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Tervetuloa! 
 
Onneksi olkoon! Olet yksi niistä onnellisista hakijoista, joka on hyväksytty matkailu- 
ja palvelualan koulutusohjelmaan Laurea Leppävaaraan tänä vuonna. Ottaen 
huomioon valitsemasi linjan, me täällä BarLaureassa oletamme Sinun pyrkivän 
palvelualan ammattilaisuuteen, ja haluammekin kertoa, että olet löytänyt oikean 
paikan! 
 
Tämän käsissäsi olevan oppaan tarkoituksena on kertoa Sinulle, mitä tulevaisuus 
Laurean restonomiopiskelijana on eteesi tuomassa, kun mietitään varsinkin 
käytännön oppimista ja taituruutta. Opintojesi edetessä tulet törmäämään kahteen 
10 opintopisteen laajuiseen opintokokonaisuuteen, joiden sisältöön kuuluu 
harjoittelua BarLaurean oppimisympäristössä. Lukiessasi opasta eteenpäin tulemme 
kertomaan, mitä tämä BarLaureassa harjoitteleminen tarkoittaa, ja miten se 
hyödyttää juuri Sinun omaa oppimistasi ja ammatillista kehittymistäsi. 
 
Tässä oppaassa kerromme Sinulle tarkemmin BarLaurean toiminnasta ja tehtävistä, 
joissa kyseisessä oppimisympäristössä tulet harjoittelemaan. Kerromme myös 
etukäteen vastauksia useita opiskelijoita askarruttaviin kysymyksiin, jotta harjoittelun 
aloittaminen olisi Sinulle helpompaa. 
 
 

BarLaurea tutuksi! 

 
Sinusta on siis tulossa BarLaurean uusi jäsen, hienoa! Tässä hieman faktatietoja 
pähkinänkuoressa, jotta pääset perille siitä, mikä sinua BarLaureassa odottaa. 
BarLaurea on opetusravintola, joka sijaitsee Laurea-ammattikorkeakoulun 
paikallisyksikössä, Espoon Leppävaarassa. Ravintola tuottaa lounas-, a la carte-, 
catering-, kokous- ja kahvilapalveluita. Pääasiallinen asiakaskunta koostuu kyseisen 
ammattikorkeakoulun opiskelijoista sekä henkilökunnasta, mutta asiakkaita ovat 
myös yritykset, Kelloseppäkoulu sekä Espoon kaupunki. 
 
BarLaurea on Laurean projekti, jonka toiminta on jatkunut jo vuodesta 2002. 
Ravintolatoiminta tapahtuu pääosin opiskelijavoimin ja BarLaurea onkin 
oppimisympäristö. BarLaureassa vaalitaan käytännönläheisyyttä ja tavoitteena on, 
että Sinä opiskelijana saat harjoittelusi aikana mahdollisimman kattavan kuvan 
ravintola-alan eri osa-alueista. Opintojaksollasi opit tuntemaan kaikki BarLaurean 
tarjoamat tuotteet ja palvelut sekä niihin liittyvät prosessit. 
 
BarLaurean vahvuuksiin kuuluvat toiminnan jatkuva kehittäminen ja tutkimustyö. 
Opiskelijat tuottavat oman toimintansa kautta BarLaureaan erilaisia tutkimus- ja 
kehittämistehtäviä, joiden avulla opit varmasti uusia näkökulmia ravintola-alaan 
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liittyen. Opit myös toimimaan yhteisössä, työskentelemään tiimeissä sekä ottamaan 
ja kantamaan vastuuta. Aikanasi BarLaureassa keräät opintopisteitä, mutta ennen 
kaikkea suuren määrän tietotaitoa. 
 
BarLaureassa arvostetaan innovatiivisuutta ja painotetaan, ettei aina ole yhtä oikeaa 
tapaa tehdä ja toimia. Opiskelijoille työntekijöinä annetaan vastuuta ja valtaa toimia 
ja suunnitella itse, joka tekeekin paikasta täysin ainutlaatuisen. 
 
Tervetuloa siis joukkoon! 
 
 

Palvelutoiminnot 

 
Seuraavassa BarLaurean eri palvelutoiminnoista koostuva tiivistetty tietoisku, jossa 
on tarkemmin listattuna mitä kaikkea tulet oppimaan ja kokemaan. 
 
BarLaurea lounasbuffet 
BarLaurea lounasravintola on avoinna arkisin 10.45–13.00, ja päivittäinen 
asiakasmäärä on noin 600–800 henkilöä. Ensimmäisen vuoden opiskelijana tulet 
toimimaan linjastossa sekä astiahuollossa. Astiahuollossa tehtävänäsi on huolehtia 
astioiden pesusta ja katsoa että puhtaita astioita on kaiken aikaa tarvittava määrä 
tarjolla ruokailijoille. Tehtävänkuvaasi linjastovuorolaisena kuuluvat linjaston 
esivalmistelut sekä sen purkaminen ja puhdistus ravintolan suljettua. Läpi aukioloajan 
toimit yhteistyössä keittiön kanssa varmistaen, että ruokaa on riittävästi tarjolla. 
Linjastovuorolaiset vastaavat myös maito- sekä leipätuotteiden esillepanosta ja 
niiden riittävyydestä. Toiminta tapahtuu paljolti ravintolasalin puolella, joten 
muiden tehtävien ohella yleisestä siisteydestä ja puhtaanapidosta huolehtiminen on 
kaikkien vastuulla. Linjastovuorossa päiväsi alkaa klo 8.00 ja loppuu klo 15.00, sekä 
ollessasi astiahuollossa saavut paikalle klo 9.00 ja päiväsi päättyy klo 16.00. 
 
Lounasbuffetissa opit: 
- Toimimaan tehokkaasti tiimissä, toinen toistaan auttaen ja neuvoen 
- Jakamaan tehtäviä ja vastuualueita 
- Käyttämään suurkeittiössä olevia erilaisia koneita ja laitteita 
- Seuraamaan ruoan menekkiä sekä laskemaan ruoan hävikkiä 
- Toimimaan hygieenisesti elintarvikkeiden parissa 
- Omavalvontaa ja sen merkitystä kokonaisuudessaan 
- Tuotteiden esillepanoa 
- Tekemään ”linjasto-infot”, joissa mainitaan tarjolla olevat ruokalajit ruoka-
aineallergioineen 
- Tuotetietoutta; tietoa ruuan alkuperästä, raaka-aineista ja tuotantotavasta sekä 
erikoisruokavalioihin liittyviä asioita 
- Huolehtimaan ravintolan yleisilmeen siisteydestä ja puhtaanapidosta oikeilla 
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puhdistusmenetelmillä 
- Suunnittelemaan, ennakoimaan ja valmistelemaan tulevaa toimintaa 
Kaiken kaikkiaan opit siis avaamaan ja sulkemaan lounasravintolan sekä ennen 
kaikkea ymmärtämään toimintaa palveluntarjoajan näkökulmasta! 
 
Cafe Beat 
Beat on aulassa sijaitseva kahvila ja kohtauspaikka, jossa pääset osalliseksi 
kahvilatyöntekijän välillä melko hektistäkin toimintaa. Beatissa aamuvuoro alkaa klo 
7.30 ja loppuu klo 14.30. Vastaavasti vuorolaiset, jotka ovat tulleet kymmeneksi 
kassavuoroon lounasbuffetiin, siirtyvät iltapäiväksi kahvilaan ja sulkevat kahvilan. 
Kahvila on auki arkisin lähes koko päivän; avataan klo 8.00 ja suljetaan klo 16.00, 
paitsi perjantaisin kahvila sulkeutuu klo 15.00. Päivittäinen asiakaslukumäärä liikkuu 
yleisesti 150–300 asiakkaan välillä. 
 
Beatissa opit: 
- Tuotteiden esillepanoa ja esivalmisteluja 
- Tuotetietoutta; mikä sisältää mitäkin 
- Kontrolloimaan tuotteiden riittävyyttä ja tarvittaessa täydentämään myynnissä 
olevaa valikoimaa 
- Ymmärtämään FIFO (first in first out) käytänteen merkityksen ja näin ollen 
minimoimaan hävikkiä 
- Toimimaan hektisessäkin työpisteessä 
- Purkamaan tulevia kuormia, lukemaan kuormakirjaa 
- Eri laitteiden kanssa toimimista ja niiden pesemistä 
- Kassakoneen käyttöä, erilaisten maksutapojen vastaanottamista ja tilityksen 
- Pitämään kahvilan yleisilmeen siistinä ja raikkaana 
Opit siis avaamaan ja sulkemaan kahvilan, sekä tietenkin toimimaan kahvilassa sen 
eri työvaiheet halliten! 
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À la carte Flow 
Flow on à la carte ravintola, jossa saat tilaisuuden oppia ja harjaannuttaa taitojasi 
tarjoilijan tehtävissä. Flowssa työvuorosi alkaa klo 7.30 ja loppuu klo 14.30 
Ravintola on pääasiallisesti auki klo 11.00- 13.00, sekä lisäksi tilausten mukaisesti. 
Flowssa asiakkaita vierailee päivittäin noin 20–40 henkilöä. 
 
Flowssa opit: 
- Asiakaspalvelutaitoa 
- Oikeaoppisen tarjoilun perusteita 
- Kattamaan ja liinoittamaan pöytiä 
- Orderien eli tilausten lukemista ja niiden noudattamista 
- Tilausten vastaanottamista ja viemistä koneelle, kassatoimintoja sekä laskutusta 
- Salityöntekijän ja keittiön välistä saumatonta yhteistyötä 
- Suunnittelemaan omaa toimintaasi ja ajankäyttöäsi eri työvaiheiden välillä 
Kaiken kaikkiaan opit prosessin eri vaiheet, joita tarjoilijan tehtäviin kuuluu! 
 

 
 
Kokouspalvelut 
Laurean kokouspalvelut järjestävät asiakkailleen kokoustiloja, lounasta sekä 
kahvituksia tilausten mukaisesti. Tarkoituksena on, että saat kokonaiskäsityksen siitä, 
kuinka osasto toimii. Pääsääntöisesti kokousvuoro alkaa klo 7.30 ja päättyy klo 
14.30, mutta osastolla toimitaan kuitenkin tilausten mukaisesti, joten päivittäisen 
vuoron alkamisaika kannattaa edellispäivänä tarkastaa esimieheltä. Kokouksia 
järjestetään päivittäin keskimäärin 4-10 kappaletta. 
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Kokouspalveluissa opit: 
- Vastaanottamaan sähköisiä varauspyyntöjä ja muodostamaan asiakkaan tarpeita 
vastaavan kokouspäivän 
- Toimimaan tilauslomakkeen mukaisesti 
- Esivalmistelemaan ja rakentamaan tilasta asiakkaan toiveiden mukaisen 
- Suunnittelemaan omaa ajankäyttöäsi, pysymään asiakkaan kanssa sovitussa 
aikataulussa 
- Huolehtimaan kokousasiakkaista ja heidän tarpeistaan tilauksen ajan 
- Lyömään kassaan tilauslaskutukset 
- Käsittelemään vastaanotettuja palautteita 
 
 

Apua starttiin! 

• Mihin pitää mennä ensimmäisenä työpäivänä? 
”Ensimmäisenä päivänä tulet sisälle ravintolasalin puoleisesta ruskeasta 
alaovesta ja astelet suoraan BarLaurean toimistoon ilmoittautumaan 
esimiehille; Teemulle, Ilarille tai vuorossa olevalle esimiesharjoittelijalle. 
Toimisto sijaitsee keittiön ja linjastojen vieressä. Ilmoittauduttuasi saat 
nimikyltin ja pukukaapin avaimen 20 euron panttia vastaan, sekä lisäinfoa 
esimieheltäsi.” 
 

• Mitä laitan päälle ensimmäiseen työvuoroon? 
”Tarvitset hyvät keittiötyöhön soveltuvat turvalliset työkengät, joissa on 
liukastumista ehkäisevät ja kosteutta kestävä pohja, varpaita suojaava kärki ja 
kantapään taakse ulottuva tukeva remmi. Hanki ne jo ennen opintojen 
alkamista, koska voit tarvita niitä jo toisella viikolla.  
Muut työvaatteet saat BarLaureasta. Päälle laitettava asu määräytyy 
työskenneltävän vuoron mukaan, ja infokuvat näistä löydät pukuhuoneesta, 
jossa myös kaikki vaatteet säilytetään. Muistathan myös palauttaa käyttämäsi 
vaatteet niille tarkoitetuille paikoille.” 

 
• Kauan päivä BarLaureassa kestää? 

”Päivälle tulee pituutta 7 tuntia. Päivään sisältyy myös ruokatauko sekä kolme 
palaveria (klo 8.00, 10.00 sekä 14.00), joihin kaikki BarLaurealaiset 
osallistuvat. Päivän päätyttyä, tarkistathan aina esimieheltäsi luvan lähteä.” 

 
• Kenelle ilmoitan jos olen kipeä? 

”Kerro tapauksestasi esimiehellesi joko sähköpostitse tai puhelimitse - 
yhteystiedot löydät tästä oppaasta tai BarLaureasta toimiston vierestä. 
Vinkkinä! Älä tule kipeänä vuoroon, mutta poissaoloja on silti hyvä välttää, 
sillä kaikki poissaolot korvataan takaisin 100 prosenttisesti. Ja sitä paitsi, ei ole 
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reilua opiskelijakollegoitasi kohtaan jäädä pois ilmoittamatta, sillä heidän 
tehtävänkuvansa laajenee, jos olet estynyt eikä tilallesi saada tuuraajaa.” 

 
• Milloin saa pitää taukoja? 

”Lyhyen tauon saa pitää, jos siltä tuntuu, mutta muistathan sopia siitä aina 
samoissa tehtävissä olevien henkilöiden kanssa, ettet jätä heitä pulaan. 
Tauotuksen kanssa on hyvä käyttää järkevää pelisilmää; kiireisinä päivinä 
taukoillaan niin vähän kun mahdollista ja hiljaisina päivinä on enemmän aikaa 
tauoille.” 

 
• Onko tauoilla lupa tupakoida? Missä? 

”Tupakoida voi ennen klo 08.00 palaveria, oman lounaan jälkeen (ennen klo 
10.45) ja linjastolounaan jälkeen. Tupakoinnille on varattu oma paikkansa 
lastauslaiturin takaa. Kuten aina muidenkin taukojen päätyttyä, on myös 
tupakoinnin jälkeen kädet pestävä huolellisesti. Lounaan aikana (klo. 10.45–
13.00) ei ole tupakointimahdollisuutta.” 

 
• Paljonko ruokailu maksaa, ja milloin se tapahtuu? 

”BarLaurea tarjoaa vuorossa oleville opiskelijoille lounaan, ja se tapahtuu 
lähes poikkeuksetta heti kymmenen palaverin jälkeen. Tietenkään syömään ei 
saa mennä, jos omalla työpisteellä ovat vielä hommat kesken. Huolta ei 
kuitenkaan ole, sillä ketään ei vaille lounasta jätetä.” 

 
• Saako olla lävistyksiä? 

”Näkyvillä olevia lävistyksiä ei saa olla, eikä myöskään koruja sillä työnteko 
tapahtuu elintarvikkeiden parissa.” 

 
• Saako vuoroja vaihtaa? 

”Vuoroja saa vaihtaa tarvittaessa, mutta asiasta on ilmoitettava etukäteen 
myös esimiehelle.” 

 
• Miten BarLaureassa suoritettavat tehtävät vastaavat sitä 

työtoimenkuvaa, johon koulutus meidät valmistaa? 
”On totta, että esimiehet eivät jokapäiväisesti työskentele alaistensa kanssa 
samoissa tehtävissä, mutta ei ole olemassa pätevää päällikköä, joka ei tuntisi 
tehtäviä, joita hänen työntekijänsä tekevät. Siksi on ensisijaisen tärkeää, että 
sinä tulevana esimiehinä opit tuntemaan myös alaistesi puolen työstä, jotta 
pystyisit tulevaisuudessa auttamaan ja neuvomaan heitä heidän 
ansaitsemallaan tavalla.” 
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• Onko pakko jollei haluu - mitä tästä oikein hyötyy? 
”Ajattele asia niin, että olet oppimassa; kokeile taitojasi ja haasta itseäsi! 
BarLaurea on kehittämisympäristö. Jos sinulle tulee idea, jota haluaisit kokeilla 
ja toteuttaa, keskustele siitä rohkeasti esimiehellesi.” 
 

Kuka auttaa? 
 
Kysyvä ei tieltä eksy, vai miten se oli… Jos et ole varma tai jokin asia askarruttaa, 
apua ja neuvoja saa aina – tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa! Esimiehesi Teemu ja 
Ilari, esimiesharjoittelijat sekä opiskelijaesimiehet (tunnistat heidät mustasta paidasta) 
ovat aina paikalla ohjaamassa, ja Sinua varten!! 
 
Teemu Sirainen Ilari Paananen 
Ravintolapäällikkö Keittiömestari 
teemu.sirainen@laurea.fi ilari.paananen@laurea.fi 
040 739 5771 040 739 1661 
 
BarLaurea sähköposti: 
barlaurea@laurea.fi 

 
Ja vielä lopuksi… 
 
Haluamme Sinun tietävän, että BarLaurea on myös paljon muutakin, kuin 
harjoittelua ravintola-alan eri tehtävissä. Toimiessasi yhdessä ryhmäläistesi kanssa 
opit tuntemaan uusia ihmisiä, luot verkostoja ja opit tiimityöskentelyä. Varsinkin 
verkostoilla on valtava merkitys nykypäivän työelämässä; ota siis kaikki hyöty irti ja 
tutustu niin moneen uuteen ihmiseen kuin suinkin. Joku näistä luomistasi suhteista 
voi avata sinulle tulevaisuudessa mahdollisuuden unelmiesi työpaikkaan, tai ehkäpä 
auttaa mahdollisuuksissasi uralla etenemisessä. 
 
Monet BarLaureassa jo harjoittelunsa lopettaneet opiskelijat ovat sanoneet, että 
hauskinta BL:ssä on ehdottomasti ollut yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen ilo. Ja eikö 
tämä pädekin lähes mihin tahansa työpaikkaan? Kun takana on rankka viikko, tekee 
mieli ehkä lähteä yhdessä työporukalla puimaan menneitä ja lataamaan akkuja. Näin 
meillä BarLaureassakin toimitaan. On lähestulkoon varmaa, ettei millään muulla 
opintojaksolla yhteishengen nousu ole niin käsin kosketeltavaa, kuin niillä kahdella, 
joihin BarLaureassa harjoittelu sisältyy. Ja tokihan käytännön töiden parissa yhdessä 
puurtaminen tuo miellyttävää vaihtelua ainaiseen yksilölliseen teoriaopiskeluun. 
 
Jotkut teistä, joiden tarkoituksena on suuntautua pelkästään esimerkiksi 
hotellipuolelle, voitte ehkä miettiä, mitä hyötyä pelkästä ravintolapuolen 
harjoittelusta teille on. Tokihan on totta, että ei ehkä niin paljoa, kuin ravintola-
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alalle suuntautuville, mutta tulee myös muistaa, että palvelualalla pätevät samat 
säännönmukaisuudet tapahtuipa toiminta sitten hotellissa tai ravintolassa. Kuten on 
sanottua, ei tarkoitus ole oppia pelkkiä konkreettisia toimintamalleja esimerkiksi 
linjastotoiminnasta, vaan kokonaisvaltaista toimintaa työelämästä. BarLaurean 
oppimisympäristössä toimiessanne opitte yksittäisten tehtävien lisäksi myös 
esimerkiksi seuraavanlaisia työelämässä yleisesti ottaen tarvittavia taitoja: 
tilannetajua, stressinhallintaa, yhteistyökykyä, innovatiivisuutta, itsenäistä päätöksen 
tekoa, kassan- ja tilityksen hallintaa, asiakaspalvelua sekä esimiestoimintaa. 
 
Pidemmittä puheitta, haluamme toivottaa teidät erittäin lämpimästi tervetulleiksi 
aloittamaan oman ammatillisen kehittymisenne BarLaurean oppimisympäristössä! 
 
 
 

 


