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AIKUISENA
RESTONOMIKSI
Aikuisopiskelu antaa paljon, mutta edellyttää hyviä järjestelyjä. On osattava realistisesti 
aikatauluttaa opiskelu muuhun elämään sopivaksi. Ammattikorkeakoulussa on 
huomattu, kuinka opintovapaan ottaminen viimeistään toisena vuonna näkyy selkeästi 
opintomenestyksessä ja opiskelijan jaksamisessa.
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L
iisa Pihlaja valmistui palveluliiketoiminnan resto-
nomiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta vuonna 
2019. Hän on vakuuttunut, että tuore tutkinto ja uusi 
työ asiantuntijatehtävässä kantavat pitkälle, myös 
työssä jaksamisessa.

Aikuisopintoja harkitsevalle 43-vuo-
tiaalla Pihlajalla on kolme vertais-
neuvoa:
"Ihan ensimmäiseksi kannattaa 
miettiä, liikeneekö sinulta 
oikeasti aikaa opiskeluun. 
Monimuoto vaatii välillä kaikki 
illat ja viikonloputkin. Opinnois-
sa on joustoa, mutta ei loputto-
miin. Ja jotta pää ei hajoaisi, tarvi-
taan aikaa myös omiin harrastuksiin, 
sosiaalisiin suhteisiin ja levollekin. Mutta   
jos tämä kaikki järjestyy, niin siitä vaan!"

Toiseksi hän suosittelee lämpimästi ottamaan opintovapaata.
"Ainakin itselleni se oli yksi tärkeimmistä päätöksistä. Aikuiso-
pintorahan lisäksi käytettävissäsi ovat kaikki opiskeluetuudet. 
Matkustaminen ja ruokailu on edullista, samoin sähkö- ja mon-
ta muuta sopimusta voi tehdä opiskelijahinnoilla."

Kolmanneksi omaa osaamista ja tutkin-
toa kannattaa tuoda esille. Työpaikka-
haastattelussa voi esitellä omaa opinnäyte-
työtä tai kurssitehtävää tai liittää sellaisen jo 
hakemukseen.
"Rinta rottingilla vaan. Uskallan väittää, että 
jos hakijana on 22-vuotias suoraan koulusta 
tullut restonomi, joka osaa asiat teoriassa, 
ja 45-vuotias restonomi, jolla on taustalla 
20 vuoden työkokemus, jälkimmäinen on 
taatusti vahvempi hakija."

Restonomiksi online

Jyväskylän ammattikorkeakoulu uudisti restonomien moni-
muotokoulutuksen opetussuunnitelman viisi vuotta sitten. 
Monimuoto-opinnot mahdollistettiin suoritettaviksi ajasta   

    ja paikasta riippumattomasti. Opinnot koostuvat lähiopetus-
päivistä, verkko-opinnoista, opintoretkistä, harjoittelusta sekä 
opinnäytetyöstä. Harjoittelua lukuun ottamatta ne voi tehdä 
myös kokonaan verkossa.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuun-
nitelma. Työelämästä tulevilla ensimmäinen harjoittelu voidaan 
lukea hyväksi aikaisemmasta työkokemuksesta. Myös aiempia 
opintoja voidaan sisällyttää tutkintoon.

"Monimuodosta aina muutama lähtee – tai lähti ennen ko-
ronaa – ulkomaille harjoitteluun. Osa heistä ottaa perheen 
mukaan. Kansainväliseen harjoitteluun saa hyvän rahallisen 
tuenkin. Monimuodossa opiskelevat ovat osallistuneet innolla 
myös ulkomaille suuntautuville opintomatkoille", tutkintovas-
taava Karoliina Väisänen kertoo.
Opinnot on mahdollista suorittaa opiskelijan elämäntilanteen 
ja aiemman kokemuksen mukaan 2–4 vuodessa. 

Opintokokonaisuuksissa painottuvat johtaminen ja markki-
nointi. Kestävyys ja vastuullisuus läpäisevät kaikki opinnot. Pa-
kollisia englanninkielisiä opintoja on 30 opintopisteen verran.
"Opinnot nivotaan mahdollisimman pitkälle työelämään. Myös 
opinnäytetyö tehdään usein työpaikalle. Osaamista rohkaistaan 
viemään uusiin oppimisympäristöihin, kuten järjestöihin ja 
yhdistyksiin", Väisänen kertoo.

Kestävä gastronomia houkutti

Liisa Pihlaja halusi nähdä, olisiko ravitsemusalalla hänelle 
vielä nelikymppisenä jotain uutta annettavaa. Työuraa oli 
jatkunut katkeamatta 16-vuotiaasta asti. Siitä kymmenen 

vuotta hurahti laivakokkina muun muassa monitoimialus Fen-
nicalla, joka työskenteli öljykentillä ympäri maailman.

"Tuli vahva tunne, että suorittava puoli on nyt tehty. Kaipasin 
uutta, ja taisi siinä olla vähän ikäkriisiäkin."
Keittiömestarina työskennellyt Pihlaja alkoi etsiä opiskelupaik-
kaa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun tarjoama kestävä gastro-
nomia merkitsi hänelle paljon myös henkilökohtaisesti. 

"Olen omassa elämässäni ihan partiolaisesta saakka mietti-
nyt kestäviä valintoja. Työelämässä kestävyys oli noussut yhä 
vahvemmin esille, mutta monessa paikassa se oli vain kauniita 
sanoja ilman vankkaa osaamista."

Kestävässä gastronomiassa ruokaa 
katsotaan alkutuotantoa, raaka-aineita ja 
valmistusta syvemmälle. Lähtökohtana on, 
että ruuan avulla ja päivittäisillä valinnoilla 
voidaan vaikuttaa maapallon hyvinvointiin 
ja kestävyyteen. Vastuullisuus nähdään 
tärkeänä sekä kuluttajalle että tuottajalle, 
mutta myös kilpailuvalttina yrittäjälle.

"Meiltä valmistuvilla on laaja-alainen käsi-
tys ruokajärjestelmästä ja ruokaketjusta ja 

siitä, kuinka eri asiat ruoan tuotannossa, kuljetuksessa, kulttuu-
risessa ajattelussa, taloudessa, ekologisuu-
dessa ja vastuullisuudessa vaikuttavat 
toisiinsa", Karoliina Väisänen kokoaa.
Kestävä gastronomia on avannut 
uusia mahdollisuuksia myös työl-
listymisessä.
"Kasvava osuus valmistuneista 
sijoittuu asiantuntijoiksi elintar-
vikealan yrityksiin, järjestöihin, 
erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin 
sekä ketjuravintoloihin. Koulutus 
antaa hyvät eväät myös oman yrityksen 
perustamiseen."

Realismia ja mielellään opintovapaata

Realismi on aikuisopinnoissa valttia. Pihlajakin uskotteli al-
kuun itselleen, että opiskelu työn ohessa hoituu helposti. 
Oletus sai huutia jo ensimmäisinä viikkoina.

"Opiskelu vaatii tiukkaa kalenterointia, mitä en voi liikaa 
korostaa. Kirjasin kalenteriin ja Excel-taulukkoon, mitä minäkin 
päivänä pitää tehdä. Välillä oli menossa yksi kurssi, joskus 
viisikin päällekkäin. Joskus oli pakko priorisoida, mikä kurssi oli 

Opiskelu vaatii tiukkaa 
kalenterointia, mitä en 
voi liikaa korostaa.

Liisa Pihlaja

Karoliina Väisänen
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Monimuodossa opiskelevat ovat osallistuneet innolla myös 
ulkomaille suuntautuville opintomatkoille

monenkin opintopisteen arvoinen."
Ensimmäiseen lukuvuoteen 2016–2017 mahtui myös turhautu-
mista.
"Olin tehnyt työtä 20 vuotta ja ollut myös esimiesasemassa. 
Monta kertaa ajattelin, että hei, mentäis jo eteenpäin."

Tutoropettaja lupasi, että uutta asiaa tulee varmasti. Hän 
kannusti Pihlajaa jakamaan omaa osaamistaan, sillä ryhmässä oli 
myös opiskelijoita, joilla oli vähän tai ei ollenkaan työkokemus-
ta. Neuvo kantoi niin pitkälle, että Pihlaja ryhtyi opiskelijatuto-
riksi seuraavalle vuosikurssille.
Toisena vuonna Pihlaja otti kesäloman jatkeeksi puolen vuoden 
opintovapaan ja alkoi takoa opintoja vauhdilla eteenpäin. Välillä 
hän lähti kahden viikon lomalle Havaijille.
Ammattikorkeakoulussa on huomattu, kuinka opintovapaan 
ottaminen viimeistään toisena vuonna näkyy selkeästi opinto-
menestyksessä ja opiskelijan jaksamisessa.
"Muutama kuukausi riittää esimerkiksi opinnäytetyön valmis-
tumiseen. Aikuiset ovat tottuneet tekemään työtä, ja rutiinia 
on siksi helppo pitää yllä myös opintovapaan aikana", Väisänen 
sanoo.

Onnenpotkut

Opintovapaan aikana Liisa Pihlajan työpaikalla alkoivat 
yt-neuvottelut. Hänet irtisanottiin.
"Jäin työttömäksi, kun enää opinnäytetyö oli tekemättä."

Pihlaja alkoi etsiä uutta työpaikkaa.

"Leijona Catering Oy haki Kuopioon palvelupäällikköä. Valitta-
valta edellytettiin korkeakoulututkintoa, mutta myös kestävä 
gastronomia oli vahvana toiveena. Sain paikan, johon jo puolen 
vuoden ajan oli etsitty sopivaa henkilöä."
Pihlaja muutti Etelä-Pohjanmaalta Kuopioon ja ryhtyi tekemään 
opinnäytetyötään uuteen työpaikkaan. Hän käsitteli opinnäyte-
työssään resurssiviisautta eli sitä, miten eri resursseja käytetään 
kestävästi ja viisaasti isossa ketjuorganisaatiossa.

Uutta tuli kerralla niin paljon, että valmistumisen tavoiteaika-
taulu viivästyi muutamalla kuukaudella. Kaikkiaan Pihlajalta kului 
tutkintoon kaksi ja puoli vuotta.
Valtion sataprosenttisesti omistama Leijona Catering vastaa 
Suomen kaikkien varuskuntien ja vankiloiden ravintolatoimin-
nasta, puolustusvoimissa myös maastossa. Toimipisteitä on noin 
50, joista pohjoisin sijaitsee Sodankylässä ja eteläisin Dragsvi-
kissä. Ravintolatoimintaa ohjataan päätoimipaikalta Kuopiosta.

Asiantuntijatehtävässä Pihlajan vastuulla on elintarviketur-
vallisuus. Puolustusvoimissa myös toimintavarmuus korostuu 
kaikissa olosuhteissa.
Restonomiopinnot edellyttivät verkkotyökalujen ja -viestinnän 
haltuunottoa, mistä Pihlajalle on ollut valtavasti etua nykyisessä 
työssä.
"Kaikki palaverit ja seminaarit menivät koronan takia verkkoon. 
Teemme muutenkin tosi paljon työtä verkossa, ja meillä on 
hyvät välineet siihen. Parhaillaan meillä on iso ruokaturvallisuu-
teen ja vastuullisuuteen liittyvä digitalisaatioprojekti, jossa olen 
projektipäällikkönä."

Jyväskylän ammattikorkeakoulun  

restonomitutkinto 210 op
perusopinnot 50 op
ammattiopinnot 100 op
vapaasti valittavat opinnot 15 op
harjoittelu 30 op
opinnäytetyö 15 op

Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelman osaamisalueet ovat 
kestävä gastronomia, vastuullinen palveluliiketoiminta ja ruoka- ja 
ravintolapalvelujen johtaminen.




