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PROJEKTIN TUTKIMUSTULOSTEN 

ESITTELY 

CORE -projektissa tutkitaan ja visioidaan 

tulevaisuuden keittiötyön vaatimuksia sekä 

tavoitellaan jaettua näkemystä tulevaisuuden 

koulutustarpeista.  

Projektin rahoittaa Euroopan Unionin Erasmus + 

KA3 ohjelma. Projektiin osallistuu kaksi 

työryhmää Suomesta sekä työryhmät Virosta, 

Espanjasta ja Irlannista. Projektissa on olennaista 

tavoittaa kokeneiden keittiömestareiden 

näkemyksiä tulevaisuuden työelämätaidoista. 

Menetelminä tutkimuksissa käytettiin sekä 

strukturoituja verkkohaastatteluja että yhtenäisiin 

kysymyslistoihin pohjautuvia syvähaastatteluita. 

Haastatteluiden tulokset sekä keittiöopetuksen 

kenttää hahmottava kirjallisuuskatsaus ohjaavat 

projektin jatkoa. Survey-haastattelujen tulokset 

ovat koottuna tähän raporttiin. 

Tässä raportissa kvalitatiiviset survey-kyselyiden 

tulokset visualisoidaan sanapilvenä, joka ilmentää 

yleisimpiä vastauksia. Kvantitatiiviset tulokset on 

kuvattu kaavioina. Näitä kuvakkeita ei ole 

suomennettu vaan ne löytyvät alkuperäiskielisinä 

eli englanninkielisinä. 

Online-kysely jaettiin osanottajamaiden toimesta. 

Vastauksia saatiin 156. Kysely sisälsi sekä suljettuja 

että avoimia kysymyksiä. Vastaajilla oli lisäksi 

“vapaa” mahdollisuus kommentointiin. Suurin osa 

vastauksista saatiin Irlannista (80 vastausta), 48 

vastausta saatiin Suomesta, 18 Espanjasta, 

yhdeksän Virosta ja yksi Englannista. Vastaajat 

edustivat eri kansallisuuksia ja vastaukset 

ilmensivät heidän asuin- ja työskentelymaansa 

tilannetta. Asiaa havainnollistaa alla oleva kaavio. 

On kuitenkin hyvä huomioida, että nämä 

osallistujat ovat henkilöitäjoilla löytyy eri 

kansallisuuksia ja vastauksessa ilmoitetaan maa, 

jossa he nykyisin asuvat ja työskentelevät, kuten 

alla olevassa taulukossa esitetään. 

 

Taulukko1. Missä maassa asutte? 

Tärkeätä oli tavoittaa “näköalapaikoilla” 

työskentelevät ammattilaiset, jotka kykenisivät 

oivaltamaan tulevaisuuden työuran vaatimuksia 

mahdollisimman hyvin. Vastaajat edustivat 

työtehtäviltään seuraavia tahoja: omistaja, 

keittiömestari, cateringpäällikkö, laatujohtaja, 

pääkokki, vuoropäällikkö, johtaja, 

keittiöprosessipäällikkö, tuotantopäällikkö, 

opettaja, leivonnaiskokki, kehitysjohtaja, 

henkilöstöjohtaja, osapäiväkokki. 

TULEVAISUUDEN KOKIN TYÖ 

Kun kyselyssä pyydettiin kuvailemaan kokin työtä, 

esillä olivat voimakkaasti sanat kuten: vaativa, 

haastava, monipuolinen, luova ja asiantunteva. 

Teknologia-sana esiintyi kyselyissä useimmin. 

Trendien huipulla pysymistä ja 

erityisruokavalioiden hallintaa oli myös korostettu. 

Eräs vastaaja kommentoi työn pysyvän 

perusteeltaan samana mutta tulevan 

vaativammaksi: ”Tekniikkataituri, joka hallitsee 

veitsenkäytön ja myös uusimman teknologian.” 

”Perinteisen keittotaidon hallitseva monialainen 

spesialisti ja paljon enemmän.” ” 

Liiketoimintajohtaja ja koko maailman ruoan 

hallitseva taiteilija.” 
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Kun tarkastelemme kuvan 1 kommentteja maittain, 

jokaisesta löytyy erilainen huomionarvoinen 

teema. Irlantilaiset huomioivat perinteisen 

ammattitaidon vähenemisen ja työn olevan 

voimakkaasti teknologia sekä trendivetoista.  

Suomalaiset tunnistivat työn haasteelliseksi ja 

kokin tarvitsevan monipuolisuutta. Virolaiset 
havaitsivat uusien ravinnonlähteiden merkitsevän 

paljon tulevaisuudessa, vaikka työ pysyykin melko 

samanlaisena. Kestävä kehitys on eniten näkyvillä 

espanjalaisten vastauksissa.  

 

 

 
Kuva 1. Miten kuvailisit kokin työtä 
tulevaisuudessa? 
 

 
 
 
TULEVAISUUDEN TAIDOT 
 
Pyydettäessä tunnistamaan tulevaisuuden taitoja 

(kuva 2.) ja kokin työn vastuita, perustaidot olivat 

näkyvästi esillä viestintätaitojen, intohimon, 

luovuuden, vastuunoton, sosiaalisten taitojen ja 

tietoteknisten taitojen ohella. 

 

Vastaajat halusivat juurruttaa perustiedot ja taidot 

ruoan lähteistä, prosesseista, tekniikoista sekä 

mauista.” Luoda makujen ja raaka-aineiden 

muistikortti.”   

 

Kuvailtaessa maiden välisiä eroja, luovuus oli 

eniten kommentoitu Virossa, vastaavasti 

sosiaaliset taidot korostuivat Espanjassa. 
Veitsenkäsittelytaidot olivat Irlannissa tärkeimpinä 

yhteistyötaitojen ja ajanhallinnan ohella. 

Suomalaiset vastaukset sisälsivät yleisimmin 

asiakaspalvelun. Myös raaka-aineet, 

monipuolisuus, veitsenkäsittelytaidot ja 

allergioiden hallinta nostettiin esille.  

 

 

 
 

Kuva 2. Tulevaisuuden taidot 
 
 
TARVITTAVAT TAIDOT VUODEN 2020 
JÄLKEEN 
 

Nimettäessä vuoden 2030 jälkeen vaadittavia 

taitoja oli teknologia näkyvimmin esillä. 

Kommenteista löytyi mm: “Ohjelmistot hoitavat 

aikaa kuluttavia työtehtäviä.” ”robottien 

johtaminen.” “Teknologian ja robotiikan 

ymmärtäminen.”  

 

 
Kuva 3. Tulevaisuuden taidot vuoden 2030 
jälkeen 
 

 

Tekniset kyvyt, joita edellytetään ja joista 

odotetaan olevan etua 2030 jälkeen, ovat 

tietotekniikka, kestävä kehitys sekä jätteiden 
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hallinta. Myös luovuus ja ihmissuhdetaidot – näitä 

kahta painotettiin enemmän edellisen kysymyksen 

kohdalla - ovat edelleen esillä. Vastaajat korostivat 

yhä uudestaan ja uudestaan - myös 2030 luvun 

visioissa: ”Yksinkertaisuutta ja keittiötekniikan 

hallintaa, ympäristötietoisuutta, hävikin 

minimointia, tuotteiden monikäyttöisyyttä, 

innovatiivisuutta, ammattilaisuutta sekä 

ammattiylpeyttä.” 

 

Kun tarkastelemme kaikkia neljää maata 

huomaamme, että teknologia ja kestävän 

kehityksen ideologia ovat tulevaisuuden 2030 

taitoja kuitenkin niin, että tulevaisuuden 

teknologialla on vahvempi painoarvo. 

 

MUUTOKSET SEURAAVAN 10 VUODEN 
AIKANA 
 
Kyselyyn vastanneita pyydettiin mainitsemaan 

kolme merkittävintä tapaa, miten työskentely 

ravintolasektorilla tulee muuttumaan seuraavan 

kymmenen vuoden aikana.  

 
 
Kuva 4. muutokset seuraavan kymmenen vuoden 
sisällä 
 
Teknologia nousi vastauksissa edelleenkin esiin 
selvästi. Tosin uusiakin pinnalle tuleviksi odotettuja 
teemoja ilmeni, kuten työ- ja yksityiselämän 

tasapaino, kasvisruoka, raaka-aineet ja 
luomuruoka. Sosiaalinen media ja 
asiakaspalveluun sekä henkilökohtaiseen 
palveluun keskittyminen nousevat myös enemmän 
esille vastauksista. 

 
Useita tulevia muutoksia tunnistettiin: 

”Luomuruoan voittokulku” ja ”Ravintolat, jotka 

työskentelevät todella kovasti joka päivä ja 

kunnioittavat raaka-aineita.” Nämä edustivat 

odotettujen muutosten toista ääripäätä. Toisessa 

päässä olivat kehitys kohti: ” Isot 24 tuntia auki 

olevat ravintolakompleksit ja nopea ruokailu.” 

 
Aineiston yksityiskohtaisempaa tarkastelua 

maittain löytyy alapuolelta. Kolme tärkeintä 

muutosta seuraavan kymmenen vuoden aikana. 
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Taulukko 2. Muutokset seuraavan 10 vuoden 
aikana maittain 
 
 
MITÄ TAITOJA UUDET TYÖNTEKIJÄT 
TARVITSEVAT 
 

 
Kuva 5. Uusien työntekijöiden tarvittavat taidot 

 
Kysyttiin, mitä taitoja uudet alalle tulevat työntekijät 

tarvitsevat? Perustaidot, veitsenkäsittelytaidot, 

raaka-ainetuntemus ja intohimo, innostus sekä 

työhalukkuus. ”Ensin pitää oppia laittamaan 
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ruokaa, sitten voi alkaa vaikka vähän pelleilläkin.” 

Tämä lause hahmottaa hyvin ammattikokin työn 

perusteita. 
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Taulukko 3. Yleisimmät teemat maittain 

 

Kun näitä asioita tarkastellaan maittain, yleisimmät 

teemat kuten ammattikoulutus, yhteistyötaidot ja 

innostus/intohimo, ovat tärkeitä kaikissa maissa. 
 

TÄLLÄ HETKELLÄ PUUTTUVAT TAIDOT 

Kyselyyn osallistujilta kysyttiin tulevaisuudessa 
tärkeistä taidoista, jotka tällä hetkellä puuttuvat 

kokkikoulutuksesta. Eniten esille nostettiin 

viestintätaitoja, seuraavaksi erityisruokavalio 

tietämystä ja ryhmätyöskentelytaitoja. Myös 

sosiaalisen median hallinta, robotisaatio ja 

tietotekniikka mainittiin kyselyssä tasaisesti.  

 

Taulukko 4. Puutuvat taidot kokkien opetuksessa 

tällä hetkellä. 

Epävarmassa ja muuttuvassa ympäristössä 

tarvittavia kykyjä ja pätevyyksiä kysyttiin myös. Alla 

olevassa taulukossa eritellään taitoja vastausten 

lukumäärän perusteella. Parempi joustavuus on 

mainittu useimmin, seuraavaksi monien tehtävien 

päällekkäinen hallinta. Monet mainitsivat sekä 

kielitaidot että yrittäjämäisen asenteen. 

 

 

Taulukko 5. Minkälaisia taitoja tulevaisuuden 
muuttuvassa työelämässä tarvitaan 
 
 
 
MUUTOKSET TYÖPROSESSEISSA 
 
 

Puute ammattitaitoisista kokeista on yksi 

merkittävämmistä tekijöistä mikä koetaan 

vaikuttavan työprosesseihin. Myös teknologia, 

itsepalvelu ja raaka-aineet vaikuttavat. 

Itsepalvelulla ei nähty niin korostunutta merkitystä 

Irlannissa, sen sijaan puute osaavasta työvoimasta 

oli siellä yleisin teema. Uusi teknologia oli 

pääteema Espanjassa. 

Kyselyyn vastanneiden kommentteja: ”Teknologia 

kehittyy koko ajan, ei ole epäilystäkään, että uusia 

ja mielenkiintoisia tapoja valmistaa ruokaa 

kehittyy.” ” Työvoiman puute on nykyään tosiasia, 

robotisaation esiinmarssi on tosiasia, tämä voi olla 

vaikeaa monille.” ”Tulevaisuuden keittiö voi olla 

pienempi, käyttää prosessoreita ja kuljetuksia 

yhdistämään keittiöitä sateliittikeittiöiksi.” 
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Kuva 6. Mitä taitoja nykyisiltä kokeilta puuttuu. 
 

Teknologian vaikutus on tunnustettu kaikissa 

maissa vaikuttavan työprosesseihin. Espanjassa 

ja Irlannissa eniten merkitystä nähdään kuitenkin 

ammattitaitoisten kokkien puutteella. 
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Taulukko 6. Maakohtainen taulukko ”Mitä taitoja 
nykyisiltä kokeilta puuttuu” 
 
 
 
AUTOMAATIO 
 
Tehdyssä tutkimuksessa valmistus, asiakaspalvelu 
ja tilaukset nähtiin kolmena merkityksellisimpänä 
työvaiheena automaation hyödyntämisessä. 
 
Työvoimapulaa, joka vaikuttaa prosesseihin, 
tilauksiin, ruoanvalmistukseen ja 
asiakaspalveluun, voidaan tehostaa automaatiolla.  
 
 
 

  

Kuva 7. Tarvittavat tulevaisuuden taidot 

Tästä oli kommentteja:” Meidän halunamme on 
automatisoida tuotantoamme enemmän ja 
enemmän. Tämä vähentää tarvittavan työvoiman 
määrää kokonaisuudessaan mutta lisää erityisen 
ammattitaitoisen työvoiman tarvetta, suurin mittari 
ruokatuotannossa on, että kyetään arvioimaan 
raaka-aineiden sopivuutta ja tuotteen jatkuvaa 
laatua.” 
 
“Olen investoinut mihin tahansa teknologiaan 

vähentääkseni työvoiman tarvetta ja investoin 

lisää, kunhan sopivaa teknologiaa kehitetään.” 

 

Lisätietoja: 

Oona Haapakorpi 
Omnia 
oona.haapakorpi@omnia.fi 
 

Voit seurata meitä sivujemme ja 
Facebookin kautta. 

 

www.cookingforthefuture.net 
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