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Oulun Palvelualan Opisto
• Yksityinen ammatillinen oppilaitos, koulutuksen järjestäjänä Marttayhdistysten 

liitto ry.

• Henkilöstöä on 31, joista 18 opettajaa, opinto-ohjaaja, ravitsemispäällikkö, 

toimitilavastaava, viisi ohjaajaa sekä viisi hallintoon kuuluvaa henkilöä

• Opiskelijoina on sekä nuoria että aikuisia. Noin 400 – 450 opiskelijaa vuosittain.

• Suoritettuja tutkintoja 149 kpl vuonna 2019

• Kestävän kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos. 

• Lisätietoa oppilaitoksesta osoitteesta www.opao.fi .



Oulun Palvelualan Opisto

• Ravintola- ja catering-alan pt (kokki, tarjoilija)

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen pt (kodinhuoltaja, toimitilahuoltaja)

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen at (kodinhuoltaja (AT), laitoshuoltaja, 
toimitilahuoltaja (AT))

• Ravintolan asiakaspalvelun at 

• Ravintolakokin at 

• Suurtalouskokin at

• Dieettikokin eat

• Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön eat

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan eat 

• Lähiesimiestyön at



HAASTEITA
• Hyppy syvään päähän – nopea muutos 

• Käytännön työn ja teoriaopetuksen kohtaaminen

• Ryhmäytyminen ei toteutunut jatkuvan haun kautta tulleilta opiskelijoilta, joitakin ei ole 
edes vielä nähty, moni jäi yksin

• Opiskelijoiden osallistaminen opetukseen haasteellista; langoilla kyllä mutta ollaanko 
läsnä?

• Opettajien verkko-opetustaidot – aktivoivan opetuksen kehittämisen tarve, verkko-
opettamisen pedagogiikka, pelko omasta osaamisesta (nyt uskaltaa jo sählätä ☺)

• Erilaisten sovellusten hallinta (Zoom, Teams, Padlet jne.), ei oltu käytetty paljoakaan 
(opetusta paljon lähiopetuksena)



HAASTEITA

• Opintojen yksilöllistäminen haasteellista, varsinkin YTO-opinnot osoittautuivat vaikeiksi, 
ohjaajien työpanos erittäin tärkeä yksilöohjauksessa

• Näyttöjen siirtyminen eteenpäin ja sitä kautta töiden kasaantuminen syksylle, 
vaikutukset näkyvät vielä ainakin kuluvan lukuvuoden

• Valmistuvien näytöt pystyttiin pääsääntöisesti järjestämään työpaikoilla, muutamia 
näyttöjä oppilaitoksessa

• Plagiointia tehtävissä (sama pöytäliina kaikkien kuvissa)



POSITIIVISIAKIN ASIOITA ILMENI

• Arat ja hiljaiset löysivät opiskelurauhan

• Oppimisen haasteet ja myös mahdollisuudet nousevat etäopetuksessa esille – uusia 
näkökulmia opetukseen ja ohjaukseen

• Digiosaaminen kehittynyt sekä opiskelijoilla että opettajilla

• Työelämään digiosaajia, rohkeus käyttää ”digiä” kasvanut

• Digiosaamisen merkitys kirkastunut kaikille toimijoille 

• Opiskelijat auttoivat toinen toisiaan ja huolehtivat toisistaan, empatian ja 
yhteisöllisyyden vahvistuminen



KORONAKEVÄÄN JÄLKEEN
• Käytännön osaamista paikattu kaikkien ryhmien osalta – uuden asian omaksuminen on 

välillä vaikeaa hataran kevään jälkeen, kertaamista paljon

• Kevään asiat unohtuneet, keväällä käyty teoria etäopetuksessa ja työpaikalla 
tapahtuva oppiminen liian kaukana toisistaan, käytännön opetuksen ja teorian 
yhdistämisen merkityksellisyys

• Työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestäminen koko ajan työläämpää, varsinkin 
ravintola- ja cateringalalla pula työpaikoista, mutta myös puhtaanapidon puolella 
alkaa olla vaikeuksia löytää paikkoja – ei enää riitä suunnitelma B vaan varalla oltava 
useampi varasuunnitelma

• Opetushenkilöstöllä työntäyteinen syksy kevään aukkojen paikkaamisen takia

• Ylitöitä, koska epävarmuus jatkuu, pyritään hyödyntämään lähiopetus ja työpaikoilla tapahtuva 
oppiminen mahdollisimman tehokkaasti

• Jaksaminen, työhyvinvointi mietityttää esimiestasolla – kauanko jaksetaan elää epävarmuudessa ja 
valmiudessa siirtyä uudelleen etäopetukseen



Kiitos


