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Hotelli- ja ravintola-alalla on jo pidemmän aikaa vallinnut henkilöstöpula, joka on levinnyt jo 
ympäri Suomea. Toimialalla on huutava pulaosaavasta työvoimasta, vaikka samaan ai-
kaan ammattilaisia on työttöminä työnhakijoina. Parantuneen kilpailukyvyn vuoksi Suo-
meen on ennustettu maltillista talouskasvua vuosina 2019 ja 2020. Kuluttajien ostovoiman 
parantuminen näkyy myönteisesti ravintoloiden myynnissä ulkona syömisen lisääntymi-
senä, mutta myynnin kasvun este on ammattityövoiman saatavuus. Työ ravintola-alalla on 
kiireistä ja fyysisesti raskasta.  
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Haaga-Heliassa ruokatuotannon johtamista 
opiskelevien restonomiopiskelijoiden näkemyksiä siitä, millainen on houkutteleva työnan-
taja. Tutkimuksen alaongelmia olivat: Mitkä asiat vaikuttavat työnantajan valintaan? Mitä 
asioita työnantajassa arvostetaan? Miksi työnantaja herättää mielenkiinnon? Mitkä asiat 
motivoivat tekemään töitä? Tutkimus tehtiin keväällä 2019. Tutkimuksen tavoitteena oli 
tuottaa ajankohtaista tietoa työnantajille ruokatuotannon johtamisen opiskelijoiden työnan-
tajamielikuvasta.  
 
Tutkimus oli kvantitatiivinen eli määrällinen kyselytutkimus. Kysely tehtiin valmiiksi laadi-
tuilla kyselylomakkeilla, jotka olin tulostanut ja numeroinut valmiiksi. Kysely suoritettiin 
Haaga-Helian ruokatuotannon opiskelijoiden lähiopetuksen aikana huhtikuussa 2019. Ky-
selyyn vastasi kaikkien kolmen vuosikurssin opiskelijoita. Kyselyyn vastasi yhteensä 50 
ruokatuotannon johtamisen opiskelijaa. Kyselyn aineisto analysoitiin Webropol- ohjelmalla. 
 
Ruokatuotannon johtamista opiskelevien restonomiopiskelijoiden mielestä houkutteleva 
työnantaja on sellainen, joka arvostaa työntekijöitä ja huolehtii heidän hyvinvoinnistansa, 
tarjoaa kilpailukykyisen palkan ja hyvät työsuhde-edut. Vastaajille oli tärkeää, että he voi-
vat edetä urallaan yhtiössä ja saada vastuullisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä, joihin heillä 
on mahdollisuus itse vaikuttaa. Vastaajat arvostavat hyvää ja kannustavaa esimiestä sekä 
hyvää työilmapiiriä, jossa ote on tiukka mutta kuitenkin samaan aikaan sopivan rento. 
 
Tutkimukseni mukaan ruokatuotannon johtamista opiskelevat restonomiopiskelijat haluavat 
tehdä töitä tulevaisuudessa tuotekehityksen parissa, esimiestehtävissä ja myös myynti- ja 
markkinointitehtävät kiinnostavat heitä. He ovat kiinnostuneita myös yrittäjyydestä, joka 
johtuu varmasti erikoistumisalaopinnoista. Kolmannes vastaajista oli kiinnostunut opetus-
tehtävistä. Tuloksissa kävi myös ilmi, että monet kyselyyn vastanneet opiskelijat haluavat 
työllistyä muualle kuin ravintola-alalle.  
 
 
 

Asiasanat 
osaaminen, ravintola-ala, työantajamielikuva, työnantaja,  
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1 Johdanto 

Parantuneen kilpailukyvyn vuoksi Suomeen ennustetaan vuosina 2019 ja 2020 maltillista 

talouskasvua. Kuluttajien ostovoiman parantuminen näkyy myönteisesti ravintoloiden 

myynnissä ulkona syömisen lisääntymisenä. Vuonna 2018 Matkailu- ja ravintolapalvelut 

MaRa ennustikin ravintola- alalle 5 % kasvua (MaRa 2018.) Alaa kuitenkin varjostaa jo 

muutaman vuoden vallinnut työvoimapula. Matkailu ja –ravintolapalveluiden MaRan:n mu-

kaan matkailu- ja ravintola-alan yrityksissä lähes kolmanneksella ammattityövoiman saa-

tavuus on myynnin kasvun este. Samaan aikaan alalla on myös työttömyyttä. Kokkiohjel-

mat loivat alasta kuvan, että työ olisi ravintoloissa hohdokasta. Alan todellisuus kuitenkin 

selviää nuorille nopeasti jo ensimmäisten työharjoitteluiden aikana, työ on kiireistä ja fyysi-

sesti ja jopa henkisesti raskasta. Alan ansiokehitys on myös ollut hidasta muihin palvelu-

aloihin nähden. Näiden asioiden kanssa työnantajat painivat. 

 

Opinnäytetyöni on tutkimus Haaga-Helian ruokatuotannon johtamisen linjalla opiskeleville 

restonomiopiskelijoille heidän työnantajamielikuvastaan. Työni tavoitteena on tutkia työn-

antajamielikuvaa: millaiset asiat vaikuttavat, kun työpaikkaa ryhdytään valita, millaista 

työnantajaa pidetään houkuttelevana sekä mitä työnantajalta odotetaan. Työ toteutetaan 

tekemällä kysely Haaga-Helian ruokatuotannon restonomiopiskelijoille, jotka opiskelevat 

koulussa tällä hetkellä. Haaga-Helia on pääkaupunkiseudulla sijaitseva useasta eri osas-

tosta koostuva yksityinen ammattikorkeakoulu. Kolussa voi opiskella monia eri aloja, ku-

ten liiketaloutta, hotelli-, ravintola- ja matkailualaa sekä liikunta- alaa. Haaga-Helian Haa-

gan toimipiste Helsingissä tarjoaa hotelli- ja ravintola-alan koulutusta, jossa restono-

miopiskelijat opiskelevat. 

 

Opinnäytetyöni päätutkimusongelmana on: millainen on houkutteleva työnantaja ruokatuo-

tannon johtamisen linjalla opiskelevan opiskelijan näkökulmasta? 

 

Alatutkimusongelmia ovat: 

- Mitkä asiat vaikuttavat työnantajan valintaan? 
- Mitä asioita työnantajassa arvostetaan? 
- Miksi työnantaja herättää mielenkiinnon? 
- Mitkä asiat motivoivat tekemään töitä? 

 

 

Opinnäytetyöni tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa työnantajille ruoka-

tuotannon johtamisen opiskelijoiden työnantajamielikuvasta, sekä millaisia odotuksia tule-
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vaisuuden työntekijöillä on työelämästä. Oletuksenani on, että opiskelijoissa on myös mu-

kana 1990- luvun lopussa syntyneitä. Tutkimuksella saadaan näkemyksiä myös näiden 

nuorten käsityksistä työnantajista. Nämä nuoret ovat kasvaneet 2000- luvulla ja siirty-

mässä työelämään uutena sukupolvena. 

 

Opinnäytetyöni tietoperusta käsittelee työnantajamielikuvaa, työhön sitoutuneisuutta, työ-

paikan valintaa, työnantajabrändiä. Tutkimukseni kannalta on myös oleellista selvittää 

keittiömestarin työnkuvaa, keittiötyöskentelyä, keittiömestariopintoja sekä työttömyystilan-

netta.  
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2 Työ ravintola-alalla  

Ravintola-ala on osa palvelualaa. Alalla työskenteleville ominaisia piirteitä ovat halu työs-

kennellä erilaisten ihmisten parissa, yhteistyötaidot ja palvelualttius sekä kyky työsken-

nellä paineen alla. Työskentely ravintola-alalla onkin usein kutsumustyötä. Kutsumustyölle 

ominaisia piirteitä ovat työtä kohtaan tunnettu intohimo ja innostus, myöskään palkka ei 

ole kaikkein merkitsevin tekijä työhön päätyessä. Toki palkka on aina oleellinen osa, työ-

paikan valintakriteerinä. Ravintola-alalla työ on tyypillisesti vuorotyötä, usein töissä ollaan 

iltaisin ja viikonloppuisin. Työvuorot sijoittuvat varhaisesta aamusta jopa yön tunneille 

saakka. Työpäivät saattavat usein venyä, varsinkin kiireisinä aikoina kuten kesällä ja pik-

kujoulusesongin aikaan. Ravintola-alaa määrittääkin voimakkaasti sesonkien vaihtelu. Se-

songit voivat vaihdella vuodenaikojen tai viikonpäivien mukaan. Myöskin maantieteellinen 

sijainti vaikuttaa sesonkeihin. Pohjois-Suomen laskettelukeskuksissa sesonki keskittyy tal-

veen, kun taas eteläsuomessa on paljon saari ravintoloita, jotka ovat auki vain kesä ai-

kaan. Useiden ravintoloiden kiireisimmät päivät sijoittuvat loppuviikolle, perjantai ja lauan-

tai iltoihin. Ravitsemisalalla työ koostuu monen laisista työnimikkeistä ja työtehtävistä ku-

ten; kokki, tarjoilija, hovimestari, vuoropäällikkö, baarimestari. Opinnäytetyössä keskityn 

nyt enemmän keittiömestarin ja keittiöpäällikön toimenkuvaan koska työn tarkoituksena on 

kartoittaa ruokatuotannon johtamisen opiskelijoiden työnantajakuvaa. 

 

2.1 Keittiömestarin työnkuva 

Keittiömestari ja keittiöpäällikkö toimivat esimiestehtävissä ravintoloiden tai muiden ravit-

semispalveluiden keittiöissä. Tilastokeskus (2019) määrittelee keittiöpäällikön seuraavasti: 

Keittiöpäälliköt suunnittelevat ruokalistoja, kehittävät ruokalajeja ja valvovat aterioiden 

suunnittelua järjestämistä ja valmistamaista hotelleissa, ravintolissa ja muissa ravitsemus-

liikkeissä, laivoilla ja matkustajajunissa. Keittiöpäälliköiden tehtävät koostuvat monista eri 

tekijöistä.  Keittiöpäälliköiden tehtäviin kuuluu reseptien ja ruokalistojen suunnittelu ja ke-

hittäminen, ruoan ja työvoimakustannusten arviointi, tarvikkeiden tilaaminen. Ruoka-an-

nosten laadun valvominen kaikissa valmistelun ja esillepanon vaiheissa. Keskusteleminen 

ruoan valmistukseen liittyvissä asioissa johtajien sekä keittiö- ja tarjoiluhenkilökunnan 

kanssa. Keittiön toiminnan johtaminen ja koordinointi. Tarvikkeiden, laitteiden ja työaluei-

den tarkastaminen vaatimusten makuisiksi. Annosten ja ruoan edustavan näköisten esille-

panojen luominen. Rekrytoi uutta keittiöhenkilökuntaa sekä henkilökunnan suoriutumisen 

valvominen. Erikoisruokien ja monimutkaisten annosten valmistaminen. Hygienia- elintar-

viketurvallisuusmääräysten selostaminen henkilöstölle ja noudattamisen valvominen (Ti-

lastokeskus 2019.) 
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2.2 Keittiömestariksi opiskelu 

Keittiömestareilta vaaditaan paljon erilaisia taitoja kuten yllä olevasta Tilastokeskuksen 

ammattiluokituksesta voi todeta. Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa voi opiskella ruoka-

tuotannon johtamista. Koulutusohjelma antaa hyvät valmiudet työskennellä keittiön esi-

miehenä. Haaga-Helia on pääkaupunkiseudulla toimiva yksityinen ammattikorkeakoulu. 

Haaga-Heliassa voi opiskella liiketaloutta, hotelli-, ravintola- ja matkailualaa, liikunta- alaa 

sekä media-alaa. Helsingissä sijaitseva Haagan toimipiste tarjoaa hotelli-, ravintola- ja 

matkailualan koulutusta, jossa restonomit saavat koulutuksensa. Ruokatuotannon johtami-

sen koulutusohjelman esittelyssä opintojen tavoite on esitelty seuraavasti:” Ruokatuotan-

non johtamisen tavoitteena on yhdistää ruokatuotannon suunnittelu ja johtamisen teoreet-

tinen tieto tarvittaviin ammatillisiin kädentaitoihin”. Koulutuksessa painotetaan vahvasti liik-

keenjohdollista ajattelutapaa. Haaga-Helia on ainoa ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa ky-

seistä koulutusohjelmaa Suomessa (Haaga-Helia 2019.) 

 

Restonomiksi opiskelu kestää yleisesti 3,5 vuotta ja opinnot sisältävät 210 opintopistettä. 

Ensimmäisenä vuonna opiskelija saavuttaa alalla tarvittavan ammatillisen perusammatti-

taidon sekä oppii asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan perusteet. Toisen vuoden opin-

noissa keskittyvät esimiestyöhön sekä toiminnan kehittämiseen. Kolmantena opiskelu 

vuotena opiskelija perehtyy alansa liiketoiminnan suunnitteluun ja johtamiseen. Opiskelija 

suorittaa opintojensa aikana myös työharjoitteluja ammatti- ja/tai erikoistumisalalla. Ruo-

katuotannon johtamisen koulutuksen kärkenä on työllistyminen. Työelämä kytkeytyy vah-

vasti osaksi opintoja, tähdäten valmistuvien restonomien työllistymisen. Opetussuunni-

telma on suunniteltu työelämälähtöisesti ja työelämä onkin konkreettisesti mukana opetus-

suunnitelman moduuleissa yritystoimeksiantojen, työharjoittelujen ja vierailijoiden muo-

dossa (Haaga-Helia 2019.) 

 

Koulutuksen tavoitteena on, että ruokatuotannon johtamisen opiskelija kasvaa opintojensa 

aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työ-

hönsä. Samalla hän saa laajan kuvan koko palveluelinkeinosta. Koulutus ja työkokemus 

antavatkin valmiille restonomille hyvät valmiudet toimia palvelualan, erityisesti ruokatuo-

tannon sidosryhmien esimies- asiantuntija-, suunnittelu-, opetus-, myynti- ja kehittämisteh-

tävissä sekä yrittäjänä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin (Haaga-Helia 2019.)  

 

Restonomien valtakunnallisessa palkka- ja työllisyystutkimuksessa (Adamson, Lehtinen, 

Ohtonen & Väyrynen 2016) käy ilmi mihin töihin jo valmistuneet restonomit ovat sijoittu-
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neet. Restonomien yleisimmät työnantajat ovat olleet ravintola-ala, majoitussektori, ope-

tus- ja koulutusala, ruokapalveluala ja kaupan ala. Yleisimmät tehtävänimikkeet ensim-

mäisessä työpaikassa valmistumisen jälkeen olivat olleet: asiakaspalvelija, myyjä, vuoro-

päällikkö, tarjoilija, ravintolatyöntekijä, ravintolapäällikkö, myyntineuvottelija ja kokki 

(Adamson, Lehtinen, Ohtonen & Väyrynen 2016.) 

 

2.3 Alan työllisyystilanne  

Tilastokeskuksen (2019) työvoimatutkimuksen mukaan Suomessa oli työttömiä vuoden 

2019 tammikuussa 181 000 ja työllisiä 2 498 000. Työttömyys aste oli 6,8 prosenttia ja 

työllisyysaste oli 70,6 prosenttia. Työikäiseksiväestöksi lasketaan 15-64-vuotiaat henkilöt. 

Nuorten 15-24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus oli vuonna 2019 tammi-

kuussa työvoimasta 16,3 prosenttia mikä oli 45 000 henkilöä (Tilastokeskus 2019.) 

 

Luonnonvarakeskuksen (Luke 2017) selvityksen mukaan ruoka-ala, johon lasketaan mu-

kaan maatalous, elintarviketeollisuus, elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskauppa sekä ravit-

semuspalvelut työllistävät Suomessa lähes 340 000 henkeä, mikä on 13 prosenttia kai-

kista työllisistä. Tästä kokonaisuudesta ravitsemuspalvelut, johon ravintola-ala lukeutuu 

työllistää 68 000 henkilöä (Luke 2017.) 

 

Timo Lappi kirjoittaa Vitriini- lehden pääkirjoituksessa hotelli ja ravintola-alalla pidemmän 

aikaa vaivanneesta henkilöstö pulasta. Kirjoituksessa hän painottaa, kuinka tilanne on pa-

hentunut muutaman viime vuoden aikana. Kun työvoimapula muutama vuosi sitten koski 

suurimpia kaupunkeja ja Pohjois-Suomea talvisesongin aikana, nyt se on levinnyt ympäri 

Suomea. Toimialalla on huutava pula työvoimasta, vaikka samaan aikaan ammattilaisia 

on työttöminä. Hakijoita ei ole välttämättä edes kokoaikaisiin työsuhteisiin. Työpaikat ja 

työttömät ovat yhä useammin samoilla alueilla, mutta työpaikkoihin ei saada hakijoita 

(Lappi, 2019a.)  Alan työvoimapulaan vaikuttavat alan huono palkkaus, osa-aikaisuus 

sekä alan huono kannattavuus. Heikko kannattavuus heijastuu suoraan palkanmaksuky-

kyyn, joka on yksi syy vaikeaan ammattitaitoisen työvoiman pulaan. Heikko kannattavuus 

on monen tekijän summa. Keskeisinä syinä ovat korkeat henkilöstökulut, jotka ovat alalla 

yleisesti 30- 40 prosenttia liikevaihdosta ja raaka-ainekulut sekä EU:n kireimpiin kuuluva 

arvonlisä- ja valmisteverotus (Lappi 2018.)  

 

Ammattibarometrin (2019) mukaan, joka kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen 

keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa, ravintola- ja suurtaloustyön-

tekijöitä on ollut syyskuussa 2018 tehdyn arvion mukaan työttöminä tai lomautettuina noin 
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5600 henkilöä ja avoimien työpaikkojen määrä on ollut noin 3000 (Ammattibarometri 

2019.) Samaisen barometrin mukaan keittiöpäälliköiden avoimia työpaikkoja on ollut 112 

ja työttöminä tai lomautettuina olevia on ollut 149 henkilöä (Ammattibarometri 2019.) Ba-

rometri kuvaakin hyvin Matkailu- ja ravintolapalveluiden toimitusjohtajan Timo Lapin Vit-

riini-lehdessä kuvaaman työvoimapulan todellisuutta (Lappi 2019). 

 

Ylen Suomen Yrittäjien jäsenyrityksille teettämän kyselyn mukaan (Yle 2018) työvoimapu-

lasta toiseksi eniten kärsivä ammattiryhmä oli kokit ja muut keittiötyöntekijät. Kyselystä 

selvisi myös, että puute osaavasta työvoimasta on estänyt palkkaamasta ainakin yhden 

työntekijän. Kyselyssä tulevat ilmi työvoimapulaan vaikuttavista asioista jo aikaisemminkin 

mainitut alan matalapalkkaus, raskas työ sekä heikosti motivoitunut henkilöstö (Yle 2018.) 

Kokki ohjelmien luoma mielikuva ravintola-alan helppoudesta ja hohdokkuudesta ovat 

vääristäneet alan todellista luonnetta. Työ ammattikeittiössä on todellisuudessa hyvin fyy-

sistä ja vaatii paineensietokykyä. Työhön kuuluu paljon sellaista mitä televisio-ohjelmissa 

ei näytetä, kuten kuormien purkua ja siivousta. Harvassa ravintolassa on enää edes tiska-

reita töissä joka ilta, vain todellisina kiire iltoina.  
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3 Työnantajamielikuva 

Työnantajamielikuva tarkoittaa yrityksen brändiä työnantajana, miten yritys saa työnhakijat 

kiinnostumaan juuri heidän työpaikastaan kilpailijan sijaan. Ravintola-alalla käydään tällä 

hetkellä kovaa kilpailua osaavista ammattilaisista ja juuri yrityksen brändi työnantajana voi 

olla ratkaisevassa asemassa oikean tekijän löytämisessä (Monster 2019.) 

 

Työnantajamielikuvaan ja maineeseen vaikuttavat yrityksen kulttuuri ja johtaminen, tuot-

teet ja palvelut, kehittyminen, yhteiskuntavastuu ja menestyminen (Hyppänen 2013, 23.) 

Työnantajakuva heijastuu vahvasti yrityksen maineeseen, joka vaikuttaa nykyisen henki-

löstön sitoutumiseen ja uusien henkilöiden rekrytointiin. Oma käsityksensä kiinnostavista 

työpaikoista on myös opiskelijoilla, jotka eivät ole vielä mukana työelämässä. Yrityksen tu-

lisinkin olla aktiivisesti esillä opiskelijoiden keskuudessa kuten erilaisissa rekrytointitapah-

tumissa tai olemalla aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen media vaikuttaakin 

nykyään työnantajamielikuvaan, pelkkä vahva yritysbrändi ei riitä. Sosiaalisen median li-

säännyttyä yritysten sekä hyvä että huono maine leviää entistä nopeammin ja laajemmalle 

(Hyppänen 2013, 24.) Hyvän työnantajakuvan luomisen avainasemassa on hyvä vallit-

seva tilanne yrityksen sisällä (Korpi, Laine & Soljasalo 2012, 67.) 

 

Työnantajakuvaa on kahdenlaista, sisäistä ja ulkoista. Sisäisellä työnantajakuvalla tarkoi-

tetaan kuvaa, joka muodostuu yrityksen sisällä, eli miten työntekijät kokevat ja näkevät 

työnantajan. Ulkoinen työnantajakuva on yrityksen ulkopuolisten henkilöiden saama kuva 

yrityksestä työnantajana (Korpi, Laine & Soljasalo 2012, 67.) 

   

Rekrytoinnin näkökulmasta potentiaaliset työnhakijat ovat hakemassa kolmea asiaa työn-

antajalta, kun he etsivät uutta työpaikkaa: kenelle voisin työskennellä? kenen kanssa voi-

sin työskennellä? sekä millainen työilmapiiri voisi olla? (Benedová & Paták 2014, 9,) 

 

3.1 Houkutteleva työnantaja 

Great Place To Work valitsee vuosittain parhaat työpaikat suomessa kuin maailmallakin. 

He järjestävät vuosittain Trust Index© -kyselyn, johon vastaa yli 12 miljoonaa työntekijää 

ympäri maailmaa. Seuraavana on heidän mallinsa hyvästä työpaikasta: Hyvän työpaikan 

ytimessä on se, kuinka paljon työntekijät luottavat johtajiinsa, kuinka ylpeitä he ovat teke-

mästään työstä ja työpaikasta, missä määrin he nauttivat työtovereiden kanssa työskente-

lystä. Hyvän työpaikan malli (Kuvio 1) koostuu viidestä ulottuvuudesta: Uskottavuus, kun-

nioitus, oikeudenmukaisuus, ylpeys ja yhteishenki (Great Place To Work 2019.)  
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Kuvio 1. Hyvän työpaikan viisi ulottuvuutta (Great Place To Work 2019.) 

 

 Työntekijät kuvaavat usein myös hyvää työpaikkaa koskeviksi ominaisuuksiksi hienot juh-

lat ja erityiset työsuhde-edut. Nämä elementit ovat myös osa monia tunnettuja hyviä työ-

paikkoja, mutta jo edellä mainitut viisi elementtiä ovat kuitenkin huomattavasti arvokkaam-

pia kuin juhliminen tai työsuhde-edut. Hyvä työpaikka onkin yhteistulos esimiesten, johdon 

ja työntekijöiden kanssa käytävästä vuorovaikutuksesta (Great Place To Work 2019.)  

 

Seuraavana onkin hyvä avata viittä ulottuvuutta, joista hyvän työpaikan malli koostuu (Ku-

vio1). Arvioimalla työntekijöiden käsityksiä johdon osaamisesta, rehellisyydestä sekä 

kuinka hyvin johto viestii työntekijöille, mitataan työntekijöiden uskottavuutta johtoa koh-

taan.  

Työntekijät kokevat johdon kunnioittavan heitä arvioimalla kokemusta siitä, miten tukemi-

nen, yhteistyö ja välittäminen ilmenevät johdon toiminnassa heitä kohtaan. Työntekijät mit-

taavat johdon oikeudenmukaisuutta arvioimalla johdon toimintaa työpaikan reiluudesta, 

tasapuolisuudesta ja tasa-arvoisuudesta. Työntekijöiden tuntemaa ylpeyttä voidaan arvi-

oida siten, miten he tunnetasolla suhtautuvat omaan työtehtäväänsä, tiimiinsä tai työryh-

mään sekä organisaatioon. Työyhteisö, jossa työntekijä voi olla oma itsensä, työtoverit tu-

kevat toisiaan ja on ystävällinen ilmapiiri rakentavat hyvää yhteishenkeä (Great Place To 

Work 2019.) 
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3.2 Ravintola-alan vetovoimaisuutta lisäävät tekijät 

Mitkä asiat koetaan ravintola-alalle houkuttelevina tekijöinä? Anna-Maria Isola ja Erika 

Mäntylä ovat tutkineet asiaa yhtenä osana ravintola-alan kohtaanto-ongelma selvitystä: 

Miksi ravintola-ala ei houkuttele työttömiä työnhakijoita? (2019.) Selvityksessä tuli ilmi 

kolme ravintola-alan vetovoimisuutta lisäävää tekijää: työylpeyden kokeminen, miellyttä-

vien asiakaspalvelutilanteiden rakentaminen ja mielekäs työn sisältö (Isola & Mäntylä 

2019.) 

 

Hyvä tuotteen takana pitää pystyä seisomaan ja kokemaan ylpeyttä siitä. Työehtojen ja -

olosuhteiden tulee olla kunnossa, ennen kuin voidaan puhua työylpeydestä. Tämä koko-

naisuus on monen asian yhteissumma. Työntekijän pitää sopia työyhteisöön sekä työnte-

kijän ja tuotteen pitää sopia yhteen. Tutkimukseen vastanneiden kommenteissa työylpey-

teen positiivisina asioina nousivat myös työympäristö, arvot, ilmapiiri, konsepti ja ihmisten 

kohtaaminen (Isola & Mäntylä 2019.) 

 

Asiakaspalvelukokemukseen liittyvissä vastauksissa nousi esille työntekijöiden saama tuki 

toiselta työntekijältä, työtehtävien ennakoitavuus, työpaikan kotoisuus ja tuttuus. Vastaa-

jien mielestä onnistuneeseen asiakaspalvelukokemukseen liittyi myös kokemus asiakkai-

den arvostuksesta heidän työtään kohtaan. Myöskin asiakkaiden tunteminen paransi asia-

kaspalvelua, jolloin asiakkaiden ja työntekijöiden yhteistyöllä saatiin rakennettua hyvä 

asiakaspalvelukokemus. Vastaajat arvostivat myös hyvää johtamista. Asiakkailta saatu 

hyvä palaute koettiin olennaisena osana työssä jaksamisen kannalta. Parhaimmillaan 

asiakaspalvelukokemus on vastavuoroinen prosessi, se on palkitseva kokemus sekä työn-

tekijälle että asiakkaalle. Tällainen kokemus luotiin hyvässä, tiiviissä ja toimivassa työyh-

teisössä (Isola & Mäntylä 2019.) 

 

Mielekäs yhdistelmä erilaisista työtehtävistä kostuu vastaajien mielestä vastuusta, mah-

dollisuudesta oppia uutta, kokeilemisesta (esimerkiksi asettelu tai reseptit), mahdollisuu-

desta kasvaa työn mukana, käsityöläisyydestä ja sosiaalisuudesta. Luovuus, kouluttami-

nen ja kouluttautuminen, palaute ja palkitseminen nousivat myös esille mielekkääksi koet-

tuina asioina. Tutkimuksessa tuli esille, että 1990-luvulla syntyneellä sukupolvella työhön 

liittyy muitakin tavoitteita kuin ansaitseminen. Oma kädenjälki haluttiin nähdä, työn toivot-

tiin olevan merkityksellistä, tuotteen takana haluttiin seistä sekä tuntea ylpeyttä tehdystä 

työstä (Isola & Mäntylä 2019.) 
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3.3 Työssä arvostettavia asioita 

Työikäisten suomalaisten näkemyksiä työntekijöiden tärkeimmistä ominaisuuksista tule-

vaisuuden työelämässä on tutkittu Suomalaisen Työn Liiton toimeksiantona vuonna 2016. 

Tulevaisuuden työelämää koskevaan selvityksen toteutti Aula Research Oy tekemällä ky-

selyn työntekijöille ja työnantajille. Kysely toteutettiin sähköpostitse, johon vastasi 1006 

työikäistä henkilöä ympäri Suomen. Otos edustaa 18-65- vuotiaita mannersuomalaisia iän 

ja sukupuolen mukaan painotettuna (Suomalaisen Työn liitto 2016.) Selvityksessä selvitet-

tiin työntekijöiden näkökulmasta, mitä asioita työntekijät pitävät työntekijöiden tärkeimpinä 

ominaisuuksina tulevaisuuden työelämässä (Kuvio 2.) Työntekijät painottivat moniosaa-

juutta ja joustavuutta työelämän tärkeimpinä ominaisuuksina.  

 

Kuvio 2. Työntekijöiden tärkeimmät ominaisuudet työelämässä (Suomalaisen Työ Liitto 

2016) 

 

Suomalaisen työn liiton selvityksessä selvitettiin myös työntekijöille tärkeimpiä seikkoja 

työssä (Kuvio 3.) Työntekijät pitivät turvattua työpaikkaa ja vakaita tulevaisuuden näkymiä 

tärkeimpinä. Myöskin työn kiinnostavuus nousi tärkeäksi asiaksi. Hyvää työilmapiiriä ja 

työnantajan joustamista arvostetaan (Suomalaisen Työn Liitto 2016.) 
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Kuvio 3. Työntekijälle tärkeimpiä seikkoja työssä (Suomalaisen Työn Liitto 2016) 

 

Suomalaisen työn liiton mukaan työntekijät arvostavat työnantajan vastuullisuutta ja omia 

arvoja vastaavaa arvopohjaa. Työntekijöille kotimaisuus oli myös merkityksellinen asia. 

Työnantajan maine sekä eettisyys koettiin myös merkityksellisiksi asioiksi (Suomalaisen 

Työn Liitto 2016.) 

 

3.4 Työssä motivoivia asioita 

Vartiainen & Nurmela (2002, teoksessa Sinokki 2016,829) määrittelevät työmotivaation 

kokonaistilaksi, joka synnyttää, energisoi, suuntaa ja ylläpitää yksilön työtoimintaa. 

Työmotivaatio syntyy työssä, joka on osa tärkeää kokonaisuutta, joka koetaan mielek-

kääksi, johon voidaan sitoutua, jossa koetaan hallintaa ja jossa johtaminen ja kohtelu koe-

taan oikeudenmukaisiksi. Työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä ovat työntekijän oma 

asenne työtä kohtaan, kehittymishalukkuus, tunneäly, omat mielenkiinnon kohteet, elä-

mänhallinnan tunne, terve itseluottamus ja ammatillinen minäkäsitys (Sinokki 2017, 772-

773.)  Työmotivaatioon vaikuttaa myös elämänvaihe ja kokemus työn merkityksestä. Myös 

sekä sisäinen että ulkoinen motivaatio vaikuttavat. Sisäisessä motivaatiossa tyydytys tu-

lee itse työn tekemisestä. Työn sisältö, haastavuus, mielekkyys sekä mahdollisuudet it-

sensä toteuttamiseen liittyvät usein sisäiseen työmotivaatioon sekä se on usein myös pit-

käkestoista ja kytkeytyy vahvasti tunteisiin. Työnsä tärkeäksi kokeva ja henkilön halu op-

pia uutta on sisäisesti motivoitunut. Ulkoisessa motivaatiossa on kyse esimerkiksi palkki-

osta, rangaistuksista tai osallistumismahdollisuuksista (Sinokki 2017, 772-773.) 

 

Esimiehet ovat tärkeässä asemassa ylläpitämässä työntekijöiden työmotivaatiota. Jo pie-

nellä positiivisella palautteella saadaan hyvää aikaan työntekijän motivaatioon tehdä töitä. 
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Työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa omaan työntekemiseen koetaan usein myös moti-

vaatiota kohottavana. Liian haastava ja raskas työ heikentää helposti motivaatiota, mutta 

myöskään liian helppoa työ ei voi olla. Työssä täytyisikin olla sopivasti haastetta sekä työ-

tehtävät tulisi olla sopivasti mitoitettuja, tällöin työntekijä tuntee itsensä motivoituneeksi. 

Motivoitunut työntekijä työskentelee tehokkaasti ja suhtautuu työhönsä intohimoisesti (Ha-

konen, 2015.) 

 

Yritysten arvot ovat myös tärkeä pohja työntekijöiden motivoitumiselle. Yritykset tuovat ar-

vojaan esille nykyään enemmän ja liittävät ne osaksi arjen tekemistään. Sisäiselle motivoi-

tumiselle luo tärkeää pohjaa se että, työntekijä tuntee arvot omikseen ja pystyy samaistu-

maan niihin. Henkilöstön motivoitumien työhönsä vaikeutuu, jos yrityksen arvot ovat kau-

kana työntekijän omista arvoista. Myöskin se, että yritys ei toimi arvojensa mukaisesti 

hankaloittaa henkilöstön motivoitumista (Vähänen. 4.5.2018.) 

 

Ravintola-alalla työntekijät ovat usein hyvin motivoituneita omaan työhönsä. Tähän vaikut-

tavat varmastikin työn monipuolisuus. Ravintola-alalla usein kuultava lausahdus` yksikään 

päivä ei ole samanlainen` kuvastaa alaa hyvin sekä työn monipuolisuutta. Ravintola-alan 

työtehtävissä pääsee useasti myös vaikuttamaan itse omiin työtehtäviin sekä toteutta-

maan itseään. Alan työssä on myös paljon asioita, jotka vaikuttavat helposti motivaation 

laskemiseen. Vuorotyö, kiire sekä alan matala palkka taso voivat olla tällaisia asioita. 

 

Sloveniassa tehdyssä tutkimuksessa, joka oli suunnattu ravintolatyöntekijöille, tutkittiin 

mitkä asiat vaikuttavat heidän työmotivaatioonsa (Kujanka 2013, 97-107.) Tutkimuksessa 

selvitettiin lisäksi mikä houkuttelee ravintolatyöntekijöitä töihin ja mikä saa heidät pysy-

mään töissä. Tutkimus toteutettiin Piran alueella, joka on Slovenian turismille tärkeä kes-

kus. Turismi on Sloveniassa merkittävä työllistäjä. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla 

tarjoiluhenkilökuntaa. Tutkimus kattoi 191 erilaista ravintolaa, joista suurin osa oli baareja. 

Suurin osa vastaajista oli iältään 20-25 vuotiaita, mutta yhtään yli 50 vuotiasta ei tutkimuk-

seen vastannut. Tutkimukseen vastanneet jaoteltiin sukupuolen ja iän mukaan, alle 30 tai 

yli 30 vuotiaat, koulutuksen sekä palkkatason mukaan. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että 

palkkaus oli naisille tärkeämpi motivoinnin keino kuin miehille. Nuoremmat työntekijät mo-

tivoituivat hauskasta työilmapiiristä ja joustavista työajoista, kun taas vanhemmat työnteki-

jät arvostivat erittäin paljon sosiaaliturvaa. Enemmän koulutetut ja kokeneemmat työnteki-

jät arvostivat uralla kehittymismahdollisuuksia sekä koulutusta enemmän kuin vähemmän 

kokeneet ja koulutetut työntekijät. Yleisesti tutkimustuloksista voitiin päätellä, että Sloveni-

assa vallitsevan talouskriisin aikana motivoivin tekijä oli raha, seuraavina tulivat joustavat 

työajat sekä sosiaaliturva (Kujanka 2013,97-107.) 
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3.5 Nuorten hakijoiden näkemys tärkeistä arvoista ja motivoinnista työelämässä 

Nuorten työnantajamielikuvaa tutkitaan erilaisilla korkeakouluopiskelijoille tehtävillä kyse-

lyillä Suomessa kuin myös maailmalaajuisesti. Tämä kertoo sen, että nuorten mielikuva 

kiinnostaa yrityksiä.  

 

aTalent Recruting on toteuttanut Suomessa vuonna 2018 laajan rekrytointitutkimuksen: 

Rekrytointi nuorten ammattilaisten silmin. Suurin osa kyselyyn vastanneista opiskelee tällä 

hetkellä korkeakoulussa. Yksi osa tutkimusta on ollut työntekijöiden sitoutuminen sekä 

työnantajamielikuva. Nuoret ammattilaiset ovat kiinnostuneita yrityksistä, jotka panostavat 

työntekijöidensä hyvinvointiin, mahdollistavat yrityksessä etenemisen ja tarjoavat hyvän 

palkan ja työsuhde-edut. Nuorten ammattilaisten mielestä hyvän työpaikan (Kuvio 4) te-

kee hyvä ilmapiiri, hyvä esimies, vapaus ja luottamus sekä kehittymismahdollisuudet 

(Rekrytointitutkimus 2018.) 

 

 

Kuvio 4. Hyvän työpaikan malli nuorten ammattilaisten mukaan (Rekrytointitutkimus 

2018.) 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella nuorten mielestä hyvään työilmapiirin vaikuttavia asioita 

ovat työntekijöiden kohteleminen alansa asiantuntijoina sekä se että, heitä kuunnellaan ja 

arvostetaan. Työpaikalla kaikki tekevät yhdessä töitä yhteisten tavoitteiden ja arvojen 

eteen ja kaikki ymmärtävät ne. Yritys tukee yksilöiden kehittymistä ja apua uskalletaan 

pyytää. Hyvä esimies toimii työnmahdollistajana ja työntekijöiden mentorina sekä tukee 

alaisiaan ja heidän näkemyksiään yrityksen sisällä. Hän on läsnä ja helposti lähestyttävä. 
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Vapaus ja luottamus syntyvät työpaikassa, joka mahdollistaa vapaamuotoisen työnteon ja 

työntekijät luottavat toisiinsa. Jokainen saa johtaa omaa työtään ja toteuttaa ratkaisuja 

parhaan näkemyksensä mukaan. Nuoret toivovat hyvältä työpaikalta myös kehittymismah-

dollisuuksia oman alansa asiantuntijoiksi, sekä haasteita, jotka mahdollistavat jatkuvan 

oppimisen. Oman työnkuvan kehittäminen osaamisen kehittyessä (Rekrytointitutkimus 

2018.) Samaisessa tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin myös millaiset asiat tekevät työteh-

tävästä motivoivan. Tutkimuksessa esille tulleita asioita motivoivasta työtehtävästä olivat: 

haasteellinen, merkityksellinen, jatkuvan oppimisen mahdollistava ja vastuullinen (Rekry-

tointitutkimus 2018.) Nuorten mielestä motivoiva työtehtävä on tarpeeksi haasteellinen, 

joka mahdollistaa uuden oppimisen ja jatkuvan kehittymisen. Nuoret kokevat, että työnku-

van ymmärtäminen isossa kuvassa on tärkeää. Esimiehen tehtävä on konkretisoida työn 

merkitys yrityksen laajassa toiminnassa, siten pienistäkin tehtävistä voi syntyä merkityk-

sellisiä. Nuoret ammattilaiset haluavat, että työ tarjoaa mahdollisuuden jatkuvaan oppimi-

seen ja että se hyödyntää työntekijän vahvuuksia. Nuoret ovat valmiita menemään oman 

mukavuusalueensa ulkopuolelle oppiakseen uutta. Nuoret haluavat, että heihin luotetaan 

antamalla vastuuta ja vapautta toteuttaa työtehtävät annettujen raamien puitteissa, muuta 

heille parhaalla katsomallaan tavalla (Rekrytointitutkimus 2018.) 

 

Universum Communication on maailman johtava työnantajabrändin tuottaja, joka teettää 

maailmanlaajuisesti korkeakouluopiskelijoille ja sieltä valmistuneille kyselyn työnantaja-

mielikuvasta. Yritys työskentelee yli 2000 yliopiston, alumni- ryhmän ja ammattilaisen 

kanssa kerätäkseen oivalluksia yrityksille, kuinka he voivat houkutella lahjakkuuksia ja pi-

tää heidät, jotka sopivat yrityksen tarkoitukseen ja yrityskulttuuriin. Vuosittain tutkimus ta-

voittaa yli 1,5 miljoonaa opiskelijaa ja ammattilaista maailmanlaajuisesti (Universum 

2017.) 

 

Kysely toteutetaan myös suomalaisille opiskelijoille. Kyselyyn on vuonna 2017 vastannut 

6054 suomessa opiskelevaa korkeakouluopiskelijaa tai alumniin kuuluvaa. Kyselyn tutki-

mustulokset listaavat yritykset vetovoimaisuusjärjestykseen, jossa opiskelijat haluaisivat 

mieluiten työskennellä. Kyselyssä selvitetään, myös millaisia asioita ura kehitykseltä halu-

taan (Universum 2017.) Suomessa vuonna 2017 kyselyyn vastanneiden kesken urakehi-

tykseen vaikuttava houkuttelevin ominaisuus oli ollut tehtävien monimuotoisuus, toiseksi 

eniten ääniä oli saanut kilpailukykyinen palkka ja kolmantena ihmisten kunnioitus yrityk-

sessä (Universum 2017.) Kuviossa 5. on esitetty eniten ääniä saaneiden houkuttelevien 

ominaisuuksien prosenttijakauma. 
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Kuvio 5. Mitä ominaisuuksia pidetään houkuttelevimpina (Universum 2017) 

 

Kumpaakin yllä olevaa tutkimusta on vaikea suoraa heijastaa ravintola-alaan koska vas-

tanneet edustavat monia eri aloja. Sloveniassa tehdyn tutkimuksen (Kujnaka 2013) tulok-

sissa suurin ero verrattuna näihin kahteen tutkimukseen oli sosiaaliturva. Tämä kertoo val-

tioiden erosta, Suomessa meille sosiaaliturva on aika itsestään selvä asia, emmekä koe 

sitä motivoivaksi tekijäksi työssä. Työnantajat ovat kuitenkin velvollisia tarjoamaan työnte-

kijöille työterveyspalveluja, jotka kuuluvat Suomessa työsuhde- etuihin, jotka taas voivat 

toimia motivaattoreina (Työsujelu.fi 2019) 
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4 Tutkimuksen esittely ja menetelmä 

Tutkimukseni oli kvantitatiivinen eli määrällinen kyselytutkimus. Kyselytutkimus on enim-

mäkseen määrällistä tutkimusta, jossa sovelletaan tilastollisia menetelmiä. Kyselyaineistot 

koostuvat pääosin mitatuista luvuista ja numeroista, vaikka kysymykset esitetään sanalli-

sesti, niin vastaukset ilmaistaan numeerisesti. Sanallisesti voidaan antaa täydentäviä tie-

toja tai vastauksia kysymyksiin, joiden esittäminen numeroina olisi epäkäytännöllistä (Veh-

kalahti 2014,13.) Kyselylomake on kvantitatiivisen tutkimuksen yleisin tiedonkeruumene-

telmä. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa korostetaan tiedon perusteluja, luotettavuutta, ob-

jektiivisuutta ja yksiselitteisyyttä.  Tutkimus perustuu mittaamiseen, jonka tuloksena voi-

daan tuottaa perusteltua, luotettavaa ja yleistettävää tietoa. Tutkimusongelma, johon hae-

taan ratkaisua tai vastausta, on kvantitatiivisen tutkimuksen lähtökohta. Tutkimuskysymyk-

set johdetaan tutkimusongelmasta ja niillä ratkaistaan tutkimusongelmat (Kananen 

2011,18, 21.) 

 

Kvantitatiivinen tutkimus koostuu monista eri vaiheista.  Tutkimus voidaankin nähdä pro-

sessina, joka viedään läpi vaihe vaiheelta. Prosessia voidaan kuvata yksinkertaisella kaa-

violla, jossa tulee ilmi prosessin kaikki vaiheet (Kuvio 6.) 

 

 

Kuvio 6. Kvantitatiivisen tutkimuksen vaiheet (Kananen 2011, 20) 

 

Kyselyn toteuttamiseen käytetin apuna Webropol-ohjelmaan. Webropolin raportointityö-

kalu auttaa tulosten analysoinnissa ja tätä kautta sain myös valmiit raportit (Webropol 

2019.) 

 

Tukimusongelma Tutkimuskysymykset Tiedonkeruukysymysket Kysymystyypit

Kysymyksen teksti Lomakkeen ulkoasu Lomakkeen testaus Havaintomatriisi

Miten teito kerätään? Tutkimuksen toteutus
Lomakkeen tarkastus ja

numerointi
Lomakkeiden tallennus ja

tarkistukset

Tulosten analysointi Raportointi
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Aineiston tutkimukseeni hankin kyselyllä. Kyselyn toteutin Haaga-Heliassa ruokatuotan-

non johtamisen opiskelijoille kyselylomakkeen avulla. Kyselyn kohderyhmä oli ensimmäi-

sen, toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat, jotta sain vastauksia tarpeeksi paljon. Toteu-

tin kyselyn Haaga-Helian ruokatuotannon johtamista opiskelevien opiskelijoiden tunneilla, 

näin tavoitin parhaiten opiskelijat. Sähköpostilla toteutettavassa kyselyssä vastauspro-

sentti olisi jäänyt oletettavasti pieneksi. 

 

4.1 Tutkimusongelma ja alaongelmat 

Opinnäytetyöni päätutkimusongelmana on: millainen on houkutteleva työnantaja ruokatuo-

tannon johtamisen linjalla opiskelevan opiskelijan näkökulmasta? 

 

Alatutkimusongelmat ovat: 

- Mitkä asiat vaikuttavat työnantajan valintaan? 
- Mitä asioita työnantajassa arvostetaan? 
- Miksi työnantaja herättää mielenkiinnon? 
- Mitkä asiat motivoivat tekemään töitä? 

 

Rajasin tutkimuksen koskemaan Haaga-Heliassa ruokatuotannon johtamisen linjalla opis-

keleviin opiskelijoihin. Kohderyhmäksi valitsin ruokatuotannon johtamisen opiskelijat, 

koska rajasin tutkimuksen koskemaan keittiötyöntekijöitä eikä koko ravintola-alaa, joka on 

varsin laaja. Tutkimuksessa halusin keskittyä varsinkin keittiötyöskentelyyn valmistuviin 

opiskelijoihin. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on ainoa suomalainen korkeakoulu, joka 

keskittyy nimenomaan keittiöesimiesten kouluttamiseen. Linjalta valmistuvat voivat sijoit-

tua työelämässä esimerkiksi keittiömestareiksi ja -päälliköiksi. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat herättävät keittiötyöskentelyyn valmistu-

vien kiinnostuksen työnantajia kohtaan. Millä perusteella he valitsevat työnantajan. Mitkä 

asiat vaikuttavat siihen, millaiset työnantajat herättävät mielenkiinnon ja mitä heissä ar-

vostetaan. Työmotivaatio, joka on yksi tutkimuksen alaongelmista, liittyy tutkimukseen sen 

kautta, että ravintola-alalla voi olla paljon motivaatiota laskevia tekijöitä kuten matalapalk-

kaus, epäsäännölliset työajat sekä alaan liittyvä kausiluontoisuus. Mitkä sen sijaan ovat 

niitä asioita, jotka motivoivat nuoria työskentelemään ammattikeittiöissä? Monilla työpai-

koilla järjestetään työtyytyväisyyskyselyitä, joilla voidaan myös tutkia työmotivaatiota, 

mutta tällä tutkimuksella ei ollut sinällään tarkoitus tutkia työtyytyväisyyttä. 
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4.2 Kyselylomakkeen laatiminen 

Tässä tutkimuksessa tiedot kerättiin kyselylomakkeella (Liite 1.) Osa kyselylomakkeen ky-

symyksistä oli strukturoituja eli vaihtoehdot ovat valmiiksi annettuja. Strukturoitujen kysy-

mysten vastaukset ovat helppoja käsitellä, sillä vastausvaihtoehdot ovat valmiiksi numero-

koodattuja. Vaihtoehtokysymykset sekä erilaiset asteikkokysymykset ovat myös strukturoi-

tuja kysymyksiä (Kananen 2011, 31.)  

 

Kyselylomakkeen laatimisen perustana hyödynsin tämän opinnäytteen tietoperustassa 

esitettyjä tutkimuksia ja kirjallisuutta. Niissä tutkimuksissa on selvitetty työnantajamieliku-

vaa sekä työmotivaatioon liittyviä tekijöitä. 

 

Laaditun lomakkeen kysymyksissä oli käytetty erilaisia kysymystyyppejä. Kysymyksissä 

oli vaihtoehtokysymyksiä, avoimia kysymyksiä, monivalintakysymyksiä sekä matriisikysy-

myksiä. Kysymykset sijoittelin siten, etteivät kaikki avoimet kysymykset olleet peräkkäin. 

Näin sijoittelemalla tavoitteeni oli saada myös avoimiin kysymyksiin mahdollisimman pal-

jon vastauksia. Kyselylomakkeen kysymykset ryhmittelin aihepiireittäin. 

 

Lomakkeen ensimmäiset kysymykset käsittelivät taustatieoja vastaajista, kuten suku-

puolta, ikää ja työkokemusta. Taustatiedoista voi olla hyötyä, kun tuloksia ristiintaulukoi-

daan, esim. onko sukupuolten välillä eroja, vaikuttaako työkokemus asioihin, jotka motivoi-

vat työhön. Taustatiedoissa kysyttiin myös kiinnostusta yrittäjyydestä sekä sitä millainen 

työ kiinnostaa valmistumisen jälkeen. Ruokatuotannonjohtamisen opinnoissa painotus voi 

olla myös yrittäjäksi ryhtymiseen. 

 

Seuraava lomakkeen osio liittyi työnhakuun. Osioon liittyvät kysymykset antavat tutkimuk-

sen kannalta olennaista tietoa siitä, mistä kanavista nuoret hakevat tietoa avoimista työ-

paikoista. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa työnantajille nuorista työnhakijoista, 

tällä tiedolla saadaan tietoa mistä kanavista Haaga-Heliassa ruokatuotannonjohtamista 

opiskelevat opiskelijat tavoitetaan parhaiten. 

 

Näiden pohjustavien kysymysten jälkeen kyselyssä edettiin hakemaan varsinaisia vas-

tauksia tutkimuksen pääongelmaan ja alaongelmiin. Tämän tutkimuksen kannalta tärkeitä 

kysymyksiä olivat kysymykset, jotka liittyivät työnantajan houkuttelevuuteen, hyvän työpai-

kan rakentumiseen ja työhön sitoutumiseen sekä motivointiin. 
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Kyselyn viimeiset kysymykset koskivat tulevaisuutta sekä opintojen tuottamia työelämä-

valmiuksia sekä osaamista. Mitä osaamista ja asioita opiskelijat pitävät tärkeinä tulevai-

suutta ajatellen? Osaamiseen liittyvät kysymykset koostin keittiömestarin työnkuvasta. 

 

4.3 Aineiston tiedonkeruu ja analysointi 

Tein kyselyt kahtena päivänä huhtikuun 2019 aikana, keskiviikkona 10.4. ja tiistaina16.4., 

tavoittaen kaikkien kolmen vuosikurssin opiskelijoita. Kyselyyn vastasi kahden päivän ai-

kana 50 opiskelijaa. Kyselyjen toteuttamiseen per ryhmä meni noin puoli tuntia. Yhteensä 

kaikkien kyselyjen toteuttamiseen meni aikaa kaksi tuntia. Kyselylomakkeet olin tulostanut 

ja numeroinut valmiiksi. Numerointi helpottaa tulosten syöttövaiheessa, näin pystytään to-

dentamaan, onko kaikki lomakkeet syötetty tietokantaan. 

 

Kerättyäni vastaukset kyselyihin, syötin kaikki tulokset manuaalisesti Webropol- ohjel-

maan. Kun olin syöttänyt kaikki vastaukset ohjelmaan aloitin vastausten analysoinnin. 

Webropolin aineiston analyysityökaluilla analysoin saatuja vastauksia. Webropolin kautta 

sain esimerkiksi kaikki taustatietokysymykset koontina, montako vastaajista oli naisia tai 

kuinka monta vastaajista työskentelee keittiössä.  Strukturoituihin kysymyksiin laskin suo-

ria jakaumia sekä tein ristiintaulukointia. Avointen kysymysten analysointiin käytin Webro-

polin TextMining-työkalua. Työkalun avulla voi avoimista kysymyksistä löytää sanat ja 

asiat, jotka toistuivat usein vastauksissa. Saaduista tuloksista tein taulukoita, kuvioita ja 

sanallista analysointia.  
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5 Tulokset 

Esittelen tutkimuksen tulokset tässä luvussa. Esitän tulokset mukaillen kyselylomakkeen 

aihepiirejä: tausta tiedot, työnhaku, työnantajamielikuva, tulevaisuus ja osaaminen. Jokai-

nen alaluku käsittelee yhtä aihepiiriä ja sen tuloksia. Valmiiksi analysoiduista vastauksista 

etsin yhtäläisyyksiä ja mahdollisesti samoina toistuvia asioita. Vertasin niitä aikaisempiin 

tutkimuksiin. 

 

5.1 Taustatiedot 

Kaikilta vastaajilta selvitin taustatiedoissa sukupuolen, iän sekä monennenko vuoden 

opiskelija oli kyseessä. Taustatietoihin liittyivät myös työkokemusta koskevat vastaukset. 

Kyselyyn vastasi yhteensä 50 ruokatuotannon johtamista opiskelevaa opiskelijaa. Vastaa-

jista naisia oli 24 henkilöä ja miehiä 26 henkilöä, naisia ja miehiä vastasi lähes yhtä paljon. 

Opiskelijoiden ikäjakauma (taulukko 1.) oli aika suuri, nuorimmat opiskelijat olivat iältään 

18-20-vuotiaita ja vanhimmat 36-vuotiaita tai vanhempia. Suurin osa, 31 henkilöä, vastaa-

jista oli iältään 21-25-vuotiaita. 7 henkilöä oli 26-30-vuotiaita, 5 henkilöä 31-35-vuotiaita, 4 

henkilöä oli 36 tai vanhempia sekä 3 henkilöä oli 18-20-vuotiaita. 18-20-vuotiaiden määrä 

kertoo sen, että opiskelemaan ei tulla välttämättä aivan suoraan lukiosta tai ammattikou-

lusta. Näistä valmistuttaessa yleisesti ollaan 19-vuotiaita, jos koulu on suoritettu kolmessa 

vuodessa.  

 

Taulukko 1. Opiskelijoiden ikäjakauma (n=50) 

Ikä Nainen Mies 

18-20 - vuotiaita 2 1 

21-25 -vuotiaita 13 18 

 26-30 - vuotiaita 4 3 

 31-35 - vuotiaita 3 2 

36 tai enemmän 2 2 

 

Vastaajista 21 opiskelijaa oli 1.vuoden opiskelijoita, 2.vuoden opiskelijoita oli 17 ja 3.vuo-

den opiskelijoita 12. Yksikään vastaaja ei ollut 4.vuoden opiskelija tai joka olisi opiskellut 

kauemmin. 
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Kyselyssä selvitin myös tekevätkö opiskelijat opintojen ohessa töitä sekä työskentelevätkö 

he mahdollisesti keittiössä. 34 opiskelijoista työskentelee opintojen ohella (Kuvio 7). Suu-

rin osa työssä olevista työskentelee osa-aikaisesti vakituisessa- tai määräaikaisessa työ-

suhteessa. Vain 3 oli kokoaikaisessa vakituisessa työsuhteessa. 32 työssä olevista työs-

kentelee keittiössä tällä hetkellä, 11 oli työskennellyt ja 5 vastaajista ei työskentele keitti-

össä.  

Kuvio 7. Työsuhteessa (n=48) 

 

Kun vertasin, työskentelevätkö kyselyyn vastanneet opiskelijat keittiössä, oli naisten ja 

miesten välillä merkittävää eroa. Miehistä suurin osa työskenteli tai on työskennellyt, kun 

taas naisista vain joka toinen vastaaja työskenteli keittiössä (Taulukko 2.) Viisi naisista ei 

työskentele keittiössä ollenkaan ja seitsemän on työskennellyt, kun miehistä vain neljä on 

vastannut työskennelleensä ja kukaan ei ole vastannut, ettei työskentele keittiössä.  

 

Taulukko 2. Keittiössä työskentelyn erot sukupuolten välillä 

Työskenteletkö 
keittiössä? Nainen Mies 

kyllä 11 21 

en 5 0 

olen 
 työskennellyt 7 4 

olen suunnitellut 0 0 
 

 

Taustatietojen viimeisenä kysymyksenä kysyttiin: montako vuotta vastaaja oli ollut työelä-

mässä (Kuvio 8.) 24 vastaajalla oli työkokemusta viisi vuotta tai enemmän.13 oli ollut työ-

elämässä 3-4 vuotta, 2-3 vuotta 6 sekä 1-2 vuotta 7 vastaajista. Kaikki vastaajat olivat siis 

16

3

0

16

15

0 10 20 30 40 50

en työskenele

kokoaikaisesti vakituisessa

kokoaikaisesti määräaikaisessa

osa-aikaisesti määräaikaisessa

osa-aikaisesti vakituisessa
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olleet jo mukana työelämässä, näin ollen heille oli muodostunut käsitys työnantajista. 

Mahdollisesti he olivat työskennelleet jo useammalla työnantajalla kuin yhdellä.  

 

 

Kuvio 8. Vastaajien työkokemus vuosina (n=50) 

 

5.2 Kiinnostus yrittäjyydestä ja mielenkiintoiset työtehtävät 

Koska yrittäjyys on vahvasti opinnoissa mukana, selvitin kyselyssä kiinnostusta yrittäjyyttä 

kohtaan (Kuvio 9). Kysymykseen yrittäjyydestä sain vastauksia yhteensä 46 kpl eli neljä 

henkilöä jätti vastaamatta kysymykseen. Puolet vastaajista piti yrittäjyyttä mahdollisena 

neljännes ei halunnut ryhtyä yrittäjäksi sekä kaksi opiskelijaa toimi jo yrittäjänä 

 

5 tai enemmän
24 hlö

3-4- vuotta
13 hlö

2-3- vuotta
6 hlö 

1-2 -vuotta
7 hlö

alle 1
0 hlö

5 tai enemmän 3-4- vuotta 2-3- vuotta 1-2 -vuotta alle 1
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Kuvio 9. Opiskelijoiden kiinnostus yrittäjyydestä (n=46) 

 

Vertasin, oliko naisten ja miesten välillä eroja yrittäjäksi ryhtymiseen (Kuvio 10). Molempia 

sukupuolia vastaajissa oli saman verran, 23 henkilöä. Miehet pitivät yrittäjiksi ryhtymistä 

enemmän todennäköisenä vaihtoehtona kuin naiset. Kuitenkin 10 henkilöä naisista oli 

kiinnostunut yrittäjyydestä. Naiset myöskin olivat enemmän sitä mieltä, etteivät halua ryh-

tyä yrittäjiksi. Naisista kukaan ei suunnitellut asiaa, kun taas miehistä 2 suunnitteli yrittä-

jäksi ryhtymistä. 

 

 

Kuvio 10. Yrittäjyyden kiinnostavuus sukupuolen mukaan (n=46) 
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Kysymyksen kohdalla, en ole kiinnostunut yrittäjyydestä, kysyttiin myös, miksi vastaaja ei 

ole kiinnostunut? Avoimissa vastauksissa: miksi yrittäjyys ei kiinnostanut, tuli esille, ettei 

yrittäjyydestä tiedetty tarpeeksi tai koettiin että se sitoo liikaa työpäivien venyessä pitkiksi. 

Vastaajat kokivat myös, että yrittäjänä heillä ei olisi mahdollisuuksia pitää lomaa ja palkka 

jäisi vähäiseksi. 

 

Yrittäjyys nousi myös yhdeksi suosituimmaksi vaihtoehdoksi, kysyttäessä millaisesta 

työstä olet kiinnostunut valmistumisen jälkeen (Kuvio 11). Opiskelijat olivat kiinnostuneita 

eniten tuotekehitykseen liittyvistä töistä. Tuotekehitys toistui avoimissa vastauksissa keit-

tiömestarin, keittiötyön ja esimiestehtävien rinnalla kaikkein eniten, myöskin markkinointi 

ja myynti herättivät kiinnostusta. 

 

Kuvio 11. Kiinnostavat työtehtävät valmistumisen jälkeen 

 

5.3 Työnhakumenetelmät 

Selvitin kyselyssä opiskelijoiden työnhakukanavia, käyttivätkö he sosiaalista mediaa et-

siessään töitä sekä mistä kanavista he olivat löytäneet työpaikkailmoituksia, joihin ovat 

mahdollisesti hakeneet. Kysymyksessä mitä työnhakukanavia hyödynnät, pyysin valitse-

maan kolme tärkeintä kohtaa, monet olivat kuitenkin valinneet useamman vaihtoehdon. 

Työnhakukanavista ”omat verkostot” nousi suosituimmaksi vaihtoehdoksi (Kuvio 12). Seu-

raavina vaihtoehtoina tulivat yritysten kotisivut ja yhteydenotto suoraan yritykseen. 

KEITTIÖTYÖ YRITTÄJYYS MYYNTI
ESIMIES-

TEHTÄVÄT
TUOTE-
KEHITYS

MARKKI-
NOINTI
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Kuvio 12. Tärkeimmät työnhakukanavat (n=50) 

 

Sosiaalisen median kanavista Facebook nousi suosituimmaksi kanavaksi, Instagram oli 

toiseksi suosituin ja Linkedin kolmanneksi. Twitteriä työnhakuun käytti vain 1 vastaaja, 

mutta YouTubea ja SnapChattia ei käyttänyt kukaan. Kolmannes vastaajista ei ollut käyt-

tänyt sosiaalista mediaa ollenkaan työnhakuun. Kolmannes, joka ei ollut käyttänyt sosiaa-

lista mediaa työnhaussa oli suurimaksi osaksi miehiä. Vastauksissa, miksi et käytä sosi-

aalista mediaa työnhaussa, toistui etteivät vastaajat kokeneet sitä tarpeellisena. Muutama 

vastaaja ei käyttänyt ollenkaan sosiaalista mediaa ja yksi koki, ettei hallinnut sen käyttöä. 

Yksi vastaajista oli myös sitä mieltä, ettei halunnut työskennellä yrityksessä, joka hakee 

työntekijöitä sosiaalisen median kautta. 

 

Mielenkiintoisia työpaikkailmoituksia joihin opiskelijat olivat mahdollisesti hakeneet (Ku-

vio13), he olivat löytäneet eniten suoraan yritysten kotisivuilta. Omat verkostot, sosiaali-

nen media ja Mol.fi- sivusto olivat myös heidän käytössään. Kukaan ei ollut löytänyt ilmoi-

tuksia perinteisistä medioista kuten printtilehdistä tai televisiosta. Kuten aikaisemmin kävi 

jo ilmi eivät opiskelijat myöskään etsi näistä kanavista työpaikkailmoituksia. Yritysvierailui-

den innoittamana kymmenen kyselyyn vastannutta opiskelijaa oli hakenut töitä yrityksistä, 

jotka olivat käyneet vierailulla koululla. Rekrytointimessut olivat myös saaneet kahdeksan 

kyselyyn vastannutta opiskelijaa hakemaan töitä yrityksistä, jotka ovat olleet mukana mes-

suilla. 
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Kuvio 13. Työnhakukanavat, joista löydetty mielenkiintoisia työpaikkailmoituksia (n=50) 

 

5.4 Opiskelijoiden näkemyksiä alan yritysten työnantajamielikuvasta 

Työnantajamielikuvaa selvittäessäni kyselyssä kysyin millainen olisi unelmatyönantaja, 

millaisissa tehtävissä haluttaisiin työskennellä 5 vuoden päästä valmistumisesta, millai-

seen työpaikkaan ei haluta työllistyä sekä millainen yritys houkuttelee työnantajana. Selvi-

tin mitkä asiat tekevät hyvän työpaikan ja millaiset asiat vaikuttavat työhön sitoutumiseen. 

 

Unelmatyönantajaa kuvailtaessa (Kuvio 14) olivat eniten käytettyjä termejä joustava, reilu, 

rento, vastuu, kannustava, luotettava, tiukka, palkka, rehellinen ja ymmärtäväinen. Erityi-

sesti opiskelijat halusivat työnantajalta, että heille annetaan vastuuta ja heihin luotetaan. 

Kilpailukykyistä palkkaa pidettiin myös tärkeänä asiana. Opiskelijat haluavat työnantajan 

olevan rento, mutta samaan aikaan myös tiukka. 

 

 

Kuvio 14. Unelmatyönantajan ominaisuuksia 
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Pikaruokaravintola nousi eniten vastauksia saaneena vaihtoehtona sellaisena työpaikkana 

johon opiskelijat eivät halua työllistyä. Suurkeittiö ja linjastolla työskenteleminen eivät 

myöskään kiinnosta kyselyyn vastanneita opiskelijoita. He eivät halunneet työskennellä 

yrityksessä, jossa esimiestyöskentely on huonoa eikä työntekijöitä arvosteta. 9 vastaajista 

ei halua työskennellä kokkina, keittiössä tai ravintola-alalla olenkaan. Ketjuravintolat ja isot 

yritykset mainittiin myös useasti 

 

Yritys, joka huolehtii työntekijöistä, jolla on positiivinen maine ja tarjoaa hyvän palkan tai 

työsuhde-etuja koettiin houkuttelevana työnantajana (Kuvio 15.) Hyvät etenemismahdolli-

suudet, työnantajan vastuullisuus ja yrityksen arvot lähellä omia arvoja olivat myös teki-

jöitä, jotka olivat houkuttelevia ominaisuuksia.  

 

 

Kuvio 15. Houkutteleva työnantajan ominaisuuksia (n=50) 

 

Hyvän työpaikan tekevät ruokatuotannon johtamisen opiskelijoiden mielestä hyvä työilma-

piiri, hyvä ja kannustava esimies, johdon kunnioitus ja luottamus työntekijöihin, kehittymis-

mahdollisuudet ja vaikutus mahdollisuudet omaan työhön (Kuvio 16.) 
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Kuvio 16. Asiat, jotka tekevät hyvän työpaikan (n=50) 

 

Tärkeimmiksi työhön sitoutumiseen vaikuttaviksi asioiksi nousivat (Kuvio 17) hyvä esi-

mies, viihtyisä työyhteisö, oman työn arvostus ja mielenkiintoiset työtehtävät sekä työn ja 

vapaa-ajan tasapaino. Tärkeiksi asioiksi koettiin myös työn merkityksellisyys, palautteen 

saanti, itselle sopiva yrityskulttuuri, työnantajan imago ja tunnettavuus. Etenemismahdolli-

suuksia, työsuhde-etuja sekä joustavia työaikoja pidettiin tärkeinä työhön sitoutumiseen 

liittyvinä asioina. Virkistyspäivät ja tapahtumat olivat aisa, joka koettiin eniten ei lainkaan 

tärkeäksi asiaksi.  
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Kuvio 17. Työhön sitoutumiseen vaikuttava tekijät (n=50) 

 

5.5 Tulevaisuuden osaaminen ja toivotut työtehtävät 

Tulevaisuuden tärkeimmäksi osaamiseksi (Kuvio 18) kyselyyn vastanneet ruokatuotannon 

johtamisen opiskelijat kokivat laadun varmistamisen taidon sekä seuraavina toiminnan 

johtamisen ja koordinoinnin. Tärkeinä asioina nousivat myös järjestelmäosaaminen, hen-

kilökunnan rekrytoiminen, omavalvonnan hallinta sekä ruoan- ja henkilöstökustannusten 

arviointi. Konkreettinen ruoan valmistus, reseptien ja ruokalistojen suunnittelu sekä annos-

ten ja ruoan esille laitto koettiin ei kovin tärkeäksi tai ei lainkaan tärkeiksi osaamiseksi. 
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Kuvio 18. Tulevaisuuden osaamisen tärkeys (n=50) 

  

Työelämävalmiuksien merkittävyyttä koulutusalan työtehtäviä kysyttäessä ei vastauksissa 

ollut suuriakaan eroja. Suurin osa vastaajista piti kaikkia valmiuksia (Kuvio 19) tärkeinä tai 

erittäin tärkeinä. 

 

 

Kuvio 19. Työelämävalmiuksien merkittävyys (n=50) 
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Viiden vuoden päästä valmistumisesta haluttaisiin kaikkein mieluiten työskennellä asian-

tuntija-, suunnittelija- tai kehitystehtävissä, työnjohdollisissa- tai päällikkötason tehtävissä 

(Kuvio 20). Yrittäjän tehtävät sekä opetustehtävät kiinnostivat myös kyselyyn vastanneita 

opiskelijoita.  

 

 

Kuvio 20. Mieluisimmat työtehtävät 5 vuoden päästä valmistumisesta (n=50) 
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6 Pohdinta ja johtopäätökset 

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää Haaga-Heliassa ruokatuotannon johtamista opiske-

levien restonomiopiskelijoiden työnantajamielikuvaa, millaista työnantajaa pidetään hou-

kuttelevana sekä mitä työnantajalta odotetaan. Tekemäni kyselytutkimuksen tuloksissa on 

hyvin paljon samoja vastauksia kuin aikaisemmissakin opiskelijoille teetetyissä tutkimuk-

sissa, mutta tuloksissa on myös joitain eroavaisuuksia. Osa syy eroavaisuuksille varmasti 

on, että aikaisemmissa opiskelijoille tehdyissä tutkimuksissa on ollut mukana monien eri 

alojen korkeakouluopiskelijoita ja oma tutkimukseni koski vain ruokatuotannon johtamisen 

restonomiopiskelijoita. Restonomien valtakunnallinen palkka- ja työllisyystutkimus (Adam-

son, Lehtinen, Ohtonen & Väyrynen 2017) on tehty jo valmistuneille restonomeille, mutta 

on mielestäni hyvä vertaistutkimus omalleni, koska tutkimuksenkohdetyhmänä olivat myös 

restonomit. Myöskin hyviä vertaistutkimuksia ovat Rekrytointi nuorten ammattilaisten sil-

min (2018) sekä Universum (2017 & 2019) tutkimukset, koska molempien kohderyhmänä 

ovat olleet korkeakouluopiskelijat. 

 

6.1 Tulosten vertailu aikaisempiin tutkimuksiin 

Great Place to Work (2019) valitsee vuosittain parhaat työpaikat Suomessa ja maailmalla. 

Heidän järjestämään Trust Index©- kyselyyn vastaa vuosittain 12 miljoonaa työntekijää 

maailmanlaajuisesti. Heidän mallinsa hyvästä työpaikasta on seuraavanlainen: Hyvän työ-

paikan ytimessä on se, kuinka paljon työntekijät luottavat johtajiinsa, kuinka ylpeitä he 

ovat tekemästään työstä ja työpaikasta, missä määrin he nauttivat työtovereiden kanssa 

työskentelystä. He ovat tehneet myös hyvän työpaikan mallin, joka koostuu viidestä ulottu-

vuudesta: Uskottavuus, kunnioitus, oikeudenmukaisuus, ylpeys ja yhteishenki (Great 

Place to Work 2019.) Kyselyssäni kysyinkin, mitkä asiat tekevät hyvän työpaikan ja mitkä 

asiat vaikuttavat työhön sitoutumiseen. Oman tutkimukseni tuloksissa oli paljon yhteneväi-

syyksiä Great Place to Workin hyvän työpaikan mallin kanssa. Yhteneväisyyksinä olivat 

hyvä esimies sekä johdon kunnioitus ja luottamus työntekijöihin, hyvä työilmapiiri ja työn 

merkityksellisyys. Kun, vertaan vastauksia Rekrytointitutkimuksen (2018) kanssa ovat ne 

keskenään identtisiä. Molemmissa nuoret ovat valinneet samat asiat, jotka tekevät hyvän 

työpaikan.  

 

Rekrytointi nuorten ammattilasten silmin (2018) tutkimuksessa sekä minun tekemäni kyse-

lytutkimuksen tuloksissa on paljon yhteneväisyyksiä. Rekrytointitutkimuksen tulokset ker-

tovat että, nuoret ovat kiinnostuneita yrityksistä, jotka panostavat työntekijöidensä hyvin-

vointiin, mahdollistavat yrityksessä etenemisen ja tarjoavat hyvän palkan ja työsuhde-edut 
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(Rekrytointitutkimus 2018.) Tekemäni kyselyn tuloksissa ruokatuotannon johtamisen res-

tonomiopiskelijat ovat kiinnostuneita yrityksistä, jotka huolehtivat työntekijöistä, tarjoavat 

hyvän palkan ja työsuhde-edut sekä hyvät etenemismahdollisuudet. Nuorten ammattilais-

ten mielestä hyvän työpaikan tekee ilmapiiri, hyvä esimies, vapaus ja luottamus sekä ke-

hittymismahdollisuudet (Rekrytointitutkimus 2018.) Oman tutkimukseni tulokset ovat sa-

mankaltaiset näiden tulosten kanssa. Kyselyyni vastanneiden opiskelijoiden mielestä hy-

vän työpaikan tekee hyvä ilmapiiri, hyvä ja kannustava esimies, johdon kunnioitus ja luot-

tamus työntekijöihin, kehittymismahdollisuudet, hyvä yhteishenki, kannustava ilmapiiri ja 

se että voi olla oma itsensä.  

 

Universumin (2017) korkeakouluopiskelijoille Suomessa teettämän kyselyn ja omani ky-

sely tulosten välillä, millaisia asioita urakehitykseltä halutaan, on hieman eroavaisuuksia. 

Universumin tekemässä kyselyssä urakehitykseen vaikuttava houkuttelevin ominaisuus 

on ollut tehtävien monimuotoisuus, toiseksi houkuttelevimpana pidettiin kilpailukykyistä 

palkkaa ja kolmantena ihmisten kunnioitusta yrityksessä (Universum 2017.) Kyselyyni 

vastanneiden restonomi opiskelijoiden mielestä houkuttelevia ominaisuuksia urakehityk-

sen kannalta oli työ, jossa saadaan vastuuta ja jossa heihin luotetaan. Yhdistävä tekijä tut-

kimuksissa oli kilpailukykyinen palkka. 

 

Yrittäjyys on vahvasti mukana opinnoissa ja yrittäjyys kiinnosti myös kyselyyni vastanneita 

opiskelijoita. Haaga-Heliassa ruokatuotannon johtamista opiskelevat voivat valita kahden 

erikoistumisalan väliltä heidän erikoistumisalaopintonsa. Vaihtoehtoina ovat Chef-erikois-

tumisala tai Ruokayrittäjä- erikoistumisala. Chef-erikoistumisala on suunnattu ruokatuo-

tannon johtamisesta isommissa organisaatioissa ja/tai kansainvälisessä ympäristössä 

kiinnostuneille. Ruokayrittäjä-erikoistumisala on suunnattu oman ravintolan perustami-

sesta ja/tai keittiömestarina toimimisena kiinnostuneille (Haaga-Helia 2019.) Kun vertasin 

kyselyni tuloksia Restonomit työelämässä tutkimukseen (2017) oli kiinnostuksessa yrittä-

jyyttä kohtaan hieman eroa. Restonomit työelämässä tutkimuksen mukaan 36% valmistu-

neista restonomeista piti yrittäjyyttä mahdollisena, kun nyt minun kyselyyni vastanneista 

restonomi opiskelijoista puolet piti yrittäjyyttä mahdollisena vaihtoehtona. Ero tähän saat-

taa johtua uuden Ruokayrittäjä- erikoitumisala opintojen myöstä, jolloin opiskelijoilla on 

myönteisempi suhtautuminen yrittäjyyteen sekä heillä on mahdollisesti opintojen myötä 

myös enemmän tietoa asiasta (Adamsson, Lehtinen, Ohtonen & Väyrynen 2017.) 

 

Työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen tutkimuksessani korostuivat hyvä esimies, oman 

työn arvostus, viihtyisä työyhteisö, mielenkiintoiset työtehtävät ja työn merkityksellisyys. 

Palautteen saanti nousi myös yhtenä aisana kärkeen. Hakosen (2015) mukaan hyvällä 
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esimiehellä on tärkeä asema ylläpitämään työntekijöiden motivaatiota. Pienikin positiivi-

nen palaute esimieheltä, saa aikaan hyvää työntekijän motivaatioon tehdä töitä. Hänen 

mukaansa työssä tulisikin olla sopivasti haastetta ja tehtävien tulisi olla sopivasti mitoitet-

tuja, tällöin työntekijä tuntee itsensä motivoituneeksi (Hakonen 2015.) Tutkimukseni vas-

tauksissa korostui, että opiskelijat haluavat työtehtäviltä haastetta ja vastuuta sekä va-

pauksia työtehtävien suorittamiseen. Rekrytointitutkimuksen (2018) tulokset ovat saman 

kaltaiset motivoivien työtehtävien suhteen oman tutkimukseni kanssa. Nuorten mielestä 

motivoiva työ on tarpeeksi haasteellinen, vastuullinen, uuden oppimisen mahdollistava ja 

hyvä esimies on myös tärkeässä asemassa. Samankaltaisia tuloksia on myös Isolan ja 

Mäntylän (2019) selvityksessä. Mielekäs yhdistelmä erilaisista työtehtävistä koostuu vas-

tuusta, mahdollisuudesta oppia uutta, palautteesta ja palkitsemisesta. Kujankan (2013) 

tutkimuksen mukaan nuoria slovenialaisia ravintolatyöntekijöitä motivoi hauska työilmapiiri 

ja joustavat työajat. Omassa tutkimuksessani ei hauska työilmapiiri tullut esille, mutta 

joustavat työajat koettiin tärkeäksi asiaksi. 

 

Kyselyssäni kysyessäni, millaiseen työpaikkaan ei haluta työllistyä korostuivat työmotivaa-

tioon liittyvät asiat; huono työilmapiiri, tylsät ja yksitoikkoiset työtehtävät sekä liian kiire. 

Jos esimiestyöskentely ei ole kunnossa, vaikuttaa se myös siten, ettei tallaiseen työpaik-

kaan haluta työllistyä. Isot yritykset, laitoskeittiöt ja ketjuravintolat korostuivat ei haluttuina 

työnantajina. Uskoisin että opiskelijoilla on näistä paikoista mielikuva, että työntekijöiltä 

vaaditaan liian paljon työaikaan nähden. Tehotavoitteet saattavat olla kovat ja että työnte-

kijöistä ei välitetä yksilöinä.  Heillä voi olla myös tunne, etteivät he pääse vaikuttamaan 

isossa yrityksessä omaan työhönsä, työ on ketjuohjattua. Tunnistan itseni myös opiskeli-

joiden vastauksista ollessani saman ikäinen (21-25 vuotta), kuin suurin osa vastaajista oli 

kyselyyn vastaamisen hetkellä. Nuorempana esimerkiksi isommat yritykset sekä ketjura-

vintola eivät kiinnostaneet minua, mutta nyt kun olen työskennellyt ravintola-alalla melkein 

parikymmentä vuotta, olen ymmärtänyt, että isommissa yrityksissä on paremmat uralla 

etenemismahdollisuudet. Omaa työkokemusta olen kartoittanut sekä pienissä ravinto-

loissa että myös isommissa ketjuissa. Oman kokemukseni perusteella sanoisinkin, että 

pienissä keittiömestarivetoisissa paikoissa ei aina välttämättä pääse itse vaikuttamaan 

omaan työhönsä. Keittiömestareilla on aika vahva käsitys, siitä millaisen he haluavat ra-

vintolan olevan. Isommissa yrityksissä pääsee itse vaikuttamaan paremmin ravintolan toi-

mintaan. Kaikki isommat yritykset eivät ole ketjuohjattuja, vaikka paljon sellaisiakin yrityk-

siä on. Vaikka yksikkö olisikin osa isompaa yritystä, voi sillä olla oma identiteetti johon yk-

sikön oma henkilökunta pääsee vaikuttamaan. Isommissa yrityksissä uralla kehittymis-

mahdollisuudet ovat paremmat. Pienissä yksiköissä se ei vain ole välttämättä mahdollista. 
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Moni opiskelija haluaisi työskennellä opintojen jälkeen tuotekehityksen parissa, suurem-

missa yrityksissä siihen on paremmat mahdollisuudet. Isommilla yrityksillä ja ketjuravintola 

yrityksissä on esimerkiksi omat tuotekehitysyksiköt, jolloin uralla kehittymismahdollisuudet 

yrityksen sisällä ovat helpommat. Monet opiskelijat olivat kiinnostuneita työllistymään tuo-

tekehityksen parissa, jolloin heidän kannattaisi suunnata isompiin yrityksiin töihin. Use-

ampi vastaaja halusi työskennellä myös muualla kuin ravintola-alalla. 

 

Tutkimukseni tulosten kannalta oli myös oleellista selvittää opiskelijoiden työnhakukanavia 

sekä käyttivätkö opiskelijat sosiaalista mediaa työnhaussa. Näiden vastausten perusteella 

työnantajat saavat tietoa siitä, mistä nuoria hakijoita tavoitetaan. Rekrytointi nuorten am-

mattilaisten silmin (2018) tutkimuksessa selvitettiin myös näitä asioita. Kun vertaan teke-

mäni kyselyn vastauksia Rekrytointi nuorten ammattilaisten silmin tutkimukseen (2018) on 

hakukanavissa eroa oman kyselyni tulosten kanssa. Rekrytointitutkimuksessa suosituim-

maksi hakukanavaksi nousi sosiaalinen media, joka omassa kyselyssäni on vasta viiden-

tenä. Omat verkostot ovat molemmissa tuloksissa kolmen tärkeimmän joukossa. Yhtey-

denotto suoraan yritykseen nousi myös molemmissa tuloksissa kärkijoukkoon (Rekrytoin-

titutkimus 2018.) Rekrytointitutkimukseen vastanneet käyttivät eniten työnhakuun sosiaa-

lista mediaa, hakukoneita sekä yritysten omia verkkosivuja. Sosiaalisen median kanavista 

tutkimukseen osallistuneet käyttivät eniten Linkediniä, Facebookia ja Instagramia (Rekry-

tointitutkimus 2018.) Oman tutkimukseni tuloksissa opiskelijat käyttivät työnhakuun eniten 

omia verkostoja, yritysten kotisivuja ja yhteydenottoa suoraan yritykseen. Sosiaalisen me-

dian kanavista Facebook oli eniten käytetty kanava, jonka jälkeen tulivat Instagram ja Lin-

kedin. Linkedinin heikko suosio hieman yllätti minut. Linkedin on sosiaalisen median alus-

toista eniten työnhakuun keskittynyt palvelu. Linkedin on tehty verkostoitumista ja työnha-

kua varten. Sieltä voi löytää paljon erialojen työpaikkailmoituksia tai vaikka tulla headhun-

tatuksi (Fager 2019.) Ero tuloksiin voi johtua opiskeltavista aloista ja niiden erityspiirteistä. 

Ravintola-ala poikkeaa paljon esimerkiksi tietotekniikka alasta ja tästä syystä työnhakuka-

navissa on huomattavia eroja. Uskoisin että opiskelijan on helpompi lähestyä suoraan 

työnantajaa, joka on esimerkiksi pienehkö ravintola kuin tietotekniikkaa opiskelevan mah-

dollisesti suurta kansainvälistä yritystä. Omassa tutkimuksessani opiskelijat olivat löytä-

neet mielenkiintoisia työpaikkoja myös koulun yritysvierailuiden kautta. Yritysten kannat-

taisikin tehdä tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa saadakseen itselleen uusia työntekijöitä. 

Yritysyhteistyö on työnantajille oiva tilaisuus päästä esittelemään omaan yritystään ja näin 

saada se tutuksi opiskelijoille. 
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6.2 Tutkimuksen ja tulosten arviointi 

Tutkimukseni tavoite oli tuottaa tietoa ruokatuotannon johtamista opiskelevien restono-

miopiskelijoiden työnantajan valinnasta ja houkuttelevuudesta. Tutkimuksen aihe kiinnosti 

minua, koska olen itse kohdannut keittiöhenkilökunnan rekrytoinnin vaikeudet omassa 

työssäni keittiömestarina. Opinnäytetyöprojekti alkoi helmikuussa 2019, kun olin saanut 

aiheen ja tutkimuskohteen rajattua. Työn ja tutkimuksen tekemiseen minulla oli aika tiukka 

aikataulu, olin opintovapaalla töistä muutaman kuukauden ja työ oli tarkoitus saada tänä 

aikana mahdollisimman valmiiksi. Ensimmäisenä aloin koota tietoperustaan tarvittavaa 

tutkimustietoa. Lähdeaineistoa oli alkuun helppoa etsiä ja tuntui, että aiheesta on paljon 

materiaalia, mutta aiheen käsittely jäikin oikeastaan pelkkiin lyhyihin artikkeleihin. Tutki-

muksia ravintola-alan vetovoimaisuudesta ja motivoinnista oli hieman hankala löytää. Löy-

sinkin muutaman tuoreen lähteen sekä kansainvälisiä tutkimuksia aiheesta. Jälkikäteen 

ajateltuna olisin voinut vielä etsiä lisää muutaman kansainvälisen lähteen koskien ravin-

tola-alan työntekijöiden työnantajamielikuvaa. Mielestäni löysin kuitenkin tietoperustaan 

tuoreita ja monipuolisia lähteitä tutkimukseni kannalta, jotta pystyin vertamaan ja analysoi-

maan tekemäni kyselyn tuloksia niihin. 

 

Toteutin kyselytutkimukseni Haaga-Helian Haagan kampuksella, jossa ruokatuotannon 

johtamista opiskelijat opiskelevat. Kaikkia ruokatuotannon johtamisen opiskelijoita en ta-

voittanut niinä kahtena päivänä, jolloin tein kyselyn. Tavoitin kuitenkin 50 opiskelijaa, jol-

loin vastausten määrä on tutkimukseni kannalta riittävä tulosten saamiseen. Kyselyloma-

ketutkimus oli minulle uutta kuten oikeastaan tutkimuksen tekeminen itsessään myös. Al-

kuun minua jopa hieman kauhistutti koko tutkimuksen tekeminen, olin aina aikaisemmin 

ajatellut, että teen toiminnallisen opinnäytetyön. Olen kuitenkin tyytyväinen, että tein kyse-

lytutkimuksen, olen oppinut paljon kvantitatiivisesta tutkimuksesta työn edetessä. Alkuun 

työn eteneminen tuntui vaikealta projektilta ja tunsinkin oloni hieman epävarmaksi, mutta 

ohjaajaltani saaduilla kommenteilla ja avulla sain oloni varmemmaksi työn edetessä. Pro-

jektin aikataulu hieman venyi alkuperäisestä suunnitelmasta matkanvarrella, mutta sain 

työn tehtyä ennen kuin palasin takaisin töihin.  

 

Minun mielestäni tutkimuksen tulokset mittaavat ja antavat vastauksia hyvin tutkimuksen 

alkuperäiseen tutkimusongelmaan ja alaongelmiin. Työn validiteettia varmistin siten, että 

tutkimuslomakkeella mittasin tutkimuksen kannalta oleellisia asioita ja että ne kattoivat 

koko tutkimusongelman. Haaga-Helian ruokatuotannon johtamisen opiskelijat edustivat 

hyvin tutkimuksen perusjoukkoa sekä heistä tavoitettiin suurin osa, jolloin tutkimuksen tu-

loksia voidaan pitää validina tutkimuksena (Heikkilä 2014, 27.) Tutkimuksen kohderyhmä 
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oli tarkoin rajattu tutkimusongelman ja opinnäytetyön aiheen ympärille. Webropol- ohjel-

maa käytin tulosten analysointiin, jolloin tuloksiin oli helppo saada erilaisia tuloksia kuten 

ristiintaulukointia.  

 

Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että ruokatuotannonjohtamista opiskelevien res-

tonomiopiskelijoiden mielestä houkutteleva työnantaja on sellainen, joka arvostaa työnte-

kijöitä ja huolehtii heidän hyvinvoinnistansa, tarjoaa kilpailukykyisen palkan ja tarjoaa hy-

vät työsuhde-edut. Hänellä on mahdollisuus edetä urallaan yhtiössä ja saada vastuullisia 

ja mielenkiintoisia työtehtäviä, joihin hänellä on mahdollisuus itse vaikuttaa. Opiskelijat ar-

vostavat hyvää ja kannustavaa esimiestä sekä hyvää työilmapiiriä, jossa ote on tiukka 

mutta kuitenkin samaan aikaan sopivan rento. Työpaikkoja opiskelijat etsivät yritysten ko-

tisivuilta, heillä on hyvät omat verkostot sekä he ovat rohkeita ottamaan yhteyttä suoraan 

työnantajiin saadakseen töitä. Ravintola-alan työnantajien tulisikin miettiä näkyvyyttään 

sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa, joka oli sosiaalisen median kanavista eniten 

käytetty työnhakuun. Opiskelijat eivät käytä kovin paljon Linkedinia, joka mahdollisesti joh-

tuu myös siitä, etteivät ravintola-alan yritykset ole siellä paljoa esillä. Yritysten kannattaisi 

ehkä lisätä näkyvyyttään myös siellä, koska alustahan on verkostoitumista ja työnhakua 

varten suunniteltu. 

 

 Opiskelijat haluavat tehdä töitä tulevaisuudessa tuotekehityksen parissa, esimiestehtä-

vissä ja myöskin myynti- ja markkinointitehtävät kiinnostavat.  Kyselyn tuloksissa tuli myös 

ilmi, että opiskelijat ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä. Kiinnostus yrittäjyyteen johtuu var-

masti erikoistumisala opinnoista. Viiden vuoden päästä valmistumisesta opiskelijat haluai-

sivat työskennellä asiantuntija-, suunnittelu-, tai kehitystehtävissä. Myöskin työnjohdolliset 

ja päällikkötason tehtävät kiinnostavat. Kolmannes vastaajista oli myös kiinnostunut ope-

tustehtävistä. Laadun varmistusta opiskelijat pitivät kaikkien tärkeimpänä osaamisena tu-

levaisuuden kannalta. Toiminnan johtaminen, asiakaspalvelutaidot sekä kustannusten ar-

viointi koettiin tärkeiksi tulevaisuuteen liittyvänä osaamisena Työelämävalmiuksista ongel-

manratkaisutaidot sekä suunnittelu- organisointi- ja koordinointikyky koettiin merkittäviksi. 

Opiskelijat eivät halua työllistyä isoihin ja ketjuyrityksiin. Myöskään he eivät arvosta huo-

noa johtamista, eivätkä huonoa työskentely ilmapiiriä. Monet kyselyyn vastannet opiskeli-

jat haluavat myös työllistyä muualle kuin ravintola- alalle. 

 

Työnantajat voivat hyödyntää tutkimustuloksia esimerkiksi työpaikka ilmoituksissa. Tutki-

mukseni tuloksista käy hyvin ilmi mitä ominaisuuksia ruokatuotannon johtamista opiskele-

vat opiskelijat haluavat työnantajalta. Tutkimukseni tuloksia voisi hyödyntää myös hyvin 
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uusia opetussuunnitelmia laadittaessa. Tutkimuksestani selviää mitä ruokatuotannon joh-

tamista opiskelevat restonomiopiskelijat pitävät tärkeänä osaamisena opintojen jälkeen 

sekä millaiset työtehtävät kiinnostavat heitä. Näitä tuloksia voisi hyvin hyödyntää kun, 

suunnitellaan mistä ruokatuotannon johtamisen opinnot koostuvat. 

 

Nyt jälkeen päin ajateltuna olisi kyselyssä voinut olla vielä enemmän tarkentavia kysymyk-

siä. Opiskelijoiden erikoistumisalaa olisi voinut kysyä, yrittäjyyden kiinnostavuutta olisi voi-

nut vertailla erikoistumisalan kesken. Avoimena kysymyksenä olisi voinut myös kysyä, 

miksi opiskelet ruokatuotannon johtamista, koska monet olivat kuitenkin sitä mieltä, ettei-

vät halua työskennellä tulevaisuudessa ravintola-alalla. Tästä aiheesta saisikin jatkotutki-

mus aiheen. 
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Liitteet 

Liite 1. 

Kysely työnantajan valinnasta ja houkuttelevuudesta 

 
Tämä tutkimus on osa opinnäytetyötäni. Tutkin, millainen on houkutteleva työnantaja ruokatuotannon 
johtamisen linjalla opiskelevan opiskelijan näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ajankoh-
taista tietoa työnantajille ruokatuotannon johtamisen opiskelijoiden työnantajamielikuvasta sekä millai-
sia odotuksia tulevaisuuden työntekijöillä on työnantajista ja omasta työstään. 
  
Kysely on suunnattu Haaga-Helian ruokatuotannon johtamisen koulutusohjelmassa parhaillaan opiske-
leville. Missään tutkimuksen vaiheessa yksittäiset vastaukset eivät erotu. Vastaamiseen menee noin 10 
minuuttia. 
  
Kiitos osallistumisestasi! 
  
Lisätietoja: hanna-malin.johansson@haaga-helia.fi 

 

Tausta tiedot 

1. Sukupuoli 

Nainen 

Mies 

muu 

 

2. Ikä 

18-20 

21-25 

26-30 

31-35 

36 tai enemmän 

 

3. Monennenko vuoden opiskelija olet? 
 

1. vuoden 

2. vuoden 

3.vuoden 

4.vuoden 

muu, mikä?  
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Työkokemus 

4. Työskenteletkö tällä hetkellä ravintola-alalla? 

osa-aikaisesti vakituisessa työsuhteessa 

osa- aikaisesti määräaikaisessa työsuhteessa 

kokoaikaisesti määräaikaisessa työsuhteessa 

kokoaikaisesti vakituisessa työsuhteessa 

en työskentele, millä alalla työskentelet?   

 

5. Jos työskentelet ravintola-alalla, työskenteletkö keittiössä? 

kyllä 

en 

olen työskennellyt 

on suunnitteilla 

 

6. Kuinka monta vuotta olet ollut mukana työelämässä? 

alle 1 

1-2 

2-3 

3-4 

5 tai enemmän 

 

7. Oletko kiinnostunut ryhtymään yrittäjäksi? 

kyllä 

pidän sitä mahdollisena 

en, miksi et?  

suunnittelen asiaa 

olen jo yrittäjä 

 

 

 

8. Millaisesta työstä olet kiinnostunut valmistumisen jälkeen? 
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Työnhaku 

9. Kun etsit töitä, mitä työnhakukanavia hyödynnät? 
Valitse kolme tärkeintä. 

Yritysten kotisivut 

Sosiaalinen media 

Mol.fi 

Rekrytointimessut 

Yhteydenotto suoraan yritykseen 

Printti-lehdet 

Omat verkostot 

Koulun ilmoitustaulu 

Koulun yritysvierailut 

Televisio 

Hakukoneella etsiminen 

Piilotyöpaikkojen vertailu 

Jokin muu, mikä?  

 

10. Mitä seuraavista sosiaalisen median kanavista käytät työnhaussa? 
Valitse kaksi tärkeintä. 

Facebook 

Linkedin 

Instagram 

Twitter 

You Tube 

SnapChat 

En käytä sosiaalista mediaa työnhaussa. Miksi et käytä?  
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11. Mistä työnhakukanavista olet löytänyt mielenkiintoisia työpaikkailmoituksia, joihin olet mah-
dollisesti hakenut? 

Yritysten kotisivut 

Sosiaalinen media 

Mol.fi 

Rekrytointimessut 

Yhteydenotto suoraan yritykseen 

Printti-lehdet 

Televisio 

Koulun ilmoitustaulu 

Koulun yritysvierailut 

Omat verkostot 

Hakukoneella etsiminen 

Joku muu, mikä?  

 

 

 

12. Mistä työnhakukanavista olet löytänyt mielenkiintoisia työpaikkailmoituksia, joihin olet mah-
dollisesti hakenut? 

Yritysten kotisivut 

Sosiaalinen media 

Mol.fi 

Rekrytointimessut 

Yhteydenotto suoraan yritykseen 

Printti-lehdet 

Televisio 

Koulun ilmoitustaulu 

Koulun yritysvierailut 

Omat verkostot 

Hakukoneella etsiminen 

Joku muu, mikä?  
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Työnantajamielikuva 

13. Millainen olisi mielestäsi unelmatyönantaja? 
Kuvaile vapaasti 

 

 

 

14. Millaisissa tehtävissä haluaisit työskennellä 5 vuoden päästä valmistumisesta? 

suoritustason tehtävät 

työnjohdolliset tehtävät 

päällikkötason tehtävät 

opetustehtävät 

yrittäjän tehtävät 

asiantuntija-, suunnittelija- tai kehitystehtävät 

liikkeenjohdolliset tehtävät 

 

 

15.  
Millaiseen työpaikkaan et halua työllistyä? 
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16.  
Millainen yritys houkuttelee työnantajana? 
Valitse itsellesi viisi tärkeintä tekijää 

Työnantajan positiivinen maine 

Työnantajan vastuullisuus 

Työnantajan eettisyys 

Kansainvälinen 

Kotimainen 

Innovatiivinen 

Työntekijöistä huolehtiva 

Hyvän palkan/ työsuhde-edun tarjoava 

Hyvät etenemismahdollisuudet 

Taloudellisesti vakaa 

Alansa suunnannäyttäjä 

Tunnettu brändi 

Matala hierarkia 

Imagoltaan rento 

Eettisyys 

Yrityksen arvot vastaavat omiani 

Muu, mikä?  

 

 

17.  
Mitkä asiat tekevät mielestäsi hyvän työpaikan? 
Valitse viisi tärkeintä asiaa 

Hyvä ja kannustava esimies 

Hyvä työilmapiiri 

Kannustava ilmapiiri 

Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön 

Johdon kunnioitus ja luottamus työntekijöihin 

Kehittymismahdollisuudet 

Yrityksen arvot 

Työn päämäärä ja tavoitteet 

Työturvallisuus 

Hyvä yhteishenki 

Työnantaja toimii vastuullisesti 

Mielekkäät työtehtävät 

Voi olla oma itsensä 

Muu, mikä?  



 

 

48 

 

 

 

 

18.  
Miten seuraavat asiat vaikuttavat työhön sitoutumiseesi? 
(1= ei lainkaan tärkeä, 2= ei kovin tärkeä, 3 = tärkeä, 4= erittäin tärkeä) 

 1 2 3 4 

Kilpailukykyinen palkka 
    

Hyvä esimies 
    

Työsuhde-edut 
    

Oman työn arvostus 
    

Palautteen saanti 
    

Työn merkityksellisyys 
    

Virkistys päivät- ja tapahtumat 
    

Etenemismahdollisuudet 
    

Mielenkiintoiset työtehtävät 
    

Joustavat työajat 
    

Viihtyisä työyhteisö 
    

Itselle sopiva yrityskulttuuri 
    

Työn ja vapaa-ajan tasapaino 
    

Työnantajan imago ja tunnettavuus 
    

muu, mikä?      
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Tulevaisuus ja osaaminen 

19. Mikä on mielestäsi tärkeintä osaamista tulevaisuuttasi ajatellen? 
(1= ei lainkaan tärkeä, 2= ei kovin tärkeä, 3 = tärkeä, 4= erittäin tärkeä) 

 1 2 3 4 

Konkreettinen ruoan valmistus 
    

Reseptien ja ruokalistojen suunnittelu 
    

Toiminnan johtaminen ja koordinointi 
    

Annosten ja ruoan esille laitto 
    

Omavalvonnan hallinta 
    

Ruoan- ja henkilöstökustannusten arviointi 
    

Laadun varmistus 
    

Henkilökunnan rekrytointi 
    

Alaan liittyvä lainsäädäntö 
    

Asiakaspalvelutaidot 
    

Järjestelmäosaaminen 
    

Muu, mikä?       

 

 

 

20. Arvioi seuraavien työelämävalmiuksien merkittävyyttä koulutusalasi työtehtävissä 
(1= ei lainkaan tärkeä, 2= ei kovin tärkeä, 3 = tärkeä, 4= erittäin tärkeä) 

 1 2 3 4 

Oman työn johtaminen ja itseohjautuvuus 
    

Olennaiseen keskittyminen, priorisointikyky 
    

Suunnittelu-, organisointi- ja koordinointikyky 
    

Ongelmanratkaisutaidot 
    

Suurien kokonaisuuksien hallinta 
    

Tiedon hallinta, arviointi ja soveltaminen 
    

Kiitos ajastasi ja vastaamisesta kyselyyn. 

Opinnäytteeni valmistuu keväällä 2019. 

 

 


