivat asiakaslähtöisessä palveluosaamisessa ja huonoimmat tulokset saavutet-

tiin ravitsemuksessa ja elintarvikehygieniaan liittyvissä asioissa. Forssan ammatti-

instituutissa suunta oli samankaltainen, joskin elintarvikehygieniaosaaminen arvioitiin 

yleisesti melko hyväksi. Valtakunnallisesti ongelmanratkaisutaidot olivat hyvät noin 

puolilla opiskelijoista, kun vastaavasti Forssan ammatti-instituutissa ongelmanratkai-

sutaidot arvioitiin selvästi huonommiksi.  

 

Nuorten näyttöjen sisältyminen opetusohjelmaan parantaa työn prosessiluonteen 

hahmottamista. Osaamisen laatua arvioitaessa työprosessien kokonaishallintataito-

jen osaaminen on otettava keskeiseksi tavoitteeksi. Pirstaleisten osasuoritusten si-

jaan työprosessin suorittaminen auttaa opiskelijaa muodostamaan kokonaiskuvaa 

ammatissa toimimisesta ja arvioimaan omaa osaamistaan siinä. (Lasonen 2001, 89.) 

Työpaikkaohjaajien käsitykset työssäoppimisen ajankohdasta osoittivat, että yhä 

kasvava kiire ei suosi näyttöjen sijoittamista opiskelun alkuvaiheeseen.  

 

Ruohotien (2002, 59) mukaan työntekijät pyrkivät kehittymään työssään, mikäli työ-

yhteisö tarjoaa siihen mahdollisuudet, tuen ja haasteita. Nuori tarvitsee ohjausta op-

piakseen, kun aikuiselle riittää esimieheltä saatu tuki ja kannustus. Ammatillinen kas-

vu on prosessi, jonka edellytyksiin vaikuttavat kaikki työjärjestelyt sen eri vaiheissa, 

myös oppilaitoksessa. Lisäksi siihen vaikuttavat osapuolien väliset ihmissuhteet, il-

mapiiri ja yleinen kehittymispyrkimys. Ei riitä, että edellytykset tiedostetaan, niihin on 

myös sitouduttava.  
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