Opettajan
O
m
materiaali

Laatu
utyö ruo
okaketju
ussa ‐kurssi
Laatuttyö ruokakettjussa ‐kurss in tavoitteen
na on opetta
aa suomalaiseessa ruokake
etjussa
tehtävvää laatutyötä. Kurssin jäälkeen opiskelijalla tulisi olla selkeä kkäsitys siitä, ymmärtää
y
ketjun
n eri toimijoiden rooli eli ntarvikkeide
en laadun ja turvallisuude
t
en ylläpitämisessä.
Opiskelijoiden tuliisi kurssin jällkeen nähdä myös oma roolinsa
r
osanna ketjua ja ymmärtää
y
at oleellisia laaadun ylläpittämisessä ain
na ketjun lopppuun asti.
ne asiiat, jotka ova
Kurssii on tarkoitetttu erityisestti ravitsemisaalan ammatttikorkeakoul uopiskelijoille, mutta
sitä vo
oidaan käyttää sovelletussti myös toissen asteen oppilaitoksisssa ja muilla aloilla.
Kurssii pohjautuu Ruokatiedon
R
n Laatutyö elintarvikeketjjussa ‐verkkoomateriaaliin
n, jota on
tarkoiitus käyttää oppimateria
o
n aikana. Verkkomateriaaali löytyy Laa
atuketjun
alina kurssin
sivuiltta osoitteesta www.laatuuketju.fi > Julkaisut
J
> Oppimateriaa
O
alit
Opetttaja voi täyde
entää kurssiaa oheismateriaalilla.

Kurssin työmäärä
Kurssii on suunnite
eltu 2‐3 opinntopisteen laajuiseksi (54
4–81 tuntia tyyöskentelyä)), sisältäen
6‐8 lähiopetuskerttaa (24 tuntiia) sekä omaa työskentelyä ryhmissä ja itsenäisessti.

Kurssim
materiaali
Kurssiimateriaali koostuu kolm
mesta paketissta:
LAATU
UTYÖ RUOKA
AKETJUSSA ssisältää opettukseen käyttettävät diat (37 diaa).
LAATU
UTYÖ RUOKA
AKETJUSSA – OPETTAJA
AN MATERIAA
ALI sisältää kkuvauksen kurssin
tavoittteista, työmäärästä ja raakenteesta se
ekä lyhyen kuvauksen jo kaisesta ope
etukseen
käytetttävästä diassta. Tämä kookonaisuus on tarkoitettu
u vain opettaajan käyttöön
n.
LAATU
UTYÖ RUOKA
AKETJUSSA – LISÄMATEERIAALI sisälttää kurssin tuuntijaon dian
na, joka
voidaaan näyttää ta
arvittaessa oopiskelijoille.. Lisäksi mate
eriaali sisältäää dioja, joita
a voidaan
käyttäää lisämateriiaalina tunneeilla tarpeen mukaan.

Kurssin rakenne
Kurssii rakentuu ne
eljän erillisenn ryhmätyön
n ympärille. Tarkoituksen
T
na on, että op
piskelijat
paneu
utuvat syvällisesti annetttuun ongelmaan, tutustuvat tiedonhaankintaan ja joutuvat
itse otttamaan asio
oista selvää. Ryhmätöide
en lisäksi kursssin lähiopettuskertoina opettaja
o
ja
opiskeelijat pohtiva
at eri näkökuulmia laatuun
n ja erityisesti laatutyöhöön ammattikkeittiössä.
Tunnit on rakenne
ettu niin ettää ne sisältäväät paljon keskustelua ja yyhteistä pohd
dintaa
opettaajan luennoimista sijaan . Kurssimate
eriaalissa on annettu esim
merkkejä
keskusteluaiheista
a ja menetel mistä, joita opettaja
o
voi käyttää keskkustelujen ja
miseen.
pohdintojen käym
Opetttaja voi haluttessaan poik eta tästä suu
unnitelmasta
a.

Kurssin arvostelu
Viimeiselle lähiopetuskerralle on varattu aikaa
a
tentille. Arvioinnisssa voidaan kä
äyttää
materiaaliin perustuvaa verkkotenttiä
v
ä. Arviointi voi
v myös
Ruokaatiedon verkko‐opiskelum
perustua vain tehttyihin ryhmäätöihin, tuntiiaktiivisuutee
en, oppimisppäiväkirjaan tai näiden
mään.
kaikkien yhdistelm
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Luentto 1

LAATU
UTYÖ RU
UOKAKETJUSSA (diiat 1–10)
TAVOITEE:
Ensimmääisen tunnin tavoitteena on tutustuaa toisiinsa, orrientoitua ku
urssin teema an, käydä läpi kurssiin
liittyvät käytännön asiat
a
ja pohtia ruokaketjuun toimenpid
deohjelmaa. Tunnin lopuussa voidaan (jos aika
apaasti tai saamojen parie
en kanssa kun
n tunnin alusssa.
riittää) kkeskustella eri aiheista va
OPETUSMENETELMÄ
Ä: luennointi, keskusteluu
DIA 1: Ku
urssin rakenne
DIA 2: LA
AATUTYÖ RU
UOKAKETJUSSSA
DIA 3: Keeskustelu: Ajatuksia
A
ruokaketjusta
DIA 4: Keeskustelu: Mitkä
M
tahot kuuluvat
k
ruokkaketjuun?
DIA 5: Ruokaketju tyyöllistää
Kesku
ustelu:
Mitkä muut (kuin kuvassa olevvat) tahot an
ntavat panokksensa ketjuuun?
→ valvonta,
v
tuttkimus, koulu
utus, neuvon
nta, hallinto
okaketju on ttärkeä Suomelle?
Miksi ja miten ruo
→ työllisyys,
t
aluuetalous, maaaseudun elinvoimaisuuss, huoltovarm
muus

DIA 6: K
Kotitalousmeenoista vain pieni
p
osa meenee elintarvvikkeisiin
Kesku
ustelu:
Miksi luku on pien
nentynyt voim
makkaasti?
→ tulotason
t
ka svu, hyödykkeiden määrrän lisääntym
minen,
Mitä tämä
t
kertoo ihmisten su hteesta ruokkaan?
DIA 7: Ruokaketjun toimenpideo
t
ohjelma
Kesku
ustelu:
Mitä tahojen
t
välissellä yhteistyyöllä tavoitellaan?

t
ohjelma ‐ Vis io ja toimintta‐ajatus
DIA 8: Ruokaketjun toimenpideo
DIA 9: Ruokaketjun toimenpideo
t
ohjelma ‐ Arvvot
DIA 10: R
Ruokaketjun
n toimenpide
eohjelma ‐ Taavoitteet
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Luentto 2

MITÄ LAATU ON?
O (diat 11–19)
1
TAVOITEE:
Toisen tu
unnin tavoittteena on että opiskelijat ymmärtävätt laatuajattelun laajemm
man
kokonaissuuden, ja etttä he tutusttuvat muutam
maan laadun
n toteuttamisen työkalui hin.
OPETUSMENETELMÄ
Ä: keskustelu
u, ryhmätyö
DIA 11: M
MITÄ LAATU
U ON?
DIA 12: K
Keskustelu: Minkälainen
n on laadukass elintarvike?
DIA 13: EElintarviketaalouden laatu
uportaat
Kesku
ustelu:
Mistä elintarvikke
een laatu rak entuu? Esim
merkkeinä ma
aito, leipä ja liha
Mitä laatu on?
DIA 14: M
DIA 15: LLaadun määritelmiä
DIA 16: LLaadun toteu
utumisen seuranta ruokaaketjussa
DIA 17: LLaadun toteu
uttamisen tyyökaluja
DIA 18: R
RYHMÄTYÖ 1: Laadun to
oteuttamiseen työkaluja

1

TAVO
OITE: Tutustutaan laadun todentamiseen ja opitaa
an olennaiseen tiedon hakkemista
Esitykksen kesto 5‐‐10 minuuttiaa
Työ essitellään tunnin aikana.

DIA 19: R
RYHMÄTYÖ 2: Laatutyö ruokaketjusssa 1.

2

TAVO
OITE: Tutustutaan eri toim
mijoiden teke
emään laatutyöhön.
Esitykksen kesto n. 15 minuuttiia, lisäksi kirjjallinen tiivistelmä (A4).
Työ essitellään luen
nnolla 4.

Luentto 3

RYHM
MÄTYÖN 2 TEKEM
MINEN
Ryhmät tutustuvat oman
o
alansa laatutyöhönn luokalle yhtteisen luennon, ryhmän ttekemän vie
erailun tai
haastatttelun avulla
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Luentto 4

RYHM
MÄTYÖT (diat 20–23))
TAVOITEE:
Oppilaatt saavat käsittyksen ruoka
aketjun eri tooimijoiden te
ekemästä laa
atutyöstä.
OPETUSMENETELMÄ
Ä: esitelmät,, keskustelu
DIA 20: R
RYHMÄTYÖTT . Ryhmätyö
ön 2 esitys. R
Ryhmätyön 3 tehtävänanto.
DIA 21: R
RYHMÄTYÖ 3: Laatutyö ruokaketjusssa 2.

3

TAVO
OITE: Paneudutaan ketjusssa tehtävän laatutyön krriisikohtiin.
Esitykksen kesto 30
0 minuuttia, lisäksi kirjallinen tiivistelmä (2xA4).
Työ essitellään luen
nnolla 7.

DIA 22: R
RYHMÄTYÖ 3: Jako ryhm
miin – tauluk ko

Kuluttaja on osa ruokake
DIA 23: K
etjua
Kesku
ustelu:
Miten
n kuluttaja vo
oi vaikuttaa kkaupan /raviintolan tarjontaan?
Miten
n kuluttaja vo
oi vaikuttaa eelintarvikkeiden laatuun?
?
Voiko kuluttaja pilata laadukkaaan tuotteen
n? Miten?
Mikä on kuluttajan vastuulla?
Pakkaausmerkinnät: Onko niisttä hyötyä kuluttajalle?
Elintaarvikkeiden vapaaehtoisi
v
ia pakkausmerkintöjä
(esim. Hyvää Suom
mesta ‐joutseenlippu, Sydänmerkki, GDA –merkki,,
S
ppu,
Leppääkerttumerkkki, Tähkämeerkki (EU‐luomumerkki), Sirkkalehtilip
Avainlippu, Reilun
n kaupan me rkki, hiilijalanjälkimerkit,, jne.)

Laatutyö ru
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Luentto 5

OMAV
VALVONTTA (diat 244–31)
TAVOITEE: Opiskelija ymmärtää omavalvonna
o
an eri osa‐alu
ueet ja sen miten
m
hän om
massa työssään voi
vaikuttaaa tuotteen laaadun säilym
miseen läpi kooko ruokaketjun.
OPETUSMENETELMÄ
Ä: luennointi, keskusteluu, ajatuskartaat
DIA 24: O
OMAVALVONTA
peru
ustuu sekä EU
U:n että Suo men kansalliseen lainsää
ädäntöön
valvo
onta elintarvvikealan yrityyksissä ollut aiemmin läh
hinnä viranom
maisvalvonta
aa,
nykyyään painopiste omavalvvonnassa

‐
‐

K
Keskustelu:
M
Mitä on omaavalvonta ja miksi sitä tu lee tehdä?

DIA 25: M
Mitä on omaavalvonta?
DIA 26: M
Miksi omavaalvontaa tehd
dään?
K
Keskustelu:
M
Mitä tapahtu
uisi, jos omavvalvonta on huonosti hoidettu tai sitä ei tehtäisi lainkaan?

DIA 27: O
Omavalvonta
materiaalina voidaan käyyttää Elintarvvikelakia.
‐ lisäm
HACCP
DIA 28: H
DIA 29: O
Omavalvonta ammattike
eittiössä
DIA 30: R
RYHMÄTYÖ 4: HACCP / omavalvontta prosessika
artta

4

TAVO
OITE: Tutustutaan syvällissesti ravintolassa tehtävä
ään omavalvoontaan.
Esitykksen kesto 5‐‐10 minuuttiaa.
Työ essitellään tunnin aikana.

RYHMÄTYÖ 4: HACCP ‐ka
DIA 31: R
aavio
Esimerkki näytettä
äväksi opiskeelijoille

Laatutyö ru
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Luen
nto 6

LAATU
UTYÖ AM
MMATTIK
KEITTIÖSSSÄ (diat 322–37)
TAVOITEE: Opiskelija ymmärtää ammattikeitt iöiden laadu
unhallintaa tu
uotelaadun, palvelun laadun ja
toiminnaan laadun nääkökulmasta. opetuskerrran kalvot ovvat hyvin yksiinkertaisia. A
Aihetta käsite
ellään
keskusteelemalla ja pohtimalla laa
adun merkityystä eri osa‐aalueissa.
OPETUSMENETELMÄ
ÄT: keskuste
elu, ajatuskarrtat
DIA 32: LLAATUTYÖ AMMATTIKEI
A
TTIÖSSÄ
Kesku
ustelu:
Mikä on ravitsemiispalveluidenn tehtävä?
→ huoleh
h
a tarrjoamiensa palveluiden
p
kokonaislaad
k
dusta kulu ajien
a
vaa
atimalla tavaalla
DIA 33: K
Keskustelu: Laatutyö am
mmattikeittiööissä (Ajatustten purkamin
nen esim. flääppitaululle)
‐
‐
‐

Mitä tuotelaatu, toiminnaan laatu ja paalvelun laatu sisältävät?
M
M
Mitkä
voivat olla
o toiminnaan tai toimintojen riskikohtia?
M menetellmillä voidaaan vaaratilanteita valvoa tehokkaasti ja yksinkerta
Millä
aisesti?

DIA 34: LLaatutyö am
mmattikeittiössä: Tuotelaaatu
DIA 35: LLaatutyö am
mmattikeittiössä: Palvelul aatu
DIA 36: LLaatutyö am
mmattikeittiössä: Toiminnnan laatu
DIA 37: A
Ammattikeitttiön laadun tekijät
Kesku
ustelu:
Haastetilanteita: kohtaat
k
ongeelman – mietti ratkaisu, miten
m
estät tiilanteen toistumisen
•

H
Huomaat
valm
mistusvaiheeessa, että ole
et saanut pila
aantuneita raaaka‐aineita tukusta

•

Eilen tuoreina
a saapuneideen raaka‐aineiden laatutaso on heikeentynyt huom
mattavasti
yön aikana

•

A
Asiakas
ilmoitttaa, että on saanut käyn
nnin jälkeen vatsataudin

•

A
Asiakas
halua
aa tietää hyviin tarkkaan tietyn
t
raaka‐aineen alkupperän

•

R
Ruokalistan
tiiedoissa on vvirhe – asiakas saa sen se
eurauksena aallergisen rea
aktion

Oppilaaat voivat itsse keksiä lisäää esimerkke
ejä.

Laatutyö ru
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Luentto 7

RYHM
MÄTYÖ 3
TAVOITEE: Tunneilla opiskelijat
o
essittelevät ryhhmätyöt 3. Töistä
T
keskustellaan ja niiistä annetaan
palautettta.
OPETUSMENETELMÄ
ÄT: esitelmät, keskusteluu

Luentto 8

TENTTTI JA PALLAUTTEEN
NANTO
TAVOITEE: Opetuskerrta voidaan käyttää
k
tentttiin tai muuh
hun arviointiin. Tentti voi daan pitää Ruokatiedon
R
Laatutyö
ö elintarvikekketjussa ‐materiaaliin pe rustuvana ve
erkkotenttinä. Vaihtoehttoisesti opiskkelijat voivatt
kurssin aaikana pitää oppimispäivväkirjaa jolloiin tenttiä ei erikseen
e
ole välttämätönntä järjestää.. Muita
tenttikäyytäntöjä, kutten ryhmätenttiä tai kotittenttiä voidaaan myös käyyttää.

Viimeiseellä lähiopetu
uskerralla on
n hyvä kerätää opiskelijoid
den kurssipalaute kurssinn toteuttamissen
kehittäm
mistä varten.

Laatutyö ru
uokaketjussa ‐kurrssi.

8

Lisäm
materiaali

LIITTEEET diat 1–19
DIA 1: Laaatutyö ruokkaketjussa
DIA 2: Tu
untijako
DIA 3: Tu
untijako jatkkuu
DIA 4: Laaatupalkinno
ot
SSeuraavia essimerkkidioja
a laatupalkin noista voidaaan käyttää tarpeen mukaaan. HACCP jää tässä
yyhteydessä pois,
p
sillä sitä
ä käsitellään laajasti ryhm
mätyön avulla luennolla 55. HACCP on kuitenkin
h
hyvä mainitaa tässä yhteyydessä osanaa laadunvarm
mistustyötä.
D
DIA 5: ISO 90
000 ‐standarrdit
D
DIA 6: Globaal Gap
D
DIA 7: Laatutarha ‐ohjeissto
D
DIA 8: Ympäristövaikutukset osana laaatutyötä
D
DIA 9: Työteerveys‐ ja turvallisuus osaana laatutyöttä

HACCP:TTÄ KÄSITTELEEVIÄ KALVOJJA VOIDAAN KÄYTTÄÄ VA
ALIKOIVASTI
LUENNO
OLLA 5: OMA
AVALVONTA
DIA 10: H
HACCP (HAC
CCP käsitellää
än laajasti Luuennolla 5)
DIA 11: H
HACCP

OMAVALLVONTAA AM
MMATTIKEIT
TTIÖSSÄ KOSSKEVIA DIOJA
A VOIDAAN KÄYTTÄÄ
K
VALLIKOIVASTI
LUENNO
OLLA 5: OMA
AVALVONTA
DIA 12: O
Omavalvonta ammattike
eittiössä: 1) EElintarvikkeid
den hankinta
a, kuljetus ja vastaanotto
o
DIA 13: O
Omavalvonta ammattike
eittiössä: 2) V
Varastointi jaa kylmäsäilyttys
DIA 14: O
Omavalvonta ammattike
eittiössä: 3) R
Ruoan valmisstus ja tarjoilu
DIA 15: O
Omavalvonta ammattike
eittiössä: 4) EElintarvikkeid
den maahantuonti
DIA 16: O
Omavalvonta ammattike
eittiössä: 5) SSiivous ja puh
hdistus
DIA 17: O
Omavalvonta ammattike
eittiössä: 6) JJätehuoltosu
uunnitelma

Laatutyö ru
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DIA 18: R
Ravintolan omavalvonta
o
:
7) Tuh
holaisten torrjunta
8) Hen
nkilökunnan hygienia, kooulutus ja työ
öhöntulotarkkastus
9) Asiaakaspalautte
eet
DIA 19: R
Ravintolan omavalvonta
o
:
10) Ru
uokamyrkytyys ja ruokam yrkytysepäily
11) Assiakirjojen sä
äilytys
12) Viranomaisten
n tarkastuskääynnit
13) Liiitteet ja seurrantalomakkkeet

Lisäm
materiaal

LIITTEEET 1‐6 (ddiat 20‐21)
2

JJAETTAVAKSI RYHMÄTYÖ
ÖN 2 TAUSTA
AMATERIAALLIKSI
DIA 20
0: Laatutyö tuotantopan
t
nosteollisuud
dessa
DIA 21: Laatutyö maatiloilla
m
DIA 22
2: Laatutyö elintarvikete
e
eollisuudessaa
DIA 23
3: Laatutyö kuljetuksessa
k
a
DIA 24
4: Laatutyö kaupassa
k
/tuukkukaupassa
DIA 25
5: Viranomaisten tekemää laatutyö
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