
AMMATTIKEITTIÖOSAAJAT RY
Tietoa, taitoa ja ruokailoa – jo yli 50 vuotta



Ammattikeittiöosaajat ry
o Valtakunnallisen yhdistyksen jäsenet toimivat

ravitsemisalan esimies-, tuotanto-, opetus-, 
neuvonta-, tuotekehitys- ja markkinointitehtävissä.

o Henkilöjäseniä on noin 1 500 ja yritysjäseniä useita
kymmeniä.

o Yhdistyksen 15 alueyksikköä toimivat eri puolilla
Suomea omien paikallisten johtokuntiensa
vetäminä.

JÄRJESTÖ PERUSTETTIIN VUONNA 1969 ALAN 
TÄYDENNYSKOULUTUKSEN LISÄÄMISEKSI JA ALAN 
AMMATTILAISTEN ARVOSTUKSEN NOSTAMISEKSI.

TIETOA, TAITOA JA 
RUOKAILOA – JO YLI 
50 VUOTTA.



Yhdistyksen rooli
o valtakunnallinen ja alueellinen asiantuntija- ja

kouluttautumisfoorumi
o jäsenistön ja eri sektoreiden verkottumisen

edistäjä

o ammattikeittiöalan sitoutumaton
asiantuntijaorganisaatio

o sidosryhmäyhteistyön ylläpitäjä oppilaitosten, 
tutkimuslaitosten, viranomaisten ja
rinnakkaisjärjestöjen sekä elinkeinoelämän kanssa



”Ammattikeittiöosaajat ry:n
jäsenyys tarjoaa hyvän
verkostoitumiskanavan
ja hienon mahdollisuuden
pysyä ajan tasalla
ravitsemisalan kehityksessä.”

Kirsi Hanski
puheenjohtaja

Ammattikeittiöosaajat ry



”Yhdistystoiminta 
kannustaa yhteistyöhön”
Olen ollut mukana Ammattikeittiöosaajat ry:n
toiminnassa jo pitkään. Tällä hetkellä toimin
Pohjanmaan alueen puheenjohtajana. Saan
yhdistystoiminnasta paljon omaan työhöni.

Yhdistyksen mahdollistaman verkostoitumisen
kautta yhteistyön tekeminen ja kokemusten ja
käytäntöjen jakaminen on helppoa.

Minna Luomanen
ravintola- ja catering-alan lehtori, Sedu

Pohjanmaan Ammattikeittiöosaajat ry:n puheenjohtaja



Ammattikeittiöosaaja
-jäsenlehti
o ilmestyy neljä kertaa vuodessa
o postitetaan jäsenille ja 

yhteistyökumppaneille
o sisältää ravitsemisalan 

ajankohtaisartikkeleita, 
ammattilaishaastatteluja ja tietoiskuja

o on tuhti lukupaketti 
ruokapalveluammattilaisille ja 
ravitsemisalan toimijoille



Ammattinimikkeitämme:
o RUOKAPALVELUESIMIES- TAI PÄÄLLIKKÖ
o RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄ
o OPETTAJA
o TUOTEKEHITTÄJÄ

o TARJOILIJA
o PALVELUVASTAAVA
o SUUNNITTELIJA

o KOKKI



Jäsenedut
o alueelliset koulutus- ja

verkostoitumistilaisuudet

o ammattikeittiöosaajien seminaarit edulliseen
jäsenhintaan

o mahdollisuuksia tavata kollegoita ja laajentaa
näköalojaan työssä ja opinnoissa

o Ammattikeittiöosaaja-jäsenlehti

o amkon tiedotusfoorumi ja uutiskirje
– alan uusin tieto



Jäsenyys sopii kaikille
ravitsemisalan osaajille
Ammattikeittiöosaajat ry:n jäseneksi voit hakea jos
toimit ravitsemisalalla ruokapalvelu-, esimies-, 
asiakaspalvelu-, tuotekehitys-, asiantuntija- tai 
opetustehtävissä. Myös päätoimiset ravitsemisalan
opiskelijat voivat liittyä jäseniksi.

LIITY JÄSENEKSI:
www.amko.fi/jarjesto/liittymislomake/

Esityksen kuvat: Samuel Hoisko, JS Suomi Oy

http://www.amko.fi/jarjesto/liittymislomake/


Kouluruoka- ja
Makuaakkoset -diplomit
o myönnetään ravitsemuksellisesti, 

kasvatuksellisesti ja ekologisesti hyvin hoidetusta
koulu- tai päiväkotiruokailusta

o ansainnan taustalla on 45-kohtainen 
itsearviointiin perustuva kysymyspatteristo

o suoritetaan yhteistyössä ruokapalvelu- ja
kasvatushenkilöstön kanssa oppilaita ja lapsia
osallistaen

o hakemisen tukena on kattava tietoaineisto koulu-
ja päiväkotiruokailusta: kouluruokadiplomi.fi, 
makuaakkosetdiplomi.fi

AMMATTIKEITTIÖOSAAJAT RY:N 
MYÖNTÄMÄT DIPLOMIT



Miksi diplomi kannattaa
suorittaa?
o lisää koulu- ja päiväkotiruokailun sekä ruuan 

tekijöiden arvostusta
o innostaa lapsia ja nuoria osallistumaan 

ruokailuilanteeseen ja ruokakasvatukseen

o auttaa näkemään onnistumiset ja kehittämiskohteet
o rohkaisee toteuttamaan omaan toimintaympäristöön 

sopivia käytäntöjä

o viestii valtakunnallisten suositusten mukaisesta 
koulu- ja päiväkotiruokailusta

o innostaa osallistamaan lapsia ja nuoria ruokailun
kehittämistyöhön


