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1 Johdanto 

57 000 henkilöä työllistyy anniskelu- ja ruokamyynnin tehtävissä ja kuusi kymme-

nestä alkoholiin liittyvästä työpaikasta on ravintoloissa. Ravintolassa myydyn alkoho-

lin määrä on laskenut huomattavasti vuodesta 1995, jolloin yli 20% alkoholin myyn-

nistä tapahtui ravintoloissa. Vuonna 2016 ravintoloiden alkoholimyynti oli enää 10% 

kokonaismäärästä. (Ravintola-anniskelu 2018).  

Työntekijöiden osaamisen kehittäminen lisäisi ravintolassa käymisen elämykselli-

syyttä ja sen myötä alkoholimyynti ravintoloissa lisääntyisi. Esimerkiksi Tuomaala ja 

Vartiainen (2013) kertoivat opinnäytetyössään työntekijöiden koulutuksen ja tuote-

tietouden puutteen olleen suurin este alkoholimyynnille ravintolassa. Tuotetietous 

on nostettu ravintola-alan osaamistarpeeksi myös Matkailu- ja ravitsemisalan osaa-

mistarveraportissa (Taipale-Lehto 2012). 

Tämän opinnäytetyön kohderyhmänä ovat alkoholijuomien maahantuojien edustajat 

ja kouluttajat ja juomakoulutusten järjestäjät, jotka haluavat kehittää juomakoulu-

tuksiaan vastaamaan asiakasyrityksen tarpeita. Ravintola-alan ammattilaiset saavat 

näin juomakoulutuksia, jotka vastaavat heidän tarpeitaan.  

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää millaisia tarpeita ravintolan työntekijöillä ja 

esimiehillä on juomakoulutusta kohtaan ja millainen heidän unelmien juomakoulu-

tuksensa olisi. Toisena tavoitteena on luoda juomakouluttajalle apukeinoja, joiden 

avulla hän pystyy tutustumaan ja selvittämään työntekijöiden tarpeet ja niiden poh-

jalta suunnittelemaan työntekijälähtöisen, kiinnostavan, motivoivan ja ymmärrettä-

vän koulutuksen.  

Tutkimuksessa selvitetään mitä työelämässä halutaan juomakoulutukselta ja selvite-

tään tietyn organisaation työntekijöiden ja esimiesten tarpeita ja haluja juomakoulu-

tusta kohtaan. 

Tuloksien pohjalta rakennetaan juomakoulutuskäsikirjoituksen eli Proof of Concept 

(POC). POC on näyte tai suunnitelma idean onnistumisen mahdollisuuksista (Collin & 

Saarelainen, 2006). POC:n avulla ja tutkimuksessa selvitetyillä työntekijöiden tarpeilla 

voidaan suunnitella jatkotutkimuksena lopullinen juomakoulutuskonsepti ja suorittaa 

sen testaus. POC:n pohjalta rakennetun juomakoulutuksen tarkoituksena on, että 
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siitä saaduilla opeilla työntekijä pystyy parantamaan asiakaspalveluaan, tuottamaan 

elämyksiä asiakkaalle sekä parantamaan omaa tuotetietouttaan ja myyntitaitojaan.  

Mielenkiinto tällaisen opinnäytetyön toteuttamisesta lähtee omasta vahvasta osaa-

misesta ja osaamisesta saadusta palautteesta työelämästä. Erityisesti alkoholijuomat 

ovat vahva mielenkiinnon kohde, samoin muiden opettaminen ja oman osaamisen 

jakaminen. Toiveena on tulevaisuudessa alkoholijuomien ja kouluttamisen kanssa 

työskenteleminen.  

Tutkimuksen kohteena olevat kaksi ravintolaa toimivat Jyväskylän keskustassa sijait-

sevan hotellin Y yhteydessä ja niistä käytän nimitystä Ravintola A ja Pubi B. Hotelli ja 

molemmat ravintolat kuuluvat hotelliketjuun X.  

1.1 Aikaisempia tutkimuksia  

Tehdyt tutkimukset täydentävät jo olemassa olevaa tietoa. Kun tutkija ottaa selvää 

aikaisemmista tutkimuksista, hän saa vihjeitä ja apuja oman aineistonsa keräämi-

seen. (Hirsjärvi & Hurme 2008.) 

Huurre (2016) selvitti opinnäytetyössään, kuinka hyvin työpaikalla annettu koulutus 

vastaa yrityksen henkilökunnan osaamistarpeisiin. Huurteen tutkimuksen perusteella 

koulutuksille on tarvetta ja tutkittujen ravintoloiden henkilökunta oli halukas huoleh-

timaan ja kasvattamaan omaa ammattitaitoaan.  

Järvi (2010) kartoitti omassa opinnäytetyössään Turun ammattikorkeakoulun resto-

nomiopiskelijoiden oluttietotasoa, sekä suunnitteli olutkoulutuksen toteutuksen. 

Koulutuksen järjestämisen jälkeen kerätyn palautteen mukaan koulutus oli tarpeelli-

nen ja hyödyllinen oman ammattitaidon kehittämistä ajatellen. 

Järvi (2010) ehdotti olutkoulutustaan koskevassa opinnäytetyössään kehitysideaksi 

seuraavaa koulutusta varten kurssimateriaalin saamista verkko-opiskeluympäristöön. 

Kun oppimateriaali on verkossa, siihen pääsee helpommin käsiksi ja koulutuksen jär-

jestäminen kokonaan etänä helpottuisi. Haasteena on suunnitella koulutus niin, että 

se sopii verkossa pidettäväksi.  

Tuomaala ja Vartiainen (2013) tekivät opinnäytetyössään tutkimuksen siitä mitkä 

asiat vaikuttavat alkoholin myynnin laskemiseen ravintoloissa. Tutkimuksessa selvisi, 
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että tutkimukseen osallistujat arvioivat tietotaitonsa erilaisista alkoholijuomista 

melko heikoiksi ja tämä oli suurena syynä alkoholin myynnin laskemiseen.  

Näiden aikaisempien opinnäytetöiden perusteella voidaan päätellä, että erilaisille 

koulutuksille ja osaamisen kehittämiselle on työntekijöiden keskuudessa tarvetta.  

1.2 Matkailu- ja ravitsemisalan osaamistarveraportti ja Tulevaisuusluo-

tain 

Matkailu- ja ravitsemisalan osaamistarveraportin (Taipale-Lehto, 2012.) on toteutta-

nut Opetushallitus Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi-

hankkeessa ja siinä määritellään millaisia osaamistarpeita matkailu- ja ravitsemis-

alalla on tulevaisuudessa. Alan osa-alueita raportissa olivat ruoka- ja ravintolapalve-

lut, majoituspalvelut, ohjelma-, viihde-, festivaali- ja hiihtokeskuspalvelut sekä 

myynti-, markkinointi- ja kokouspalvelut.  

Osaamistarveraportissa (Taipale-Lehto, 2012) esiteltiin osaamistarpeiksi alan perus-

taidot ja ydinosaaminen, kielitaito, tieto- ja viestintätekniikan osaaminen, ympäristö-

asioiden hallinta, eettisyys, tuotetietous (esimerkiksi elintarvikkeiden, raaka-aineiden 

ja juomien tuntemus), markkinointi- ja myyntiosaaminen, toimintaympäristön muu-

tosten hahmottaminen ja luovuus ja innovointi.  

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) julkaisi vuonna Palvelut 2020 – Osaaminen kansain-

välisessä palveluyhteiskunnassa –raportin (2006), joka esittelee osaamisvaatimuksia 

ja –tarpeita vuodelle 2020 palveluyritysten näkökulmasta. Raportissa majoitus- ja ra-

vitsemispalveluiden osaamistarpeet jaotellaan työntekijätehtäviin, asiantuntija- ja 

esimiestehtäviin ja johtotehtäviin.  

Työntekijätehtävien osaamistarpeita ovat asiakaspalveluosaaminen, yhteistyökyky, 

myyntitaidot, asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja ennakointi, muutosvalmius ja tii-

mityötaidot.  

Asiantuntija- ja esimiestehtävien osaamistarpeita ovat asiakkaiden tarpeiden tunnis-

taminen ja ennakointi, yhteistyökyky, ongelmanratkaisukyky, asiakasosaaminen, ih-

misten johtaminen, tiimityötaidot ja kyky jakaa osaamista ja toisten osaamisen ym-

märtäminen.  (Palvelut 2020, 2006.) 
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2 Tutkimusongelma, ilmiö ja tutkimus- ja 

analyysimenetelmät 

Tutkimusongelma kertoo millaisen tutkimusasetelman ilmiön tutkiminen vaatii, mil-

lainen aineisto on tarpeellista ja mitkä ovat aineistonkeruumenetelmät. (Hirsjärvi ym. 

2008, 15.) 

Tutkimusongelma: yrityksen työntekijöiden ja esimiesten tarpeiden ja toiveiden sel-

vittäminen juomakoulutuksen suhteen ja näiden pohjalta asiakasyritykselle spesifin 

juomakoulutuksen rakentaminen. 

Tutkimusilmiö on jokin tutkijaa kiinnostava asia ja jota tutkija haluaa ymmärtää pa-

remmin. (Kananen 2015, 19.) Tämän opinnäytetyön tutkimusilmiönä on juomakoulu-

tus ja sitä tarkastellaan koulutuksen järjestäjän/pitäjän näkökulmasta eli miten kou-

lutuksesta saadaan tehokas ja asiakasyrityksen henkilökunnalle sopiva, kuinka työn-

tekijät saadaan motivoitua ja innostumaan koulutuksesta ja mitä osallistujat haluavat 

koulutukselta.  

Tutkimuskysymysten avulla tutkija pystyy löytämään aineistosta vastauksia, jotka 

auttavat ratkaisemaan tutkimusongelman. (Kananen 2015, 55.) 

Tutkimuskysymykset:  

1) Millaista koulutusta/juomakoulutuskonseptia yrityksessä tarvittaisiin?  

2) Kuinka suunnitella henkilökunnan tarpeisiin vastaava juomakoulutus?  

Kun tutkimuksen aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä lähdetään pohtimaan, täytyy 

tutkijan ensin määriteltävä mitä ja millaista tietoa hän tarvitsee ymmärtääkseen tut-

kimuskohdettaan. Tutkijan on tärkeää myös perustella miksi on valinnut juuri tietyt 

menetelmät. (Kananen 2015, 29–30.)  

Tässä opinnäytetyössä käytetään laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen mene-

telmiä. Aineistoa kerätään haastatteluin ja se analysoidaan teemoittelemalla.  

Laadullisen tutkimuksen menetelmiä käytetään, kun tutkimuksen kohteena olevaa 

ilmiötä ei tunneta ja halutaan vastaus kysymykseen: ”Mistä on kyse?”. (Kananen 
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2014, 16.) Laadullista tutkimusta käytetään myös silloin, kun ilmiöstä ei ole aikaisem-

paa tietoa tai teorioita, jotka selittävät ilmiötä. Tällä tutkimusmenetelmällä saadaan 

ilmiöstä syvällinen näkemys. (Kananen 2017, 22.) 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, ymmärtää ja tulkita ilmiötä sekä 

ymmärtää ilmiö syvällisesti. Laadullisella tutkimuksella tutkitaan yhtä yksittäistä ta-

pausta, verrattuna kvantitatiiviseen tutkimukseen, jossa tutkitaan suurta joukkoa ta-

pauksia. (Kananen 2008, 24–25.) 

Laadullisessa tutkimuksessa oletuksia ja ongelmia voidaan kuitenkin tarkentaa tutki-

muksen edetessä, toisin kuin määrällisessä tutkimuksessa. Tutkimusongelmana opin-

näytetyössäni on asiakasyritykselle spesifin koulutuksen rakentaminen työntekijöi-

den tarpeiden mukaisesti.  (Hirsjärvi ym. 2008, 56–57.) 

Induktiolla tarkoitetaan sitä, että edetään yksittäisestä tapauksesta yleiseen ja aikaan 

saadaan yleistyksiä. Kun päättely on induktiivista, silloin kerätään havaintoja, joiden 

pohjalta tehdään yleistyksiä tai teorioita. (Kananen 2008, 20.) Esimerkiksi yksittäisen 

toimipaikan henkilökunnan tarpeiden selvittämisellä voidaan päätellä muiden toimi-

paikkojen henkilökunnan tarpeita.  

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija saa tutkimusongelmaan ratkaisun ja tulosten 

avulla hän ymmärtää paremmin ilmiötä, mutta kehittämistyöhön tai ongelman mah-

dolliseen poistamiseen laadullisessa tutkimuksessa ei ryhdytä. Ratkaisujen testaami-

nen ja toimivuus käytännössä ovat kehittämis- tai toimintatutkimusta. Kehittämis- ja 

toimintatutkimuksessa pelkkä ongelman toteaminen ei riitä, vaan sen korjaamiseen 

ja muuttamiseen tarvitaan käytännön toimintaa. (Kananen 2015, 29.) 

Tutkimusmenetelmänä on teemahaastattelu, kohderyhmänä toimipaikan esimiehet 

ja työntekijät. Näin saadaan selville mitä esimiehet haluavat ja mitä työntekijät halua-

vat koulutukselta. Teemahaastattelun runko ja apukysymykset ovat liitteenä (Liite 1). 

Ennalta valittujen teemojen pohjalta pystytään haastattelun aikana syventämään 

teemoja lisäkysymyksillä (Hirsjärvi ym. 2008, 67).  

Haastattelua käytetään tutkimusmenetelmänä silloin, kun tutkimuksen aihe on tun-

tematon tutkijalle. Haastattelun vastaukset voivat olla monitahoisia ja tutkija ei etu-

käteen osaa päätellä mihin suuntaan vastaukset menevät. Haastattelulla pystytään 
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myös syventämään annettuja vastauksia ja saatua tietoa pyytämällä mielipiteille pe-

rusteluita. Vastauksia antava osapuoli, tutkittava, pystyy luomaan merkityksiä ja on 

tutkimuksen aktiivinen osapuoli. (Hirsjärvi ym. 2008, 35.) 

Teemahaastattelussa teemana on tutkimuksen ilmiö ja tutkittava tai haastateltava 

kertoo kokemuksistaan ja mielikuvistaan liittyen ilmiöön. Tällöin tutkija ei pysty esit-

tämään haastattelussa tarkkoja kysymyksiä, koska hän ei tunne ilmiötä. Ilmiön ym-

märtäminen on laadullisen tutkimuksen tavoite. (Kananen 2015, 59–60.)  

Teemahaastattelussa haastattelu etenee tiettyjen teemojen ja niistä heräävän kes-

kustelun mukaisesti. Haastattelun teemat ovat kaikille samat. (Hirsjärvi ym. 2000, 

48.) Haastattelun teemoina olivat haastateltavien taustatiedot, esimerkiksi kokemus-

vuodet ja aikaisempi koulutus, millaisia toiveita ja tarpeita haastateltavilla oli juoma-

koulutusta ajatellen ja millainen heidän unelmien juomakoulutuksensa olisi. Tausta-

tiedot valittiin haastattelun ensimmäiseksi teemaksi haastateltavien lämmittelyksi ja 

totuttamiseksi haastattelutilanteeseen. Tarpeet ja toiveet valittiin seuraavaksi tee-

maksi, jotta saataisiin selville mitä työntekijät haluavat juomakoulutukselta. Unel-

mien juomakoulutus valittiin viimeiseksi teemaksi, jotta työntekijöiltä saataisiin inno-

vatiivisia ideoita juomakoulutuksen järjestämistä varten.  

Kun analyysimenetelmä on päätetty jo etukäteen, se helpottaa haastattelun suunnit-

telemista ja litterointia (Hirsjärvi ym. 2008, 135). Haastattelusta saatua aineistoa ana-

lysoidaan teemoittelemalla. Teemoittelu tarkoittaa sitä, että haastattelusta saatuja 

tiedot jaotellaan teemojen alle ja niitä analysoidaan. (Kananen 2008, 91.) Teemoitte-

lussa kerätään teemojen alle aineistosta ne kohdat, joissa teemoista on puhetta. Tee-

mojen analysoinnin ymmärtämiseksi tekstiin nostetaan esille sitaatteja eli näytteitä 

varsinaisesta haastattelusta. Sitaattien avulla saadaan tekstiin havainnollistavia esi-

merkkejä, mutta niiden käytön on oltava harkittua. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2006.) Lopulliset teemat teemoitteluun kerätään haastatteluaineistosta.  

Litteroinnilla tarkoitetaan nauhoitetun aineiston puhtaaksikirjoittamista (Hirsjärvi 

ym. 2008, 138) ja se on tässä opinnäytetyössä tehty koko haastatteludialogista. Litte-

rointia ei tehty sanatarkasti, esimerkiksi erilaiset äännähdykset, äänenpainot ja eleet 

on jätetty pois. 
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3 Juomakoulutuksen suunnittelu ja työkalut 

Oma persoonallisuus on yksi tärkeimmistä ravintola-alan työntekijän työkaluista. Sen 

pitää valmiiksi olla asiakaspalvelualalle sopiva, sitä ei pystytä kouluttamaan. Muita 

ominaisuuksia pystytään parantamaan ja uusia työkaluja antamaan koulutuksen 

avulla ja itsensä kouluttaminen ja oman osaamisen parantaminen auttavat selviä-

mään työmarkkinoilla. (Aho, Autti & Siitonen 2009, 12.) Tämän takia koulutuksien 

tarjoaminen on tärkeää.  

3.1 Palvelumuotoiluprosessin hyödyntäminen koulutuksen suunnitte-

lussa 

Palvelumuotoilua käytetään esimerkiksi uusien palveluiden innovoimiseen ja jo ole-

massa olevien palveluiden kehittämiseen. Sen avulla muodostetaan palvelujen käyt-

täjien toiveet ja odotukset sekä palveluntuottajan tavoitteet palveluiksi. Palvelua 

muotoiltaessa pitää ottaa huomioon myös palveluntuottajan taloudelliset näkemyk-

set ja tavoitteet. (Tuulaniemi 2011, 24–25.)  

Palvelumuotoilusta puhuttaessa pitää aina ottaa huomioon asiakas, palvelun käyt-

täjä, koska tämä on olennainen osa palvelutapahtumaa ja hänen kokemuksensa pal-

velusta on tärkeä. Tällöin puhutaan palvelukokemuksesta ja palvelumuotoiluproses-

silla pyritään vaikuttamaan asiakkaan palvelukokemukseen positiivisesti. (Tuulaniemi 

2011, 26.) 

Palvelumuotoilun tavoitteita ovat ihmisten toiminnan, käyttäytymisen, tavoitteiden 

ja tarpeiden parempi ymmärtäminen, uusien palvelu- ja liiketoimintamahdollisuuk-

sien havaitseminen, toimivien palvelujen suunnittelu esimerkiksi analysoimalla, ideoi-

malla, konseptoimalla ja prototypoinnilla ja lopuksi suunnitellun palvelun toteuttami-

nen.  (Tuulaniemi 2011, 111.)  

Palvelumuotoiluprosessi voidaan jakaa osiin. Ensimmäisenä osana on ongelman mää-

rittely, eli millainen ongelma on ratkaistava ja millaiselle organisaatiolle valmis pal-

velu tulee ja millaiset ovat sen tavoitteet. Toinen osa on tutkimus. Tutkimusta voi-

daan tehdä esimerkiksi haastatteluilla, kyselyillä ja asiakastutkimuksilla ja näiden 
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avulla luodaan ymmärrys ja kokonaiskuva kehittämiskohteesta ja sen toimintaympä-

ristöstä ja millaisia tarpeita organisaatiolla ja sen jäsenillä on. Kolmas osa on suunnit-

telu, jossa ideoidaan erilaisia vaihtoehtoja palvelun tuottamiseen. Tässä osassa pal-

velun saava organisaatio on mukana. Tämän jälkeen tulee palvelutuotanto, jossa val-

mis palvelu tuotetaan ja annetaan organisaation käyttöön. Viimeisenä osana on arvi-

ointi, jolla arvioidaan kuinka hyvin palvelumuotoiluprosessi on onnistunut tuotta-

maan palvelun ja samalla kerätään palautteita ja kokemuksia. Palautteiden ja koke-

musten pohjalta palvelua voidaan vielä hienosäätää. (Tuulaniemi 2011, 127–128.)  

3.2 Henkilökunnan tunteminen ja osaamisen kartoittaminen 

Ennen juomakoulutuksen aloittamista, pitää kouluttajan tuntea ravintolahenkilö-

kunta ja millaista osaamista toimipaikan henkilökunnalla jo on.  

Yrityksen henkilökunnalla on erilaiset lähtökohdat, koska motivaatio, olemassa olevat 

tiedot ja taidot, resurssit osallistumiseen, vaikutusvalta ja kiinnostuksen kohteet vaih-

televat. (Koskinen, Ruuska & Suni 2018, 125.) Kun henkilökuntaan lähdetään tutustu-

maan, tämä on tärkeää pitää mielessä.  

Organisaation menestystekijät, sen asiakkaiden tarpeet, toiveet ja odotukset, toimin-

taympäristön, työn ja toimintatapojen muutokset ja strategiset tavoitteet vaikuttavat 

siihen millaisia osaamistarpeita organisaation työntekijöillä on. Osaamistarpeita tar-

kasteltaessa kannattaa ottaa monta eri näkökulmaa, jotta tarpeista saadaan muodos-

tettua paras kuva. Osaamistarpeiden selvitystyöhön kannattaa ottaa mukaan koko 

henkilöstö, koska se auttaa henkilöstöä ymmärtämään mitä heiltä vaaditaan, jotta 

yritys tai organisaatio menestyisi. (Otala 2008, 108–109.) 

Otala (2008, 112.) puhuu kirjassaan täsmätarpeista ja täsmäosaamisesta. Täsmätar-

peet ovat osaamistarpeita, jotka syntyvät kun esimerkiksi myyjien ja asiakaspalvelijoi-

den tuotetuntemusta halutaan lisätä. Muita täsmätarpeita synnyttäviä tilanteita ovat 

esimerkiksi uusien tuotantomenetelmien ja uusien toimintatapojen käyttöönotto. 

Juomakoulutuksella halutaan vastata tähän täsmätarpeeseen.  

Hätönen (2011, 10) kuvaa kirjassaan osaamiskäsitteen sisältöä seuraavasti:  

Osaaminen  
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1) koostuu yksilön luontaisista kyvyistä, ominaisuuksista, motii-
veista ja itseä koskevasta käsityksestä sekä koulutuksen, työn ja ko-

kemuksen myötä hankituista tiedoista ja taidoista. 

2) sisältää aina hiljaista tietoa eli vaikeasti näkyväksi tehtävää tie-
toa 

3) koostuu työn tekemisessä tarkoituksenmukaisista tiedoista, tai-
doista, kyvyistä, ihmissuhdeverkoista, sitoutumisesta, kokemuk-
sista, tunteista, asenteista ja motivaatiosta sekä näiden ominai-

suuksien yksilöllisestä yhdistelmästä 

4) ennustaa yksilön käyttäytymistä monissa erilaisissa tilanteissa ja 
tehtävissä 

5) on tilannesidonnaista 

6) on havainnoitavissa työsuorituksissa 

7) on käytännön tietoa eli kykyä toimia.  

Organisaation strategia ja toiminnalle asetetut tavoitteet ohjaavat osaamisen kehit-

tämistä. Henkilöstön osaamisella toteutetaan organisaation strategiaa. Organisaation 

tulevaisuuden kuva ja kehittymissuunta on oltava selvillä ja osaamista kehitetään 

osa-alueilla, jotka organisaatiossa koetaan tulevaisuudessa tärkeiksi. (Hätönen 2011, 

6.) 

3.3 Juomakoulutuksen sisältö, oppimistavoitteet ja opetusmenetelmät 

Ravintola-alalla ja baariympäristössä asiakaspalvelijan henkilökohtaisilla ominaisuuk-

silla on merkitystä, koska työtä tehdään ihmisten kanssa. Myös tekninen osaaminen 

on tärkeää, samoin erilaisten anniskelutoimintaa ohjaavien vaatimuksien ymmärtä-

minen ja noudattaminen. Tasapaino ja osaaminen näiden kaikkien osa-alueiden koh-

dalla on tärkeää. (Aho ym. 2009, 11.) 

Oppimisella on sosiaalinen ulottuvuus, jolla tarkoitetaan oppimista toimimalla mui-

den ihmisten kanssa ja että oppiminen on vuorovaikutuksellinen prosessi. Tämä tar-

koittaa sitä, että kouluttajan täytyy koulutettavan asian lisäksi myös hallita ja organi-

soida vuorovaikutustilannetta niin, että se on oppimiselle suotuisa. Yhteisöllisestä 

oppimisesta puhutaan, kun tieto on yhteistä ja sen kokoamiseen osallistuu koko 

ryhmä. (Lindblom-Ylänne 2009, 100.) 
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Opetusmenetelmällä tarkoitetaan keinoja, joita käytetään koulutuksen tavoitteiden 

saavuttamiseen. Opetusmenetelmän valitsemista auttaa keskustelun herätteleminen 

osallistujien kesken. Näin kouluttaja saa tietoa millaisia ajatuksia ja kysymyksiä osal-

listujille on herännyt ja mitä he ovat opetettavasta asiasta jo oppineet. (Rauste-von 

Wright, Wright & Soini 2003, 204–206.) 

Visualisointi on tehokas opetusmenetelmä. Visualisoinnilla saadaan esitettyä jokin 

asia näkemällä, esimerkiksi piirtämällä kaavioita ja kuvia. Useimmiten visualisointi on 

tehokkaampi ja voimakkaampi viestinnän väline, kuin puhuttu kieli tai kirjoitettu 

sana, se tekee esitetyn asian konkreettiseksi ja kaikkien helposti ymmärrettäväksi. 

(Tuulaniemi 2011, 115.)  

Liian pitkät ja monimutkaisesti esitetyt esitykset koetaan epäammattimaisina, viestin 

tehokkaaseen ja mielenkiintoa ylläpitävään esittämiseen riittää taitavalta viestijältä 

kuvat ja muutamat, tarkkaan valitut asiasanat. (Koskinen 2018, 69.) 

3.4 Osallistujien motivointi 

Ihminen on sisältäpäin ohjautuva ja tämä tarkoittaa sitä, että hänen tunnetilojaan ja 

ajatuksiaan ei voi ohjailla ulkopuolelta. Ihmiselle on annettava ympäristö, jossa on 

motivoitumista ja tehtävään sitoutumista edistäviä tekijöitä. Motivoitumista ja sitou-

tumista ei siis voida pakottaa. (Hyppänen 2013, 156, 160.) 

Hyvällä motivaatiolla ja motivoinnilla saadaan aikaan käyttäytymistä, joka innostaa 

työntekijää pääsemään tavoitteisiinsa. Mitä enemmän työntekijällä on motivaatiota 

työtehtäväänsä kohtaan, sitä innokkaammin ja tehokkaammin hän suorittaa tehtä-

vän. Motivaatioon voidaan vaikuttaa motivaatiotekijöillä, joita voivat olla sekä ulkoi-

sia, että sisäisiä. Ulkoisia motivaatiotekijöitä ovat esimerkiksi erilaiset edut, raha-

palkka ja asema. Sisäisiä taas ovat esimerkiksi tarkoituksellisuuden, vapauden, it-

sensä toteuttamisen ja edistymisen tunteet. (Hyppänen 2013, 140.) 

Sisäinen motivaatio tulee esiin tilanteissa, kun tekeminen tyydyttää pätevyyden ja 

kontrollin tarpeen ja tekeminen on silloin kiinnostavaa ja miellyttävää ja suoritetaan 

loppuun sen takia. Ulkoinen motivaatio vaihtelee yksilöstä toiseen, mutta se on aina 

ulkoista, eikä löydy yksilöstä itsestään. Ulkoinen ja sisäinen motivaatio kuitenkin tu-

kevat ja täydentävät toisiaan. (Sansone, Harackiewicz & Sansone 2000, 444–446.) 



13 
 

 

Palvelumuotoilussa käytetään termiä yhteiskehittäminen. Yhteiskehittämisessä kaikki 

palvelun eri osapuolet ja sidosryhmät, käyttäjä ja tuottaja, osallistuvat palvelun kehit-

tämiseen. Kun osapuolet otetaan mukaan lopullisen palvelun, tässä tapauksessa juo-

makoulutuksen, suunnitteluun ja kehittämiseen, se sitouttaa ja motivoi osapuolia pa-

remmin. (Tuulaniemi 2011, 117.) Näin valmis juomakoulutus tunnetaan omaksi ja sii-

hen motivoidutaan paremmin.  

Yhteiskehittämisen avulla saadaan luotua palvelun eri osapuolten kanssa yhteinen 

käsitys millaisia ongelmia ja tavoitteita palvelulla lähdetään ratkaisemaan. Yhteiske-

hittämisen avulla saadaan tuotettua tietoa, josta on hyötyä kaikille sidosryhmille ja 

jota sidosryhmät pystyvät hyödyntämään omissa tarpeissaan. Myös sidosryhmien si-

touttaminen ja valmiin palvelun ja tiedon ottaminen omaksi on yhteiskehittämisen 

tärkeä tavoite. Kun palvelun kehittämisessä on käytetty yhteiskehittämisen keinoja, 

pitävät palvelun loppukäyttäjät sitä luotettavampana ja miellyttävämpänä käyttää. 

(Koskinen 2018, 118.) 

Yhteiskehittämisen onnistuminen vaatii vetäjältä hyviä vuorovaikutustaitoja ja avoi-

muutta sekä valmiutta muuttamaan omia toimintatapojaan sidosryhmien (koulutuk-

seen osallistujien) toiveiden ja tarpeiden mukaan. (Koskinen 2018, 136.) 

3.5 Juomakoulutuksen toteutus ja räätälöinti 

Jotta juomakoulutuksesta saataisiin mielenkiintoinen, saa koulutuksen järjestäjä 

käyttää sen suunnittelussa luovuutta. Kun koulutus eroaa jotenkin tavallisesta ja to-

tutusta, se jää helpommin mieleen. (Koskinen 2018, 150.) 

Koskinen (2018, 143) mainitsee kirjassaan, että jokaisen tilaisuuden järjestäjän pitäisi 

ensimmäiseksi kysyä itseltään ”miksi aion järjestää tämän tilaisuuden” ja ”miten tilai-

suus palvelee tutkimushankkeeni tavoitteita ja vie sitä eteenpäin?”. Juomakoulutuk-

sen vetäjän pitää siis miettiä järjestämälleen koulutukselle tavoite.  

3.6 Proof of Concept 

"Proof-of-Concept Prototype is a term that (I believe) I coined in 
1984. It was used to designate a circuit constructed along lines simi-

lar to an engineering prototype, but one in which the intent was 
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only to demonstrate the feasibility of a new circuit and/or a fabrica-
tion technique, and was not intended to be an early version of a 

production design.” (Carsten 1989) 

Termiä proof-of-concept eli POC käytetään tietotekniikassa. Sen avulla testataan uu-

den idean toteuttamiskelpoisuutta valmisteluiden ja kartoituksen avulla. POC-

vaiheessa todennetaan uuden idean konseptia ja sen avulla pystytään maksimoi-

maan prototyypin tai pilotoinnin onnistuminen. POC:n avulla saaduilla tuloksilla sel-

viää mihin suuntaan idea pitää kehittää, jotta se tuottaa parhaita tuloksia. POC-

vaiheessa ideaa ei vielä käytännössä testata vaan sen tavoitteena on selvittää idean 

toteuttamiskelpoisuus, tunnistaa mahdolliset idean toteuttamiseen liittyvät haasteet 

ja arvioida kuinka paljon työtä idean pilotointi vaatisi. (Collin ym. 2016.)  

Proof-of-concept on käytössä myös elokuvateollisuudessa. Elokuvateollisuuden POC 

tarkoittaa käsikirjoituksesta tehtyä lyhyttä kohtausta, jolla herätellään sijoittajien 

mielenkiintoa ja annetaan perusteita miksi heidän kannattaisi sijoittaa juuri kyseiseen 

elokuvaan. Siinä annetaan esimerkkejä käsikirjoituksesta, ohjaamisesta ja kuvaustek-

niikasta sekä elokuvan kelpoisuudesta suurempaan tuotantoon. (Dickerson 2016.) 

Proof-of-Concept eroaa prototyypistä siten, että POC:lla todistetaan, että idea voi-

daan toteuttaa, kun taas prototyyppi kertoo miten idea voidaan lopulta toteuttaa. 

POC on ensimmäinen yritys luoda ja todentaa jotain, joka voisi toimia oikeassa elä-

mässä. (Singaram ym. 2018.) 

4 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus toteutettiin ilman toimeksiantoa opiskelijan omassa työpaikassa, josta opis-

kelijalla on takanaan pitkä työkokemus. Tutkimuksella haluttiin herätellä myös toimi-

paikan kiinnostusta työntekijöiden kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä 

tuoda esille työntekijöiden tarpeita ja toiveita. Kyseessä on hotelliketjuun X kuuluva 

hotelli, jossa toimii ruokaravintola sekä baari, Ravintola A ja Pubi B.  
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4.1 Tutkittavien valinta 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkittavista käytetään termiä informantti. Tutkittavia 

valittaessa on tärkeää, että he tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon 

ja että he ovat osuvia valintoja tutkimuksen kannalta. (Kananen 2008, 37.) 

Opinnäytetyötä varten tehtävään tutkimukseen valittiin informanteiksi tietyissä kah-

dessa ravintolassa, Ruokaravintola A ja Pubi B, anniskelutehtävissä työskentelevät 

työntekijät ja esimiehet. Molemmissa ravintoloissa työskentelee enemmän työnteki-

jöitä esimerkiksi keittiön työtehtävissä, mutta rajaavana tekijänä pidettiin juuri tuota 

anniskelutehtävissä toimimista.  

Tutkittava ryhmä on kahdessa tietyssä ravintolassa anniskelutehtävissä toimivat 

työntekijät ja tämä ryhmä käsittää yhdeksän, joista esimiehiä on kaksi. Tutkimuksessa 

käytetään laadullisen tutkimuksen menetelmiä, teemahaastattelu ryhmämuotoisesti 

esimiehet ja työntekijät erillään.  

4.2 Haastattelu 

Tutkimus suoritetaan ryhmähaastatteluna, koska se on luonteeltaan spontaanimpi ja 

vuorovaikutus ryhmän jäsenten kesken saa aikaan monipuolista tietoa tutkittavasta 

ilmiöstä. (Hirsjärvi ym. 2008, 61.) Haastattelua tehtäessä on kuitenkin muistettava, 

että sen tavoitteena on kerätä tietoa ja se toimii haastattelijan aloitteesta. (Eskola, 

Lätti & Vastamäki 2018, 29.)  

Ryhmähaastattelussa haastattelijalla on omat haasteensa, hänen on saatava aikaan 

keskustelua ja helpotettava sitä tarvittaessa. Myös vuorovaikutuksen aikaansaami-

nen on haastattelijan tärkeä tehtävä. (Hirsjärvi ym. 2008, 61.)  

Teemahaastattelua suunnitellessa itse teemojen suunnittelu on kaikkein tärkeim-

mässä osassa. Kun tutkija laatii haastattelurunkoa teemahaastattelua varten, hänen 

täytyy pohtia tutkimuksensa teema-alueet, ei tarkkoja haastattelukysymyksiä. (Hirs-

järvi ym. 2000, 66.) Teemoja valitseminen vaikuttaa siihen minkälaista tietoa haastat-

telusta loppujen lopuksi saadaan. (Eskola ym.  2018, 41.) 
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Oman tutkimukseni teema-alueita ovat liitteessä 2. Päätin kolme laajaa teema-alu-

etta etukäteen ja niiden tueksi joitain apukysymyksiä, mikäli keskustelua ei synny 

haastattelutilanteessa spontaanisti.  

4.3 Tutkimuksen luotettavuuden varmistus 

Haastattelun käyttäminen tutkimusmenetelmänä on haasteellista, koska siinä on 

suuri mahdollisuus virheisiin tai haastateltavien vastaukset eivät ole vilpittömiä. 

Haastateltavat saattavat vastata niin kuin he olettavat, että kysymyksiin halutaan 

vastata ja tällöin ei saada todellista tietoa aiheesta. Haastattelusta saatu aineisto on 

vapaamuotoista ja sen analysointiin, tulkitsemiseen ja raportoimiseen ei ole valmiita 

malleja, joka saattaa aiheuttaa ongelmia tutkijalle. (Hirsjärvi ym. 2008, 35.) 

Mikäli haastateltavat tuntevat olonsa epämukavaksi, se saattaa vääristää tutkimustu-

loksia. Myös haastateltavien halu miellyttää haastattelijaa ja pyrkimys vastata niin 

kuin kuvittelevat haastattelijan haluavan, vaikuttaa negatiivisesti tuloksiin.  

Omana etunani ja haasteenani on tutkijana tämän lisäksi myös se, että tunnen haas-

tateltavat oman työpaikkani kautta. Koska olen haastateltavilleni tuttu, he luottavat 

minuun ja eivät tunne oloaan epämiellyttäväksi haastattelutilanteessa. Haastattelijan 

roolini on osallistuva, ja se tekee haastattelutilanteesta luontevamman ja miellyttä-

vämmän. (Eskola ym. Toim. Valli, 2018, 28.) Samasta syystä haastattelu voi kuitenkin 

mennä pieleen, koska jos tunnelma tilanteessa on liian rento ja tuttavallinen, keskus-

telun varsinainen aihe ja tavoite saattaa unohtua. Haastateltavat voivat myös kokea 

tarvetta miellyttää tuttua haastattelijaa vastauksillaan, joka saattaa vääristää tutki-

mustulosta.  

Haasteena ryhmähaastattelun järjestämiselle ovat esimerkiksi se, että kaikki haastat-

teluun kutsuttavat eivät saavu haastatteluun ja näin tärkeää tietoa voi jäädä saa-

matta. Itse haastattelutilanteessa haasteita saa aikaan ryhmädynamiikka ja sen toimi-

minen. Jos ryhmässä on dominoivia henkilöitä, se saattaa johtaa saadun tiedon vää-

ristymiseen jos kaikki ryhmän jäsenet eivät pääse tarpeeksi ääneen. Tällöin haastat-

telijan on oltava valmis ottamaan myös hiljaisemmat ryhmän jäsenet mukaan keskus-

teluun. (Hirsjärvi ym. 2008, 63.) 
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Tutkimuksen luotettavuutta voidaan varmistaa informantin vahvistuksella, arvioita-

vuudella ja riittävällä dokumentaatiolla, saturaation saavuttamisella ja reliaabeliuden 

ja validiuksen saavuttamisella.  

Informantin vahvistuksella tarkoitetaan sitä, että tutkimustulokset annetaan infor-

mantin, eli tutkimuksessa haastatellun, henkilön luettavaksi. Kun informantti vahvis-

taa tutkimustulokset oikeiksi, on tutkimus silloin luotettava tutkittavan kannalta. (Ka-

nanen 2017, 177.) 

Arvioitavuus tai riittävä dokumentaatio tarkoittaa eri tutkimuksen vaiheissa tehtyjen 

ratkaisujen perustelua ja dokumentointia. Kun dokumentaatio on riittävää, pystytään 

ratkaisut jäljittämään ja niiden luotettavuus arvioimaan. (Kananen 2017, 178.) 

Saturaatio, eli kyllääntymispiste, tarkoittaa sitä, että tutkimustulokset eri lähteistä al-

kavat toistua. Haastateltavia otetaan laadulliseen tutkimukseen niin paljon, että satu-

raatio saadaan aikaiseksi. (Kananen 2017, 179.) 

Reliaabeliudella tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta tai pysyvyyttä. Tutki-

mustulosten pysyvyys tarkoittaa sitä, että tutkimustulokset pysyvät samanlaisina, jos 

tutkimus tehdään uudestaan. Validius tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä, eli sitä 

kuinka hyvin tutkimusmenetelmät mittaavat mitattavaa asiaa ja että tutkitaan oikeita 

asioita. (Hirsjärvi ym. 2007, 226; Kananen 2017, 175.)  

5 Tutkimustulokset ja niiden analysointi 

Tutkimustuloksia analysoitiin teemoittelemalla. Tarkemmat teemat löytyivät haastat-

telujen aikana toistuvasti esiin nousseista aiheista, teemahaastattelurungossa käytet-

tyjen teemojen (taustatiedot, tarpeet ja toiveet ja unelmien juomakoulutus) sisältä. 

Haastattelusta esiin nousseita teemoja ovat tuotetietous, käytännössä kokeileminen, 

myynti, bisnesnäkökulma, sisäinen yrittäjyys, motivointi ja motivoituminen, koulutta-

jan ominaisuudet ja persoona, trendit ja niiden seuraaminen sekä ruuan ja juoman 

yhdistäminen.  

5.1 Tarpeet ja toiveet 

Sit ei uskalla suositella sitä, kun ei tiedä millaista se on. 
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Tuotetietous ja tuotteisiin tutustuminen nousi suurimpana ja toistuvimpana teemana 

läpi kaikkien haastatteluiden. Se nähtiin perusedellytyksenä työn laadukkaalle suorit-

tamiselle. Myös lisämyynnin tekeminen koettiin hankalaksi, kun tuotteista ei ole tar-

peeksi tietoa. Työntekijöiden tuotetietouden lisääminen parantaisi toimipaikan rahal-

lista tulosta arvokkaampien tuotteiden lisämyynnin onnistuessa.  

Vielä muutama vuos sitten asiakkaan ois voinu puhua pyörryksiin, 
mutta enää sitä ei oikein pysty tekemään koska asiakkaatkin tietää 

aika paljon. 

Siitä tulee sellanen hämmentävä olo, että mä en osaa tehdä ja asia-
kas tietää paremmin ku minä. 

Asiakkaat ovat nykyään paljon valveutuneempia ja tietoa esimerkiksi juomatuotteista 

löytyy helposti ja se on kaikkien ulottuvilla. Uusista juomatrendeistä kirjoitetaan ilta-

päivälehtien sivuilla ja internetissä ja asiakkaat osaavat kysyä sellaisia juomia, joita 

tarjoilijahenkilökunta ei välttämättä tunne riittämättömän tai päivittämättömän kou-

lutuksen vuoksi. Koettiin jopa nolona, että asiakkaat tietävät henkilökuntaa parem-

min juomatuotteista. Tällainen saa aikaan henkilökunnassa riittämättömyyden ja 

huonouden tunteita, jotka taas vaikuttavat työn tehokkaaseen tekemiseen ja moti-

voitumiseen.  

Kun tarjoiluhenkilökuntakin pysyy perillä uusista juomatrendeistä, kykenee se tarjoa-

maan paremmin elämyksiä asiakkaille. Myös työntekijöille itselleen tulee itsevarma 

olo, kun hän tietää olevansa perillä tämän hetken trendeistä.  

Ammattikorkeakoulussa mä oon suorittanut viinikurssit, mutta sa-
notaan että siitä alkaa olemaan niin kauan aikaa -- niin se ei ihan 

selkärangasta kyllä tuu. 

Edellisistä koulutuksista tai koulusta kulunut pitkä aika koettiin ongelmaksi, samoin 

asioiden riittämätön läpikäynti ja opiskelu kouluaikoina. Tällaiseen apuna nähtiin 

säännölliset ja päivitetyt koulutukset, koska kertaus on opintojen äiti.  

Kun koulussa ei oppinut esimerkiks tekemään mitään drinkkejä, niin 
nyt mä oon ihan ulapalla miten tää tehään ja paljon tulee mitäkin, 

sitä mä haluaisin enemmän. 

Nykyisin ravintola-alalla arvostetaan moniosaamista ja esimerkiksi kokin opinnot käy-

nyt työntekijä voi tehdä myös tarjoilijan töitä yrityksessä. Tällöin hän ei ole saanut 

tarvittavaa peruskoulutusta esimerkiksi juomatuotteista, toimiakseen tehokkaasti 
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myös tarjoilijan tehtävissä. Juomakoulutukset nähtiin tehokkaina apukeinoina tällai-

sissa tilanteissa. Juomakoulutuksessa pystytään myös jakamaan tietoa ja varmista-

maan kaikkien työntekijöiden riittävä osaaminen niilläkin alueilla, joista ei kouluai-

kana saanut tarpeeksi opetusta.  

Sit ku sä heität sen nippelitiedoon sinne niin sit se asiakas on sillee 
ooh, onpa tietäväinen tarjoilija. 

Pystyy asiakaat sillee lumoamaan. 

Monen ravintolan arvoissa puhutaan elämyksistä, asiakkaille halutaan tuottaa elä-

myksiä ja erilaiset ravintolaelämykset ovat nousseet suosioon. Kun henkilökunnalla 

on reilusti tuotetietoa juomatuotteista, he pystyvät tarjoamaan asiakkaalle elämyksiä 

eli jotain sellaista, mitä asiakas ei muualta saa. Tämä vaikuttaa positiivisesti sekä 

työntekijän itsetuntoon, että ravintolan asiakastyytyväisyyteen.  

Tärkeänä teemana haastatteluista nousi esiin käytäntö ja käytännön avulla opiskelu. 

Koska ravintola-alalla työn luonne ja opiskelu on hyvin käytännönläheistä, korostuu 

koulutuksen tarpeissa myös itse tekemään pääseminen. Pelkästä teoriasta koostuvia 

koulutuksia pidetään mielenkiinnottomina ja tehottomina oppimisen kannalta ja sel-

laisiin ei ole motivaatiota osallistua.  

Omakohtaiset kokemukset tuotteista maistelun ja tekemisen kautta koettiin arvok-

kaaksi tiedoksi, jota on myöhemmin helpompi soveltaa omaan työhön.  

Mun mielestä on äärettömän tylsää vaan istua kalvosulkeisissa ja 
kattoo niitä, verrattuna jos pääsee tekemään niitä. 

Tekemällä mä opin parhaiten kun mä teen ja nään ne asiat. 

Myös aikaisemmat koulutukset, joissa käytännössä oli päässyt kokeilemaan asioita, 

jäivät positiivisina haastateltavien mieleen. Tällaisista mielenkiintoisista ja mieleen-

painuvista koulutuksista on hyötyä osaamisen kehittämisessä, koska ne motivoivat 

työntekijöitä osallistumaan ja opiskelemaan asioita, sekä koulutuksessa esiin tulleet 

asiat jäävät paremmin mieleen ja hyödynnettäväksi myöhemmin työelämässä.  

Me tehtiin myöhemmin niitä drinksuja ja kaikki sai kokeilla ja mais-
tella. Se oli tosi kivaa.  
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Myynti on tärkeä osa tarjoilijan työtä, koska ilman myyntiä ja siitä tulevia tuloja ei ole 

resursseja tehdä työtä. Sen harjoittelemista ja opettamista pidettiin tärkeänä. Esi-

merkiksi yhdessä harjoittelemisen koettiin tuovan esiin ideoita ja tapoja, joita kaikki 

eivät välttämättä ole itse hoksanneet. Tällainen tiedon jakaminen muille nähtiin tär-

keänä työkaluna. Lisämyynnin tekeminen on hankalaa ilman tarvittavia osaamista.    

Vois sillee meitä vähän kouluttaa, että harjotellaan sitä myymistä 
enemmän. Ku mä en ainakaan osaa suositella. 

Bisnesnäkökulma on esimiehille selvää, koska he käyttävät sitä työssään päivittäin. 

Tavallinen työntekijä ei tunne bisnespuolta, mutta ovat motivoituneita ja kiinnostu-

neita tutustumaan siihen, kunhan se selitetään ymmärrettävästi. Yrityksen bisnes-

puolen ymmärtäminen nähtiin positiivisena lisänä osaamiseen sekä esimiesten että 

työntekijöiden näkökulmasta.  

Henkilökunnan on syytä tietää tuotteiden katteita elikkä minne 
kannattaa sitä myyntiä mahdollisesti ohjata. 

Kyllä. Kiinnostaa. Kunhan ei hirveen matemaattisesti. Sillee, hel-
posti ymmärrettävästi. 

Sisäinen yrittäjyys ja yrittäjähenkisyyden herätteleminen työntekijöissä nähtiin tär-

keänä osaamistarpeena esimiespuolelta. Tämä saisi työntekijöiden asenteen muuttu-

maan, he eivät ”olisi enää vain töissä” vaan pystyisivät katsomaan työtään ja arvioi-

maan tekemisiään myös yrittäjän näkökulmasta.  

Sitä pitää ennen kaikkea osata herätellä tässä ihmisistä, koska se ei 
oo kaikilla luonnostaan sellainen asia, että moni on vaan että me 

ollaan töissä ja totta kai asiakaspalvellaan äärettömän hyvin, 
mutta se että tehdään sitä rahaa lisää. 

Haastattelussa selvisi, että työntekijöillä on vahvana sekä sisäinen, että ulkoinen mo-

tivaatio. Koulutuksiin osallistutaan, koska opetettava asia kiinnostaa itseä, mutta ul-

koista motivaattoria työnantajan suunnalta toivottiin.  

Jos ne on jotain koko päivän kestäviä koulutuksia niin jos sä et saa 
siitä palkkaa niin ois vaikka kuinka mielenkiintoinen aihe, niin en 

varmaan menis sinne. 

Se että haluaa olla koko ajan parempi työssään ja näyttää sen asi-
akkaille. 
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Kouluttajan ominaisuuksien ja persoonan toivottiin olevan innostava, rohkaiseva, 

ammattimainen ja motivoiva. Kun kouluttaja on persoonaltaan innostava, se vaikut-

taa positiivisesti koulutukseen motivoitumiseen. Samalla se tukee ja parantaa oppi-

miskokemusta. Innostava ja ammattimainen kouluttaja voidaan nähdä jopa eräänlai-

sena esikuvana. Kouluttajalta toivottiin myös empatiakykyä ja kykyä muokata käyt-

täytymistään tilanteen ja kuulijajoukon mukaan. Esimerkiksi asioiden ilmaiseminen 

ymmärrettävällä tavalla nostettiin toivottavana ominaisuutena esiin.  

Kouluttaja on niin kun innostunut siitä omasta jutustaan niin se 
on... Mä näkisin, että se on hyvä. Se on sellanen innostava juttu. 

Ja oma ammattitaito huokuu ja sellanen, että se oikeesti tykkää 
siitä mitä se tekee. 

Sit jos se on semmonen tosi neutraali ja ja se vaan lataa faktaa fak-
tan perään niin ei sitä jaksa kuunnella. 

Semmonen joka tietää paljon ja on kärsivällinen ja selittää just sem-
mosella ymmärrettävällä tavalla, eikä ala mitenkään hienostele-

maan  niillä sanoilla vaan kertoo sillee, että kaikki ymmärtää. 

Juomakoulutuksessa toivottiin opetettavan ajankohtaisia asioita ja nousevia tren-

dejä, jotta tarjoilija pystyy paremmin tarjoamaan kiinnostavia ja asiakkaiden halu-

amia tuotteita. Tämä nivoutuu yhteen sen kanssa, että asiakkaat ovat nykyään tietä-

väisempiä kuin aikaisemmin.  

Klassikkodrinkkejä toivottiin myös käytävän läpi, koska ne toimivat perustana uusille 

kokeiluille. Asiakasta pystytään myös paremmin palvelemaan, kun tuntee heidän ha-

luamansa drinkit.   

Oluissa tietyt nousevat trendit, ehkä jotkut kotimaiset käsityöläis-
panimot, mitkä on nosteessa, mitkä on kiinnostavia, mitä asiakkaat 

haluaa. 

Mä mietin siis vaikka sitä negronia, se ei oo todellakaan oo mikään 
sellainen tavallinen drinkki. Eli jos siitä ei ois kirjotettu esimerkiks 

vaikka iltapäivälehdissä, niin ei ne ihmiset ees osais kysyä sitä.  

On jännä kans kun tollaset vanhat drinkit tulee takasin trendinä. Ois 
hyvä käydä läpi tollasia kunnon klassikoita. 

Ja drinkkien pitäis olla ajankohtaisia, ku koulussa käytiin jotain läpi 
mitkä oli suosittuja kymmenen vuotta sitten. 
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Ruuan ja juoman yhdistäminen nousi tärkeäksi teemaksi, koska kaikki haastateltavat 

työskentelevät ainakin osa-aikaisesti ruokaravintolassa. Erilaisten makuparien tunte-

minen helpottaisi suosittelemista ja sillä saataisiin aikaan lisämyyntiä, sekä elämyksiä 

asiakkaalle.  

Ruokapuolella hyvinkin laaja-alaisesti pitäis tänä päivänä koulut-
taa, koska ruuan kanssa juodaan muutakin kuin pelkkää viiniä. 

Yleisesti juomakoulutus nähtiin tarpeellisena ja siihen suhtauduttiin positiivisesti sekä 

esimiesten että työntekijöiden kesken.   

Sehän on niin kun firmalle sellanen sijoitus, että sä panostat henki-
lökunnan osaamiseen. 

5.2 Unelmien juomakoulutus 

Tietenkin jossain Malediiveillä, meren rannalla. Firma maksais len-
not ja majoituksen ja se tyyliin kestäis kaks päivää ja sit siellä ois 

kaikki maailman parhaat ja osaavimmat ihmiset tekemässä ja näyt-
tämässä niitä (drinkkejä). 

Mä olin taas sillee, että mahdollisimman lähellä. 

Unelmien juomakoulutuksessa ei ole budjettia, se voidaan järjestää missä vain, siellä 

voidaan opettaa ihan mitä vain ja miten vain ja kouluttamaan saadaan kuka tahansa.  

Unelmien juomakoulutus järjestettäisiin inspiroivassa ympäristössä, jonne osallistu-

jen olisi helppo päästä tai heille tarjotaan resurssit päästä sinne. Koulutuspaikassa 

olisi parhaimmat ja innovatiivisimmat raaka-aineet ja välineet ja niitä olisi helppo 

käyttää. Ilmapiiri olisi kotoisa ja rento, osallistujien ei tarvitsisi jännittää osallistu-

mista.  

Me saadaan sellasta nippelitietoa ehkä jostain tuotteesta, pystyy 
esimerkiksi kertomaan että jossain viinitilalla että tää on just sen 

Jorgoksen poimimaa ja tallomaa viiniä. 

Osallistujat saisivat koulutuksesta paljon tuotetietoutta, jota he voisivat hyödyntää 

omassa työssään. Koulutuksesta halutaan myös saada ainutlaatuista, asiakkaan hur-

maavaa nippelitietoa.  
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Juomakouluttajan pitää tuntea yritys, johon tulee kouluttamaan, jotta hän pystyy to-

teuttamaan juuri yrityksen tuotteisiin ja tarpeisiin liittyvän koulutuksen. Henkilökun-

nan koulutus- ja osaamistaso olisi myös hyvä tuntea, jotta kouluttaja osaa tehdä kou-

lutuksesta juuri oikean tasoisen, ei esimerkiksi työntekijöille liian helppoja tai liian 

vaikeita asioita. Juomakouluttajalla on oltava jo etukäteen asiakastuntemusta yrityk-

sestä, johon on tulossa kouluttamaan.  

Että konsepti ois tiedossa, mihin on tulossa tekemään sitä koulu-
tusta. Vois ehkä vähän, että mikä on se henkilökunnan koulutus-

taso. 

Kouluttajalta toivotaan myös aikaisempien koulutusten sisällön tuntemista, etteivät 

sisällöt mene liikaa päällekkäin tai ne muodostavat keskenään jatkumon. Tätä voisi 

nimittää jatkuvaksi asiakassuhteeksi juomakouluttajan ja yrityksen välillä.  

Että seuraavan kerran kun tulee kouluttamaan niin se ois jatkumo 
niihin tuotteisiin ja aikaisempiin koulutuksiin. 

Opetusmenetelmien ja –materiaalien toivotaan olevan selkeitä, jotta kaikki ymmärtä-

vät ne. Myös käytännön kosketus koulutettaviin asioihin ja tuotteisiin on erittäin toi-

vottavaa. Fyysiset opetusmateriaalit ovat toivottuja, koska niihin voi palata jälkeen-

päin ja niitä voi pitää mukana työtä tehdessä.  

Kerrotaan selkeesti siellä. Ja tietenkin, että pääsee maistamaan 
niitä niin osaa suositella niitä ihmisille. Se on tärkeetä. 

Jos se kouluttaja näyttäs ja kertos miten se tehään ja sitten jokanen 
sais tehä sen ja maistaa. 

Se vois periaatteessa olla hyvä, että sais semmoset lippulappuset 
mukaan sitten missä ois esimerkiks oluista ja tämmösistä perustie-

dot. 

Juomakoulutuksessa olisi myös mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden 

osallistujien kanssa ja näin pystyttäisiin jakamaan osaamista ja kertaamaan.  

Kaikki ne drinkit mitä me ollaan tehty niin vois jäädä istuskelemaan 
ja juttelemaan ja juomaan ne ja siinäki vois sit oppia jotain. Koke-

muksia, jos esimerkiks koulutuksessa on joku jolla on enemmän ko-
kemusta. 

Unelmien juomakoulutus olisi inspiroiva, ajankohtainen, kaikkien helposti ymmärret-

tävä ja miellyttävän ilmapiirin omaava kokemus, josta olisi osallistujille oikeasti hyö-

tyä työssään.  
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5.3 Johtopäätökset ja Proof-of-Concept 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli, että ”millaista koulutusta tai juomakoulu-

tuskonseptia yrityksessä tarvittaisiin?”. 

Vaikka yhtenä haastatteluteemana oli unelmien juomakoulutus ja se sai olla miten 

lennokas ja innovatiivinen tahansa, haastateltavat kertoivat haluavan sen sisältää hy-

vin samankaltaisia ja ”tavallisia” asioita. Juomia pitää päästä tekemään käytännössä, 

kouluttajan pitää olla innostava, ympäristön motivoiva ja opetusmateriaalin selkeä.  

Tarvetta juomakoulutukselle on paljon, työntekijät haluavat kehittää omaa osaamis-

taan ja parantaa työpanostaan ja ovat motivoituneita kouluttautumaan. Esimiehet 

ovat motivoituneita ja halukkaita tarjoamaan työntekijöilleen mahdollisuuden kou-

luttautua.  

Juomakoulutuksesta halutaan selkeä kokonaisuus, joka on helppo ymmärtää ja sisäis-

tää ja jonka oppeja on helppo soveltaa omassa työssä. Tuotetietous ja sen lisääminen 

nousi suurimpana ja toistuvampana teemana läpi kaikkien haastatteluiden. Alkoholi-

tuotteita on paljon ja niitä tulee markkinoille koko ajan uusia ja uusien trendien pe-

rässä pysyminen vaatii työtä. Tämän takia juomakoulutuksen järjestäjän pitäisi olla 

perillä viimeisimmistä trendeistä.  

Toisena tutkimuskysymyksenä oli ”kuinka suunnitella henkilökunnan tarpeisiin vas-

taava juomakoulutus?”. 

Juomakoulutuksen järjestäjän pitää nähdä vaivaa ja tutustua yritykseen, johon me-

nee kouluttamaan. Tämän takia olisi hyvä, jos esimerkiksi sama juomakouluttaja kä-

visi aina samoissa yrityksissä, luoden vahvan asiakassuhteen. Juomakouluttajan pitää 

ymmärtää, että kaikkien yritysten henkilökunta ei ole samanlaista, heidän taustansa 

eivät ole samanlaiset tai osaamistarpeet eivät ole yhtenäiset. Muutamalla etukäteen 

esitetyllä kysymyksellä juomakouluttaja saisi paljon arvokasta tietoa millaista koulu-

tusta yrityksen henkilökunta haluaisi ja pystyisi näin suunnittelemaan koulutuksen 

vastaamaan juuri tiettyihin tarpeisiin. Tämä lisäisi asiakastyytyväisyyttä ja luotta-

musta yrityksen ja juomakouluttajan välillä ja tästä voisi syntyä pitkä asiakassuhde, 

josta hyötyisivät molemmat osapuolet.  
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Juomakoulutuksen proof-of-conceptissa ehdottaisin tutkimustulosten perusteella 

seuraavaa:  

Aluksi juomakouluttajan pitäisi tutustua koulutettavan yrityksen henkilökuntaan, 

jotta hän tietää kuinka laajan ja mihin asioihin keskittyvän koulutuksen hän luo. Esi-

merkkejä ennakkokysymyksistä löytyy liitteestä 2. Juomakouluttaja voisi myös esi-

tellä ennakkoon koulutuksen teemat, jotta hän saa tietää kuinka syvällisesti niitä pi-

tää koulutuksessa käsitellä.  

Koulutustilanteessa kouluttajan pitäisi antaa mahdollisuus myös keskustelun synty-

miselle. Näin työntekijät voivat jakaa omaa tietoaan, varmistaa tietonsa paikkansapi-

tävyyttä kouluttajalta ja voivat antaa myös uusia ideoita kouluttajalle.  

Opetusmateriaalit olisivat selkeitä ja myös fyysisessä muodossa, koska silloin osallis-

tujille jää jotain myöhempääkin käyttöä varten. Fyysisiä infopaketteja on myös 

helppo kantaa työssä mukana ilman, että tarvitsee poistua asiakastilanteesta esimer-

kiksi tietokoneelle. Sen takia juomakoulutuksessa tulisi käyttää paljon kuvia ja muita 

visuaalisia materiaaleja tiedon jakamiseksi.  

Koulutuksen jälkeen teemoista ja osioista voisi kehittää tehtäviä henkilökunnalle 

pohdittavaksi koulutuksen aikana ja koulutuksen jälkeen. Näin koulutuksesta saa-

duille opeille löydetään heti käytännön tarkoitukset. 

Myös ns. ”jälkihoito” on tärkeää, juomakouluttaja voisi kerätä palautetta koulutuk-

sensa onnistumisesta ja ajankohtaisuudesta ja tiedustella millainen teema olisi seu-

raavan juomakoulutuksen aiheena. Palautteen avulla juomakouluttaja pystyisi kehit-

tämään omaa toimintaansa, oppimateriaalejaan ja opetusmenetelmiään.  

Tutkimuksessa selvinneet henkilökunnan tarpeet, esimerkiksi tuotetietouden paran-

taminen ja myynnin parempi osaaminen, olivat samoja tarpeita kuin Matkailu- ja ra-

vitsemisalan osaamistarveraportissa (Taipale-Lehto 2012) esitellyt tuotetietouden ja 

myynti- ja markkinointiosaamisen osaamistarpeet. 

Juomakoulutukseen ei välttämättä käytetä paljoa resursseja asiakasyrityksen puo-

lelta, joko rahan tai ajan puutteen takia. Juomakoulutuksen järjestäjän ennakko-

tiedustelut ja kyselyt voidaan tuntea ajanhukaksi. Tutkimuksessa saadut tulokset kui-
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tenkin paljastivat, että sekä esimiehet että työntekijät ovat motivoituneita osallistu-

maan hyvin järjestettyyn ja valmisteltuun koulutukseen. Tämä on hyvä asia, koska 

juomakoulutukset pitävät yllä henkilökunnan ammattitaitoa ja taitoa tarjota elämyk-

siä asiakkaille. Enää ravintolaan ei mennä vain syömään, tyydyttämään ruuan tar-

vetta, vaan se halutaan kokea elämyksenä.  

5.4 Tutkimuksen luotettavuustarkastelu 

Vaikka haastattelu on haastava tutkimusmenetelmä, sen käyttäminen onnistui hyvin. 

Saatu tieto oli monipuolista ja haastateltavat vastaviat rehellisesti. Haastattelutilan-

teet olivat rentoja ja miellyttäviä haastateltaville sekä haastattelijalle, mutta eivät 

liian rentoja, koska teemahaastattelun teemoissa pysyttiin ja keskustelu pysyi ai-

heessa. Kaikki haastatteluun kutsutut pääsivät paikalle.  

Tutkimustulokset vahvistettiin informanteilla eli tulokset annettiin luettavaksi kah-

delle tutkimusta varten haastatellulle. Molemmat informantit vahvistivat tutkimustu-

lokset ja analysoinnit oikeiksi.  

Opinnäytetyössä on perusteltu valittujen tutkimusmenetelmien käyttö ja aiheellisesti 

ja oikeat tutkimusmenetelmät on löydetty hyvin. Metodikirjallisuuteen on pereh-

dytty monipuolisesti erilaisia lähteitä käyttäen.  

Saturaatio eli kyllääntymispiste tutkimuksessa saavutettiin jo toisen haastattelun jäl-

keen, samoja asioita alkoi nousta esiin. Tuotetietous, opetusmateriaalien ymmärret-

tävyys ja juomakouluttajan persoonan tärkeys ja tämän innostava olemus olivat tee-

moja, jotka nousivat esiin kaikissa haastatteluissa.  

Reliabiliteetti näkyy opinnäytetyössä siten, että aikaisemmat opinnäytetyöt aiheesta 

ja Taipale-Lehdon (2012) Matkailu- ja ravitsemisalan osaamistarveraportti ovat löytä-

neet samanlaisia osaamistarpeita ravintola-alalta. Opinnäytetyötä varten tehdyssä 

tutkimuksessa on siis löydetty oikeita asioita.  

Validiteetti näkyy opinnäytetyössä siten, että tutkimus vastaa tutkimuskysymyksiin 

millaista juomakoulutusta henkilökunta haluaa ja miten suunnitella näihin tarpeisiin 
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vastaava juomakoulutus. Tutkimuksen toteutukseen käytettiin siihen sopivia mene-

telmiä ja teoria-aineisto on ajankohtaista ja monipuolista erilaisia ja eri alojen läh-

teitä käyttäen.  

6 Pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaiselle juomakoulutukselle yrityksessä 

on tarvetta. Haluttiin saada selville työntekijöiden ja esimiesten toiveita ja tarpeita 

juomakoulutuksen suhteen ja eroavatko ne toisistaan. Näiden tarpeiden ja toiveiden 

perusteella voidaan myöhemmin rakentaa juomakoulutuksen prototyyppi. Opinnäy-

tetyöllä ei ole toimeksiantajaa, mutta aihe löytyi tekijän omasta harrastuneisuudesta 

ja mielenkiinnosta juomakoulutuksen ilmiötä kohtaan.  

Tehdyn tutkimuksen myötä mielenkiinto yrityksen henkilökunnan tarpeita kohtaan 

heräsi sekä opiskelijalla että yrityksen esimiehillä. Tällainen työntekijöiden tarpeiden 

toiveiden tunteminen on tärkeää myös esimiestyössä, ei pelkästään juomakoulutusta 

suunnitellessa.  

Tehty tutkimus sai aikaan yrityksessä sen, että erityisesti tuotetietouden jakamiseen 

ja kouluttamiseen kiinnitetään enemmän huomiota. Toimenpiteinä yrityksessä pidet-

tiin yhdistetty palaveri ja juomakoulutus uuden ruokalistan julkaisemisen yhteyteen. 

Lisäksi työntekijät ovat nyt motivoituneempia jakamaan omaa osaamistaan ja tuote-

tietouttaan. Joten käytännön hyötyä tutkimuksesta tuli esiin heti. Tällainen henkilö-

kunnan tarpeiden ja toiveiden selvittäminen olisi tärkeää myös muilla osa-alueilla, 

jotta esimerkiksi johtamisesta saataisiin palautetta alaisilta ja kehitettyä sitä kaikkia 

hyödyttämään suuntaan.  

Opinnäytetyötä ja tutkimusta voidaan pitää onnistuneena, koska tutkimuksen aikana 

löydettiin vastaukset tutkimuskysymyksiin ja sillä saatiin syvällisempää ymmärrystä 

juomakoulutukseen ilmiönä.  

Prosessina opinnäytetyön kirjoittaminen on ollut mielenkiintoinen ja haastava ja 

uutta on opittu paljon. Työntekijöiden tarpeita ja toiveita on tärkeää kuunnella, muu-

ten he eivät ole motivoituneita osallistumaan koulutuksiin. Tärkeää on saada työnte-
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kijät ottamaan uudet asiat omikseen ja esimerkiksi yhteiskehittäminen on hyvä työ-

kalu tähän. Työntekijät ovat kuitenkin niitä, jotka ovat eniten yhteydessä asiakkaisiin 

ja yrityksen pitäisi tarjota heille mahdollisuus kehittää omaa työskentelyään parhaim-

malla mahdollisella tavalla.  

6.1 Tutkimuksen toteutuminen 

Tutkimusongelmana oli yrityksen työntekijöiden ja esimiesten tarpeiden ja toiveiden 

selvittäminen juomakoulutuksen suhteen ja näiden pohjalta asiakasyritykselle spesi-

fin juomakoulutuksen rakentaminen. Teoriapohjassa nojattiin palvelumuotoiluun, yh-

teiskehittämiseen ja osallistujien motivoimiseen juomakoulutuksen järjestämisen 

avuksi.  

Haastattelu tehtiin käyttäen teemahaastattelumenetelmää ja teemoina olivat tausta-

tiedot, toiveet ja tarpeet ja unelmien juomakoulutus. Taustatiedoilla lämmiteltiin 

vastaajia haastattelutilanteeseen, joka oli monille osallistujille uusi ja jännittävä ti-

lanne. Unelmien juomakoulutus nousi teemaksi, jotta saataisiin selville tietoa, jota 

tarpeissa ja toiveissa ei välttämättä ollut käsitelty. Unelmien juomakoulutus nousi lo-

pulta myös koko työn otsikoksi.  

Haastattelut toteutettiin vapaamuotoisina keskusteluina ryhmässä ja yksittäishaas-

tatteluina. Tarkoitus oli pitää tilanne miellyttävänä kaikille osapuolille. Vapaamuotoi-

sessa teemahaastattelussa oli myös mahdollisuus, että esiin nousee tietoa jota haas-

tattelija ei etukäteen osannut odottaa. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Haas-

tattelu- ja litterointivaiheessa kirjattiin ylös esiinnousseita toistuvia teemoja ja niiden 

pohjalta suoritettiin analysointi teemoittelulla.  

Suurimpana haasteena ja pelkona tätä opinnäytetyötä aloittaessa oli juuri tutkimuk-

sen onnistuminen. Haastateltavien lähestyminen tuntui pelottavalta ja aluksi epäil-

tiiin, että haastateltavia ei saada tarpeeksi. Kuitenkin ensimmäisen kontaktoimisen 

jälkeen haastateltavat olivat motivoituneita ja innostuneita osallistumaan tutkimuk-

seen. Kun ensimmäinen askel tutkimuksen tekemiseen oli haastateltavien kontaktoi-

misen myötä tehty, sujui tutkimuksen loppuosa kuin itsestään.  
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6.2 Uusia tutkimusaiheita 

Tutkimustulosten pohjalta uusia tutkimusaiheita ovat juomakoulutuksen prototyypin 

rakentaminen yrityksen työntekijöiden tarpeiden perusteella. Prototyypissä mentäi-

siin syvemmälle kuin tässä opinnäytetyössä esitellyssä proof-of-conceptissa. Proto-

tyyppivaiheessa olisi myös mahdollisuus kerätä palautetta juomakoulutukseen osal-

listuvilta ja kehittää toimintaa edelleen niiden pohjalta.  

Erilaisten yritysten välistä vertailevaa tutkimusta voisi myös tehdä. Tässä opinnäyte-

työssä tutkittiin suureen kansainväliseen hotelliketjuun kuuluvan hotellin ravintoloi-

den henkilökunnan tarpeita, mutta mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi aiheuttaako 

taustayrityksen koko eroja työntekijöiden tarpeissa.  
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelulomake ja –teemat 

Taustatiedot:  

• Kokemusvuodet 
• Aikaisempi koulutus 

Tarpeet ja toiveet 

• Motivointi/motivaatio 
• Tarpeet omassa työssä 
• Toiveet 

”Unelmien juomakoulutus” 

• Sisältö 
• Opetusmenetelmät 
• Kouluttajan ominaisuudet 

 

Apukysymyksiä: 

1. Millaisia mielikuvia juomakoulutuksesta herää? 
2. Mitä haluaisit oppia? 
3. Miten haluaisit oppia? 
4. Ovatko aikaisemmat koulutukset vastanneet odotuksiasi? 
5. Hyvän koulutuksen ominaisuuksia? 
6. Mikä motivoi osallistumaan? 
7. Mitä työntekijöiden olisi tärkeää osata? Yrityksen näkökulma? 

Liite 2. Esimerkkikysymyksiä ennakkokysymyksistä 

Mitä haluat oppia? Mistä haluat lisää tietoa? 

Miten opit parhaiten? 

Minkä osa-alueen osaat ja hallitset hyvin? Mistä osa-alueesta olet epävarma? 
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