
Kansainväliset ruoat          5 - 10 osp 

Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto 

Hyväksytty 2023 

Ammattitaitovaatimukset 

5 osp 
Kansainvälisen ruoka-, juoma- ja tapakulttuureihin perehtyminen 
 Opiskelija  
* tutustuu valitsemansa maan/maanosan ruokakulttuuriin. 
* laatii valitsemansa materiaalin pohjalta tiivistelmän ruokakulttuurin tavoista, tyypillisimmistä 
raaka-aineista ja valmistusmenetelmistä, perhejuhlien vietosta, valmistettavista ja nautittavista 
juomista. 
*   osaa esitellä suullisesti tai kirjallisesti valitsemansa ruokakulttuurin erityispiirteitä. 
 
Kansainvälisten teema-aterioiden suunnitteleminen ja toteuttaminen 
Opiskelija 
*   laatii ja toteuttaa ateriasuunnitelman alku-, pää- ja jälkiruuan sisältäen: ruokaohjeet, 
hintalaskelman ja raaka-ainetilauksen.       
* tutustuu ja esittelee valitsemansa kulttuurin kattamistavoista, ruoka- ja tapakulttuurista 
ruokailutilanteessa. 
 
Vieraasta kulttuurista tulevan asiakkaan kohtaaminen 
Opiskelija  
*  osaa tervehtiä asiakkaita erilaiset kulttuuriset tavat huomioiden. 
*  osaa esitellä valitsemansa kulttuurin tapakulttuuria seurustelu- ja juhlatilanteessa. 
  
 

5 osp    

Toimiminen kansainvälisessä keittiössä  
Opiskelija 
* osaa kommunikoida vieraalla kielellä. Lukee ja toteuttaa vieraskielisiä ruokaohjeita sekä käyttää 
eri mitta-asteikoita. 
*  osaa esitellä ruokakulttuurin erityispiirteitä koskien keittiön työvälineitä, työtapoja ja työskentelyä 
keittiöllä.  
*  osaa esitellä kulttuurille tyypillisiä raaka-aineita ja ruokalajeja. 
*  osaa esitellä juhlien viettotapoja ja kertoa kulttuurille merkityksellisistä juhlista. 
*  osaa huomioida erityisruokavalioiden, uskontojen ja eettisten periaatteiden vaikutuksen raaka-
aineiden valintaan. 
 * osaa kertoa työskentelystä kansainvälisessä keittiössä.  
 
Työturvallisuus ja hygienia kansainvälisessä keittiössä 
Opiskelija 



* osaa kertoa keittiössä käytössä olevista koneista ja laitteista ja niiden käyttöön perehdytyksestä 
sekä puhtaanapidosta peilaten sitä omaan kulttuurimme.  
* osaa kertoa omavalvonnasta ja työsuojelusta.  
* osaa kertoa mahdollisista eroavaisuuksista omaan kulttuuriimme. 
 
Ammattitaidon osoittamistavat 
Näyttö: Opiskelija 

• tuntee ja osaa esitellä kulttuuriin liittyviä erityispiirteitä 
• valmistaa ja laittaa tarjolle pää- ja jälkiruoan 
• noudattaa omavalvontasuunnitelmaa 
• siivoaa työympäristön 
• noudattaa työturvallisuusohjeita 

 

Näyttöympäristö: Oppilaitos / Työssäoppimispaikka 

Edeltävät opinnot: Hygieniapassi 

Osaamisen arvioinnin mukauttaminen 
Seuraavien ammattitaitovaatimusten osaamisen arviointia ei voi mukauttaa: 

• Opiskelija osaa noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta 
• Opiskelija osaa noudattaa työssään hygienia- ja jätehuolto-ohjeita sekä kestävää 

toimintatapaa 
• Hygieniaosaamisen arviointia. 

 

Ammattitaitovaatimuksista poikkeaminen 
Seuraavista ammattitaitovaatimuksista ei voi poiketa: 

Opiskelija osaa 

• noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta 
• noudattaa omavalvontasuunnitelmaa 
• noudattaa työssään hygienia- ja jätehuolto-ohjeita sekä kestävää toimintatapa. 

 

 

 

 

 

  



Arviointi 
 
Opiskelija 

Tyydyttävä 1 

• toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti 
• toimii yhteistyökykyisesti 
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita 
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa 
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti 

Tyydyttävä 2 

• toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti 
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti 
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita 
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti 
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti 

Hyvä 3 

• toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa 
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista 
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti 
• arvioi suoriutumistaan realistisesti 

Hyvä 4 

• suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa 
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja 
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti 
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen 

kohteitaan 

Kiitettävä 5 

• suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon muut 
toimijat 

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa 
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja 

kriittisesti 
• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia 
• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja osaamisensa 

kehittämiseen 
• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta 
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