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MIKÄ OLI TUTKIMUKSEN TARKOITUS? 

 Kartoittaa elintarvikealan ammatillisten 

aineiden opettajien tämän hetkisiä tiedollisia, 

taidollisia ja asenteellisia kompetensseja sekä 

työ- ja koulutustaustoja. Miksi? 

 

 Alalle hakeville uutta tietoa. 

 täydennyskoulutustarpeiden kartoitusta. 

 Alan rekrytointiin näkökulmia. 

 



TUTKIMUKSEN TOTEUTUS: 

 

Mixing methods –tutkimus, eli yhdistelmä 

tutkimus jossa yhdistyy laadullinen ja 

määrällinen tutkimusote. 

Laadullinen osio  esimiehille tehty kysely 

elintarvikealan opettajien valmiuksista. 

Määrällinen osio opettajille suunnattu kysely 

kompetensseista sekä työ- ja koulutustaustoista.  



AINEISTON ANALYSOINTI: 

 SPSS-ohjelman avulla määrällisen aineiston 

analyysi. 

 Kyselyjen tulosten vertailua keskenään. 

 Tulosten vertaamista ops:iin, lakiin ja aiempiin 

tutkimuksiin. 

 Vastaavuuksien ja poikkeavuuksien etsimistä. 



AIEMMAT TUTKIMUKSET JA NIIDEN 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

 Erityispedagogiikka vaatii huomioita 

 Opetussuunnitelma osaaminen hyvällä tasolla. 

 Vuorovaikutustaidot oleellinen asia. 

 Laaja monipuolinen työelämätuntemus 

 Verkostoituminen tärkeää 

 Kädentaidot 

 Didaktinen ja pedagoginen puoli 

 Opetussuunnitelman ja elinkeinoelämän 

suhteuttaminen toisiinsa haaste 



LAADULLISEN OSION TULOKSET: 

 Substanssiosaaminen 

 Vuorovaikutustaidot 

 Didaktinen ja pedagoginenosaaminen 

 Monipuolinen työkokemus 

 Halu ohjata ja opettaa 



LAADULLISEN OSIO TULOKSET: 

 Vastauksissa täsmennettiin, että elintarvikealan 

opettajan tulisi tuntea alakohtaiset materiaalit, 

koneet, laitteet ja työprosessien hallinta.  

 perustiedot elintarvikealalta ja 

elinkeinoelämästä elintarvikealalta. 

 opettajan tulee osata elintarviketeollisuuden 

vaatimat työtehtävät.  

 Elintarvikealan käytännön töiden osaamisen 

taso tulee opettajan vastuualueelta olla 

kiitettävällä tasolla.  



LAADULLISEN OSIO TULOKSET: 

 Kasvatuksellinen opiskelijalähtöinen asenne 

korostui 

 Koulutuksen osalta vastaukset myötäilivät 

täysin ammatillisen opettajan 

kelpoisuusvaatimuksen lainsäädäntöä.  

 Työkokemuksen osalta datassa painottui 

elintarviketeollisuuden työkokemus työntekijä- 

ja esimiestasolla.  



MÄÄRÄLLISEN OSION TULOKSIA: 

 Oman vastuualueen substanssiosaaminen 

hyvällä tasolla 45 % ja kiitettävällä tasolla 45 %  

 Tvt-laitteiden tuntemus 46 % hyvä taso, 26 % 

kiitettävällä tasolla  

 Yli 80 % vastanneista reflektoi omaa 

toimintaansa laajalti ja mielestään hyvin. 

 Tiedostaa ja ymmärtää opiskelijoiden 

erilaisuuden hyvällä tasolla 40 % ja kiitettävällä 

tasolla 52 % vastanneista. 



MÄÄRÄLLISEN OSION TULOKSIA: 

TIEDOLLINEN OSIO 

 Kurssien sisältöjen tuntemus ja 

opetussuunnitelman tuntemus hyvällä tasolla. 

(yhtenevä aiempien tutkimuksien kanssa) 

 Lainsäädännön tuntemus hyvällä tasolla 

 Elintarvikehygienian tuntemus hyvällä tasolla 

 Raaka-aine tuntemus hyvällä tasolla, ei 

poikkeavuuksia sukupuolten tai ikäluokkien 

välillä. 

 



LISÄÄ TULOKSIA: 

 Didaktisten teorioiden tuntemus hyvällä tasolla. 

 Yli 50-vuotiaden naisten didaktisten teorioiden 

tuntemus kaikkein laajinta. 

 Ei tilastollisesti merkittäviä poikkeavuuksia 

muilta osin iän tai sukupuolen suhteen. 



ASENTEELLINEN OSIO 

 Osiossa korostui: 

 Tasavertaisuuden periaate. 

 Työkavereiden sekä opiskelijoiden arvostus. 

 Elintarvikealan arvostus 

 Kärsivällisuus 

 



MINKÄLAINEN HENKILÖ SOPII 

ELINTARVIKEALAN OPETTAJAKSI 

1: 

 Luotettava 

 Rehellinen 

 Yhteistyökykyinen 

 Ryhmätyöhenkinen ja sosiaalinen 

2: 

 Suunnitelmallinen, tarkka ja järjestelmällinen 

3: 

 Kiinnostunut suomalaisesta sekä kansainvälisestä 
ruokakulttuurista 

4: 

 Vahva auktoriteetti, huumorintaju, luovuus 

 



KOULUTUS: 

 

0 20 40 60 80 100

Lukio

Ammattikoulu/opisto

Ammattikorkeakoulu, alempi tutkinto

Ammattikorkeakoulu, ylempi tutkinto

Yliopisto, alempi tutkinto

Yliopisto, ylempi tutkinto

Yliopisto, jatkotutkinto (lisensiaatti tai tohtori)

    % 



KOULUTUSTAUSTAA: 

 Elintarvikealan perustutkinto 41,8 % 

 Elintarvikeinsinööri tai -teknikko 44,8 % 

 Restonomi 26,9 % 

 Elintarviketieteiden maisteri 11,8 % 

 Pedagogiset opinnot 79,1 % 

 Näyttötutkintomestari 16,4 % 

 Erityisopettajan opinnot 8,9 % 

 Leipurimestarin erikoisammattitutkinto ja 

kondiittorin erikoisammattitutkinto  



TYÖKOKEMUS: 

 Monipuolinen ja laaja 

 Päivittäminen työelämäjaksoilla tärkeää 

 Yhteistyöverkostot 

 



YHTEENVETOA: 

 Laaja ja monipuolinen työkokemus 

elintarvikealan työtehtävistä on eduksi. 

 Oman alan substanssiosaaminen tärkeää.  

tietojen hyödyntäminen käytännössä. Tietojen ja 

taitojen yhdistäminen toimivaksi 

kokonaisuudeksi. 

 Didaktinen ja pedagoginen puoli tärkeää. 

Opettajan tulee osata välittää osaamistaan ja 

alan tietoutta ymmärrettävästi ja laajalti. 

 Oppilaantuntemus sekä -ymmärrys tärkeää. 

 Vuorovaikutustaidot sekä verkostoituminen. 

 



YHTEENVETOA: 

 Oppimisen ymmärtäminen 

 Pedagoginen tahdikkuus  tilannetaju. 

 Andragogiikka kehitysalue? 

 Erityispedagogiikka haasteena? 

 Elintarvikealan työpaikkojen  tuntemus 

 Kädentaidot 

 Ops:ien tuntemus oleellista. 

 Jatkuva kouluttautuminen  

täydennyskoulutukset. 



POHDINTAA: 

 Opetussuunnitelmien muutoksia ammatilliseen 

opettajakorkeakoulutukseen 

-Andragogiikka sekä transformatiivinen oppimisen –

teoria. 

 aikuispedagogiikan lisääminen? 

-Erityispedagogiikan lisääminen? 

 Tutkimuksen lisääminen alalta: 

-Valtakunnalliset laajemmat tutkimukset sekä 

koulutusohjelmakohtaiset selvitykset? 

+Oppilaiden näkökulmia sekä valmiuksia huomioon 

ottava elintarvikealan opetussuunnitelmien 

tarkastelu  opettajien kompetenssien kehittäminen. 

 

 



LOPUKSI: 

 “Monenlaisen koulutuksen ja työkokemuksen 

jälkeen voi tulla elintarvikealan opettajaksi, 

mutta uutta on aina opittava, eläkkeelle saakka. 

Kollegojen on viisasta käyttää hyväksi toinen 

toistensa vahvuuksia. Sen asian edistämiseksi 

aikoinaan perustettiin elintarvikealan opettajien 

jaosto”. 
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