
Hyvän työkaveruuden muistilista 

- Muista miksi olet työssä ja mistä saat palkkasi. Työpaikka on ensisijaisesti työn näyttämö. 

Suhteellisuudentajuinen ja järkevästi tehtävänsä priorisoiva työkaveri luo ympärilleen levollista 

ja keskittynyttä ilmapiiriä. 

- Ole kiinnostunut siitä, mitä työkaveri tekee työssään. Henkilökohtaisen elämän tärkeimmät 

asiat voi myös tuoda työpaikan keskusteluihin. Liika yksityiskohtaisuus voi olla rasittavaa. 

- Ole oma itsesi. Älä kätkeydy tapettiin tai toisten selän taakse. Kun löydät oman 

persoonallisen tapasi tehdä työtä, sallit sen muillekin. Puhu asioista vain omasta 

näkökulmastasi. 

- Tunnista työssä ja työyhteisössä näkyvät tunteesi ja opettele säätelemään niitä. Työssä 

jokainen tuntee joskus vallanhalua, hylätyksi tulemisen pelkoa, kateutta tai mustasukkaisuutta. 

Kun annat tunnereaktioiden viipyä, tunteet eivät saa ylivaltaa asioista, joista työelämässä 

ensisijaisesti on kyse. 

- Tunnista rajasi. Sano ei, kun et kykene johonkin, kysy kun et ymmärrä. Puolusta omia 

rajojasi jämäkästi – silloin osaat ottaa huomioon myös toisten tarpeet siinä rinnalla. 

- Kunnioita erilaisuutta, näe siinä rikkautta, älä rasitetta. Älä sooloile – työhön liittyvät 

valinnat koskevat harvoin vain sinua. Jaa ajatteluasi! 

- Kunnioita asioiden käsittelyn oikeaa aikaa ja paikkaa. Vie asiat oikeaan aikaan oikeille 

foorumeille – ja vain niille. Työasiat ja niihin liittyvät tunteet kuuluvat esimerkiksi kokouksiin, 

kehittämispäiviin ja esimies-alaiskeskusteluihin. Tee henkilökohtainen päätös olla lähtemättä 

mukaan juoruiluun tai muuhun pahansuopaan puheeseen. 

- Johda itseäsi. Viesti selvästi omat ajatuksesi, tarpeesi ja tunteesi, älä kuvittele kenenkään 

osaavan lukea ajatuksia. Ota vastuu siitäkin, jos et ilmaise! Älä ole marttyyri tai vetäydy 

toisten selän taakse. Olipa vastapuoli kuinka taitava tai taitamaton tahansa, johda joka 

tapauksessa itse itseäsi. 

- Tuhlaa kannustusta ja kiitosta. Kannusta toisia niin kuin toivoisit itseäsi kannustettavan. 

Valitse, millaista energiaa säteilet ympärillesi. Anna rakentava ja positiivinen palaute aina 

suoraan asianosaiselle itselleen, ei hänen naapurilleen. Ole yhtä seikkaperäinen positiivisessa ja 

negatiivisessa palautteessa. ”Ihan hyvä” ei riitä palautteeksi vaativasta työsuorituksesta. 

- Arvostus syntyy siitä, että kokee olevansa tarpeellinen ja että työpanosta tarvitaan. Kun 

kysyt toiselta neuvoa, mielipidettä tai apua, annat arvoa. Kehittyäkseen ihminen tarvitsee yhtä 

moitetta kohti viisi kehua. Hae ja pyydä itse aktiivisesti arvostusta sieltä, mistä sitä eniten 

kaipaat. 

- Ota riski – päätä luottaa. Luota realistisesti omaan osaamiseesi. Tee tietoinen päätös luottaa 

myös toisten osaamiseen ja hyvään tahtoon. Opettele jättämään asiat myös sikseen; älä 

kuvittele, että mielipidettäsi tai panostasi tarvitaan joka asiaan. 

Epäiletkö, ettei saamasi myönteinen palaute ole aitoa? Kokeile ottaa kehut vastaan ja laita ne 

saman tien eteen päin – hyvä mieli etenee ja oma olo on tyytyväinen. 

Jaettu onnistumisen ilo tarttuu! Ota muut huomioon kun puhut onnistumisista. Ihmiset 

ilahtuvat huomatessaan, että heidän panoksellaan on ollut merkitystä. Kun ihminen ilahtuu, hän 

ilahtuu myös sinun puolestasi ja onnistuminen on yhteistä. Se ei herätä kateutta. 
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