
HUOMIOIMINEN
HYVÄT KÄYTÖSTAVAT JA TAPAKULTTUURIN VAATIMUKSET



TYÖKÄYTTÄYTYMINEN

Työkäyttäytyminen perustuu normaaleihin hyviin 
käytöstapoihin, jossa tervehtimisellä ja kiittämisellä, sekä 
anteeksi pyytämisellä pääsee hyvään alkuun.

Hyvä käyttäytyminen ja positiivinen asenne lisää työn 
mielekkyyttä parantamalla työtiimin yhteistyön 
toimivuutta ja työpaikan ilmapiiriä. 



REILUUS
Reilu työkaveri suhtautuu työhönsä, ongelmatilanteisiin ja 
työnjohtajan määräämiin työtehtäviin niin positiivisesti kuin 
mahdollista, eikä tuo työyhteisöön negatiivisuutta jatkuvalla 
valittamisella. 

Reilu työntekijä osaa katsoa aika ajoin peiliin, eikä etsi jatkuvasti 
virheitä muista. Reilu ihminen ei puhu takanapäin pahaa työkavereista.

Reilu työkaveri arvioi omaa toimintaansa ja ottaa opikseen 
virheistään.  Työpaikalla tehtyjä muutoksia hän ei koe uhkana, vaan 
näkee niissä mahdollisuuksia.



HUOMAAVAISUUS

Huomaavainen työntekijä osaa hyvät tavat. 

Hän tervehtii ja voi vaihtaa muutaman sanan 
työkavereiden kanssa kesken kiireenkin. 

Hän osaa pyytää apua ja auttaa itse tarvittaessa 
toisia.



ERILAISUUDEN 
YMMÄRTÄMINEN JA 
HYVÄKSYMINEN

Menestyvässä työyhteisössä ymmärretään, että 
kaikki toimivat eri tavalla ja että yhtä hyvään 
lopputulokseen voi päästä useampaa reittiä.

Kunnioitetaan ja kohdellaan tasapuolisesti kaikkia 
toimijoita. 



LUOTTAMUS

Saavutetaan olemalla luottamuksen arvioinen ja  
pitämällä kiinni antamistaan lupauksista.

Luottamuksen voi menettää kerralla, mutta sen 
saavuttaminen takaisin voi olla ison työn takana.



VUOROVAIKUTUS

Ihminen vaikuttaa aina toiseen, halusipa sitä tai ei.

Vuorovaikutuksen tavoitteena on saada 
vastaanottaja ymmärtämään viesti sanojen ja 
sanattomien viestien avulla. 

Ilmeet, eleet ja asenne vaikuttaa viestin 
perillemenoon.



HYVÄÄ VUOROVAIKUTUSTA

Kuunteleminen ja aito läsnäolo. 

Kiinnostus kuunneltavaan asiaan ja kyky 
yhteistyöhön.

Kunnioitus toista kohtaan ja pysähtyminen 
kuuntelemaan oikeasti, mitä sinulle halutaan viestiä.



ODOTETUT- JA HYVÄT 
KÄYTÖSTAVAT ARJESSA JA 
JUHLASSA
Seiso, kun esittäydyt.

Katso silmiin. 

Hymyile katsoessasi ystäviin ja uusiin ihmisiin. 

Sano nimesi, kun esittäydyt. 

Opettele kättelemään reippaasti – ei liian löysällä kädellä, eikä liian 
puristavalla otteella.

Opettele aloittamaan keskusteluja ja opettele vastaamaan useammalla 
kuin yhdellä sanalla kysymyksiin.



PERINTEISIÄ 
KÄYTÖSOHJEITA, JOITA 
ARVOSTETAAN
Älä keskeytä muiden keskustelua, mutta jos joudut keskeyttämään 
sano aina “anteeksi” ennen kuin puhut.

Sano aina “anteeksi”, jos törmäät johonkin ihmiseen, tai joku pyytää 
sinua siirtymään edestään pois.

Avaa ovi toisille aina kun se on mahdollista ja laske heidät ensin 
kävelemään oviaukosta, erityisesti mies naiselle ja nuorempi 
vanhemmalle.

Kun menet tapaamaan ihmistä huoneeseen ja ovi on suljettuna, 
koputa ja odota myöntävä vastaus ennen kuin kävelet sisään.



KÄYTÖSTAVAT 
RUOKAILLESSA
Ennen pöytään istuutumista riisutaan ulkovaatteet ja otetaan päähine 
päästä. 

Juhlaan pukeudutaan kunkin juhlan luonteen vaatimalla tavalla. Siisti ja huoliteltu 
pukeutuminen osoittaa, että vieras kunnioittaa juhlan järjestäjää.

Hyvää ruokahalua, kiitos ja ole hyvä kuuluvat ruokapöydän vakiosanastoon.

Jos tarjolla ei ole mieluista ruokaa tai se on sinulle tuntematon, on kohteliasta 
maistaa ainakin vähän. Ja voihan olla, että opit pitämään jostain uudesta mausta!

Matkapuhelimet, laukut, lompakot tai hansikkaat eivät kuulu ruokapöydälle. Jos 
vieressäsi on vapaa tuoli, voit asettaa tavarat tuolille. Muista myös laittaa puhelin 
äänettömälle.



KOHTELIAISUUS 
RUOKAPÖYDÄSSÄ

Kohtelias herrasmies auttaa vieressä istuvaa naishenkilöä 
tuolin kanssa. 

Mies avustaa ensisijaisesti oikealla puolellaan istuvaa 
naista, sillä tuoliin istutaan yleensä oikealta puolelta. Mies 
auttaa ensin naista tuolin kanssa, ja istuu sen jälkeen itse.

Miehen tulisi nousta seisomaan aina kun nainen istuutuu 
tai nousee pöydästä.



JUHLARUOKAILUN ETIKETTI
Avaa lautasliina sylissäsi. Pienemmän voi avata kokonaan ja isomman 
puoliksi. Lautasliinaa voi käyttää sormien pyyhkimiseen tai puhdistaa 
kevyesti suunpielet. Sitä ei ole tarkoitettu nenän niistämiseen tai naisilla 
huulipunan korjaamiseen. 

Lautasliina jää tuolille siksi aikaa, jos joudut poistumaan pöydästä. Sano 
vieruskaverille anteeksi, kun poistut pöydästä.

Lautasliina pysyy sylissäsi koko ruokailun ajan. Vasta ruokailun loputtua, 
kun kaikki ovat valmiita nousemaan pöydästä, lautasliina nostetaan 
pöydälle ja noustaan tuolista. Juhlien isäntä tai emäntä voi osoittaa 
ruokailun päättyneen nostamalla lautasliinan pöydälle ensimmäisenä. 



ATERIMIEN KÄYTTÖ 
JUHLARUOKAILUSSA
Uloimpana ovat alkuruokahaarukka ja -veitsi, ja vastaavasti lähimpänä 
lautasta ovat pääruoan yhteydessä käytettävät haarukka ja veitsi. 

Aloita siis uloimmilla aterimilla. Lautasen ”yläpuolella” voi olla pieni 
haarukka ja lusikka. Ne ovat tarkoitettu jälkiruokaa varten. 

Muista että aterimia ei lasketa pöydälle sen jälkeen kun ne on otettu 
käyttöön, vaan ne laitetaan lepäämään lautaselle ruokailun päätteeksi.



JUOMALASIT
Pöydässä voi olla jopa viisi erilaista lasia. Tarjoilija tietää mitä lasia 
käyttää, joten sinun ei tarvitse niitä opetella. 

Laseja pidetään kuitenkin eri tavalla. Valkoviini- ja samppanjalaseja 
pidellään lasin jalasta, jotta käden lämpö ei lämmitä juomaa. Punaviini 
saa puolestaan lämmetä, joten se voidaan nostaa kämmenellä lasin 
pohjasta. 

Jos et halua juoda viiniä, nosta etu- ja keskisormi hieman lasin 
yläpuolelle tarjoilijan lähestyessä merkiksi siitä, että et halua viiniä.



ALKUKEITON NAUTTIMINEN 
JA LUSIKAN KÄYTTÖ
Jos keitto on kuumaa, voit hieman sekoittaa sitä kevyesti, mutta älä 
puhalla keittoon. 

Ota keittolusikasta samalainen ote, kuin pitäisit kynästä kiinni. Kasta 
lusikka keittoon ulompi reuna edellä. Tämä näyttää tyylikkäämmältä ja 
lisäksi vältät mahdolliset tipat, joita lusikasta saattaa pudota. 

Voit kallistaa lopuksi keittolautasta hiukan itsestäsi poispäin, näin vältät 
keiton roiskahtamasta päällesi.

Tuo lusikka huulillesi sivuttain, kallista hieman lusikkaa ja nauti keitto 
suuhusi mahdollisimman äänettömästi lusikan sisäreunan puolelta.

Lusikkaa ei ole tarkoitus viedä suuhun kokonaan.



LEIPÄ
Jos istut lähimpänä leipäkoria, voit hyvin nostaa sen ja tarjota oikealla 
puolella istuvalle. Varsinkin pyöreässä pöydässä on kohteliasta antaa 
leipäkorin kiertää koko pöytä ja ottaa itse vasta viimeisenä. 

Nosta leipäviipale leipälautaselle (pieni lautanen vasemmalla puolen). 
Jos haluat levitettä, laita nokare levitettä omalle leipälautasellesi, älä 
suoraan leivälle. Sen jälkeen voit siirtää levitteen leivällesi käyttäen 
omaa leipäveistäsi. Älä voitele koko leipää, vaan ainoastaan muutaman 
suupalan verran kerrallaan.



SORMIEN HUUHTELU 
RUOKAILUN JÄLKEEN
Jos pääruoan jälkeen eteesi tuodaan pieni vesiastia, jossa 
on ehkä sitruunaviipale ja/tai pieni kukka, ei kyseessä ole 
jälkiruokakeitto, vaan vesi on tarkoitettu sormien 
huuhteluun. 

Kastele sormenpääsi veteen ja kuivaa sitten lautasliinaan.

Yleensä tarjoilijat hakevat vesiastian pois, tai voit itse 
nostaa sen sivuun, kun olet huuhdellut sormet.



PÖYTÄKESKUSTELU
Pöytäkeskustelu ruokailun yhteydessä on täysin sallittua ja 
jopa toivottavaa, mutta kannattaa huomioida nämä asiat:

Puhu vasta, kun ruokaa ei ole enää suussa. Laske aterimet 
lautaselle, kun alat käsilläsi elävöittämään kertomustasi, puhu 
hillityllä äänellä kiirehtimättä. 

Kyynärpäät voit asettaa tarvittaessa pöydälle keskustellessa 
vastakkaisella puolella olevan ruokailijan kanssa, mutta vasta 
ruokailun jälkeen.



LÄHTEET
HTTPS://TTK.FI/TYOTURVALLISUUS_JA_TYOSUOJELU/TYOTURVALLISUUDEN_PERUSTEET/TYOYHTEISO/TYO
YHTEISOTAIDOT/TYOKAYTTAYTYMINEN

HTTPS://WWW.MANCLUSIVE.FI/2018/POYTATAVAT/

https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoyhteiso/tyoyhteisotaidot/tyokayttaytyminen
https://www.manclusive.fi/2018/poytatavat/
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