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TYÖASU (vain oikeanlaisessa työasussa tullaan työvuoroon) 

Keittiössä 

Siistit, puhtaat, silitetyt keittiövaatteet ja nimikyltti. Keittiökengät, joissa on 

kantaremmi ja liukumaton pohja. Emme käytä keittiössä rakennekynsiä, kynsilakkaa, 

koruja, emmekä kasvojen alueen lävistyksiä. Pitkät hiukset ovat siististi kiinni, 

keittiöhatun on peitettävä kaikki hiukset.  

Salissa tytöillä 

Valkoinen pitkähihainen silitetty kauluspaita, jonka alla voi olla siisti valkoinen 

alusasu, joka ei erotu puseron alta sekä musta naisten kravatti, joten puserossa tulee 

olla kaulukseen asti napit.  Käytämme mustaa polvipituista hametta tai mustia suoria 

housuja ja mustaa tarjoiluliiviä. Hameen kanssa pidämme ihonvärisiä sukkahousuja ja 

mustia avokkaita, housujen kanssa ihonvärisiä nilkka- tai polvisukkia. Kynsissä voi olla 

vaaleaa kynsilakkaa ja kasvoissa siisti hillitty meikki. Pitkät hiukset ovat siististi kiinni. 

Emme käytä lävistyksiä emmekä näyttäviä koruja, tatuoinnit pidämme piilossa 

vaatteiden alla. Nimikyltti on vasemman taskun yläpuolella ja kuulakärkikynä ja 

blokkivihko taskussa. Ulkoinen olemuksemme on aina siisti ja tuoksumme puhtaalta. 

Salissa pojilla 

Mustat suorat housut ja valkoinen silitetty pitkähihainen kauluspaita sekä musta 

kravatti ja vyö. Musta tarjoiluliivi, mustat sukat ja kävelykengät. Pitkät hiukset ovat 

siististi kiinni. Emme käytä lävistyksiä emmekä näyttäviä koruja, tatuoinnit pidämme 

piilossa. Nimikyltti on vasemman taskun yläpuolella ja kuulakärkikynä ja blokkivihko 

taskussa. Ulkoinen olemuksemme on aina siisti ja tuoksumme puhtaalta.      
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KÄYTÖSTAVAT 

Hyvät käytöstavat asiakaspalvelussa ja työyhteisössä ovat tärkeitä palvelun ja 

työyhteisön viihtyisyyden osatekijöitä. Tervehdimme aina kaikkia kohteliaasti; 

henkilökuntaa, asiakkaita ja myös opiskelijoita. Teitittelemme asiakkaita ja 

käyttäydymme kohteliaasti kaikissa palvelutilanteissa. Käytämme kohteliaita 

toivotuksia hyvää ruokahalua, olkaa hyvä, kiitos ja anteeksi. 

TYÖVUOROLISTA 

Keittiön ja palvelun työvuorolistat on luettavissa edeltävän viikon lopulla VIP:in 

vieressä olevalta ilmoitustaululta ja tulevat myös opiskelijoiden wilmaan nähtäväksi.. 

Jos tiedät ennakkoon pakottavan menon, kerro siitä opettajallesi hyvissä ajoin. 

Oppimisympäristömme työvuorot jakautuvat yleensä arkipäiville. Teemme 

pääasiassa päivävuoroja, jotka alkavat kello 7- 8.00, mutta Ilta ja viikonloppuvuorot 

ovat myös mahdollisia varaustilanteen mukaisesti. Työvuorojen kesto pääsääntöisesti 

7 tuntia. Työvuoroon kuljemme H-portaan rapusta, ovi aukeaa koodilla, jonka 

luokanvalvoja antaa. Viikonloppuisin voimme käyttää B-portaan rappua. Vain 

ääritapauksissa vuoronvaihdot ovat mahdollisia, jolloin toimi näin: sovi ennalta 

opiskelija, joka vaihtaa vuoron kanssasi. Ilmoita sitten osaston esimiehelle tai 

opettajalle toiveestasi. Neuvottelemme mahdollisista vaihdoista ja näissä tapauksissa 

vain opettaja tai ohjaavat merkitsevät vaihdot työvuorolistaan. Olemme kuitenkin 

aina vastuussa oman työvuoron suorittamisesta. Työvuoromme aikana voimme 

joutua vaihtamaan työpistettä esim. sairastapauksen johdosta, ole valmis 

joustamaan. Opiskelijat ovat tervetulleita käyttämään ravintolamme palveluja, mutta 

ei työperiodin aikana. 

SAIRASPOISSAOLO 

Ilmoita ennen työvuorosi alkua omaan työpisteeseesi poissaolostasi. Ilmoita myös 

luokanvalvojallesi/ vastuuopettajallesi tekstiviestillä poissaolostasi. 

Sairauspoissaoloista huolimatta riittävä näyttö osaamisesta on annettava kyseisellä 

työjaksolla. Ammatinopettaja päättää lisänäytöstä. Alabama jakson luvattomat ja 

ilmoittamattomat poissaolot suoritetaan, jotta arviointi on oikeudenmukaista.  

Ravintola TAITO sali puh: 02-26333430, 0449073010 

VIP puh: 0449073736 

Cafe Alabama puh: 02-26333470 

Keittiö puh: 040-1378910 
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MYÖHÄSTYMINEN 

Ilmoita mahdollisesta myöhästymisestä ennen työvuorosi alkua työpisteeseesi.  

Ilmoittamaton yli 10min. myöhästyminen katsotaan työpäivän pituiseksi poissaoloksi. 

Työpäivä korvataan erikseen sovittavana ilta,- loma- tai viikonlopputyövuorona. 

Ajoissa ilmoitettu, myöhästyminen korvataan saman päivän aikana, sopimuksen 

mukaan. 

PELISÄÄNNÖT PALVELUN JA KEITTIÖN TYÖVUOROISSA: 

Saavu aina ajoissa noin 10 min. ennen työvuorosi alkua sovitussa työasussa 

työpisteeseesi.  

Puhelin ja muut henkilökohtaiset tavarat jätetään työvuoron ajaksi käytävällä 

olevaan lukolliseen kaappiin. Kännykkää ei pidetä taskussa työvuoron aikana. 

Täytä työtuntikorttisi kuulakärkikynällä, korttiin otat ohjaavan kuittauksen, jonka 

jälkeen peset kätesi. Työtuntikortti säilytetään aina Taitossa. 

Siirry omaan työpisteeseesi ja odota ohjaavalta työohjeita.  

Työaikana ei käytetä nuuskaa, purukumia, ei käydä tupakalla eikä syödä kuormasta!!  

Kun ohjaavat antavan luvan taukoihin,  taukopaikka on VIP tai pukuhuone. Älä jää 

keittiötiloihin tai mene häiritsemään luokkakavereitasi heidän työpisteisiinsä.  

Mikäli joudut pitämään tauon kesken työkiireiden, ilmoita siitä aina ohjaavalle ja 

työparillesi. Kahvia voit ottaa tauolla kallan tiskillä olevasta kahvinkeittimestä, nauti 

se VIP:issä  ja keitä uutta tarvittaessa. Pidä kiinni sovitusta tauon pituudesta. 

Työvuoron aikana, käsiä ei pidetä taskussa, ”puuskassa”, eikä nojailla 

työpisteeseen, työtasoihin tai seiniin. Työskennellessäsi oppimisympäristöissämme 

edustat ammattialaasi, oppilaitostasi ja itseäsi.  

Työskennellessämme noudatamme ergonomia- ja hygieniamääräyksiä esim. 

opettele nostamaan tavaroita rasittamatta selkääsi. Huolehdimme erityisesti 

käsihygieniasta, muista pestä usein käsiäsi työpäivän aikana. Huolehdimme 

työpisteen ja työvälineiden puhtaudesta ja siisteydestä työskentelyn aikana. 

Noudatamme viranomaismääräyksiä mm. omavalvonnassa, työturvallisuudessa, 

alkoholilainsäädännössä jne. Noudatamme kaikissa palvelutilanteissa 

vaitiolovelvollisuutta. Muista: Kaikki mitä puhut ääneen kuuluu kaikille! 

Käsittelemme jätteet ohjeiden mukaisesti, kestävää kehitystä noudattaen. 
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Päivä päättyy, kun sovitut lopputyöt on tehty ja ohjaavat antavat luvan poistua 

työvuorosta. Täytä työtuntikorttisi huolellisesti ennen lähtöä ja pyydä siihen 

ohjaavan kuittaus. Kirjoita työvuoroista oppimispäiväkirjaasi. 

Jokaisella on vastuu omasta oppimisestaan, tutki, tutustu, katsele,  ja kysele 

innokkaasti kaikkea. Aktiivisuutesi aina huomataan. 

ASIAKASLÄHTÖISYYS 

Palvelemme päivittäin erilaisia asiakasryhmiä. On tärkeä hoitaa ja ymmärtää 

asiakaspalvelua sujuvasti ja ystävällisesti. Suhtaudumme palvelutilanteisiin 

positiivisella asenteella ja iloisella mielellä. Kuuntelemme ja arvostamme asiakkaan 

toiveita ja tarpeita, jotka toteutamme mahdollisimman hyvin.  Erilaisuuden 

sietäminen on osa työtämme.  Asiakkaan ollessa tyytymätön palveluun tai 

tuotteeseen selvitämme tilanteen asiakkaan kanssa heti. Teoriaopinnoissa mietimme 

etukäteen mikä on sopivaa asiakaspalvelutilanteessa. Hymy, positiivinen asenne ja 

oma persoonasi asiakaspalvelussa, näillä pärjäämme jo hyvin. 

Palvelutoiminnot: 

Työpäivän aloitamme kello 8.00 ohjetunnilla, jossa tarkistetaan läsnäolijat, käydään 

läpi päivän tapahtumat mm. kerroskahvitukset, kokoukset, kokouslounaat, 

pöytävaraukset ja salin valmistelevat työt. Sovimme miten sali katetaan, kuka hoitaa 

kahvituksia, kuka laittaa kylmä- ja lämpöhauteet päälle. Sovimme ruokien esillelaitto- 

ja tarjoilutavan, mikä vaikuttaa ennakkokatteeseen.  Katamme salin, varustamme 

apupöydät ja teemme kaikki muutkin salin kuntoonlaittotehtävät. 

Toinen ohjetunti pidetään noin kello 10.00. Ennen ohjetuntia olet kirjannut salissa 

tarjoiltavan lounaan vaihtoehdot blokkiisi. Ohjetunnin aikana keittiö tarkentaa 

ruokien valmistuksen ja raaka-aineet. Tehdään viimeiset tarkennukset ja sovitaan 

toimintatapoja mm. avataanko laskuja pöytänumerolla vai ei.  

Ennen lounaan tarjoilua nautimme henkilökunnan ja opiskelijoiden lounaan ja 

tulemme saliin takaisin hyvissä ajoin klo 10.45. 

Alkuruokapöydän salaatit laitetaan kylmäpöytään. Lämpimät ruuat esillelaittotavan 

mukaan lämpöhauteisiin tai malliannos esille. Maidot ja piimät laitamme jäissä, 

kotikaljat ja vedet aluslautasineen apupöydille mikäli ne ovat vielä kylmässä. 

Kahvimaidon nostamme kylmäalustalle kahvipöytään. 

Päivän päätteeksi voimme pitää viimeisen ohjetunnin, jossa käymme päivän 

toimintoja ja tapahtumia läpi yhdessä. 

Ammatillisen perustutkinnon perusteissa on kirjattu ammattitaitovaatimukset, joita 

harjoitellaan omissa oppimisympäristöissä. Tutustu ja lue arviointikriteerit. 
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LOUNAAN TARJOILUN KULKU (Lounas Klo: 11.00-14.00) ; ruoat noudosta, kahvin tarjoilu 

pöytään. 

- 10.50 Vastaanotamme asiakkaita ovella käsiliina vasemmassa kädessä 

- Toivotamme asiakas tervetulleeksi ja saatamme pöytään ja ojennamme tuolin. 

muistathan Teititellä asiakasta koko lounaan ajan. 

- Esittele joka kerta päivän lounasvaihtoehdot ja lounaan tarjoilutapa 

(pöytiintarjoilu tai noutopöytä) ja kysy mitä ruokajuomaa asiakas haluaa? 

(maito, kotikalja, vesi, piimä). 

- Kirjaa pöytänumero ja asiakkaan ruoka ja juoma lyhentein muistilappuusi 

(plokkiin). 

- Ohjaa asiakas alkuruokapöytään ja toivota hyvää ruokahalua 

- Kaada juoma asiakkaan lasiin  

- Bongaa (rekisteröi) asiakkaan ruoat kassakoneelle heti juomien kaatamisen 

jälkeen. 

- Kerää salaattilautanen asiakkaan oikealta puolelta (voit laittaa lautaset 

odottamaan apupöydälle kiireessä) ja kaada pyytämättä lisää juomaa. 

- ohjaa asiakas pääruoka noutopöytiin 

- Vie astiat tiskiin ja lajittele ne nimettyihin paikkoihinsa 

- Seuraa asemaasi ja asiakkaita ruokailun ajan ja tee tarvittaessa oheistöitä, 

juomien täyttämistä, noutopöytien valvontaa, siistimistä ym. 

- Kerää pääruokalautanen oikealta, kysy häneltä: Maitutiko ruoka? ja suosittele 

asiakkaalle jälkiruokaa.  

- Mikäli asiakas tilaa jälkiruoan, bongaa jälkiruoka koneelle ja kata jälkiruokakate 

pöytään katelautasella 

- Vie jälkiruoka ja maidokko pöytään, kysy maistuisiko kahvi tai tee? 

- Kaada kahvia/teetä asiakkaalle, muista teen kanssa sitruuna ja hunaja 

-  Pyrin olemaan mahdollisimman paljon asemallasi, asiakkaiden lähellä. 

Kun asiakas on valmis, ohjaa hänet kassalle ja laskuta hänet. Muista aina tarjota 

kuittia. Kiitä asiakasta ja toivota mukavaa päivän jatkoa. 

Asiakkaan lähdettyä siisti pöytä ja kata uudelleen tarvittaessa. Kerää lautaset ja 

pullot aina käsin, muut astiat kerää tarjottimella. 

Keittiötoiminnot; 

Työvuorot alkavat porrastetusti joko kello 7.00 tai 8.00. Ole tarkkana milloin 

työvuorosi alkaa. Tuntikortin täyttämisen jälkeen pyydetään oman työpisteen  

ohjaavalta kuittaus. Pese sen jälkeen kätesi ennen töiden aloittamista. 
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Leipomossa, kallassa, lämpimässä ja  VIP:issä mennään asianomaiseen 

työpisteeseen ja tehdään töitä ohjeiden mukaan. Snack työpisteen opiskelijat 

aloittavat lämpimässä kello 7.00 ja kallassa kello 8.00. 

Kahvilan Taidon toiminnot; 

Työvuorot alkavat porrastetusti kello 7.00 ja 12.15 välillä. Tarkastathan työvuorosi 

alun työvuorolistasta. Tuntikortti täytetään työpisteessä ja töitä tehdään ohjaavan 

ohjeiden mukaan. Iltavuoroon tullut voi käydä V.I.P:ssä syömässä ennen kello 

13.00, sovithan siitä ohjaavan kanssa. Kahvilan aukioloajat ma-to kello: 7.45-18.30 

ja pe: 7.45-16.30. Kahvilassa myydään kahvilatuotteita ja siellä on a-oikeudet. 

Kahvilassa myydään myös opetuskeittiöiden ruokia kotiin viemiseksi. 

V.I.P:n, Snack-keittiön ja lämpimän keittiön toiminnot; 

Näissä pisteissä tehdään lounaan lämpimät ruuat. Esikäsitellään ja kypsennetään 

kasviksia, vihanneksia, lihaa ja kalaa. Valmistetaan energialisäkkeitä, keittoja ja 

kastikkeita ja muita lounasruokia noutopöytään. Käytetään erilaisia keittiön 

työvälineitä mm. kippipaistinpannua, sekoittavaa pataa ja höyrykattilaa. Opitaan 

tekemään ruokia tilaustarjoiluun talon sisällä ja ulkotilauksiin. Valmistettuja ruokia 

laitetaan esille eri tavoilla GN- astioihin, lautasille tai vadeille.  

Kylmän keittiön eli kallan toiminnot; 

Kallassa valmistetaan salaatteja, salaatinkastikkeita ja jälkiruokia. Kahvilaan 

tehdään sämpylöitä, voileipiä, pitsaa ja muita kahvilatuotteita. Suurimmaksi osaksi 

esikäsitellään vihanneksia, salaatteja ja hedelmiä. Kallassa on tärkeää tietää mikä 

on lohko, siivu, suikale tai kuutio. Valmistetaan tilausmääräyksen mukaan tuotteita 

asiakkaalle. Käytetään erilaisia kallan työvälineitä mm. vihannesleikkuria, kutteria, 

yleiskonetta, kahvinkeitintä ja uunia. Kahvia keitetään isolla ja pienellä pannulla.  

Leipomon toiminnot; 

Oppilaitoksen leipomossa valmistetaan erilaisia taikinoita: leipätaikinoita, 

pullataikinaa, leivos- ja kakkutaikinoita reseptien mukaan. Taikinaa muotoillaan, 

nostatetaan, ja paistetaan. Tehdään erilaisia täytteitä ja kuorrutuksia leivonnaisille. 

Käytetään erilaisia leipomon laitteita mm. pullan- ja sämpylänpyörityskonetta, 

kaulinkonetta, munkkipataa, isoa yleiskonetta, nostatuskaappia ja uunia.  

Astiahuollon toiminnot; 

Astioiden pesu ja varastointitoiminnot ovat Alabaman keittiön tiloissa. Opiskelijat 

työskentelevät kallavuoron aikana vuorotellen astiahuollossa.  Kahvilassa ja Snack 

ravintolassa ovat omat astianpesukoneet. Esillepanoastiat tiskataan salin 



8 
 

tunnelitiskikoneessa. Astiahuoltoon toimitetut tiskit järjestetään tiskareiden 

ohjeiden mukaan pestäviksi. 

ARVIOINTI 

Omissa oppimisympäristöissämme opiskelemme ja harjoittelemme käytännöllisiä 

taitoja, sekä sosiaalisia- ja yhteistyötaitoja, joita tarvitsemme ammatissamme. 

Jokaisessa työympäristössä opitaan eri tavalla erilaisia asioita, samaa työtehtävää 

voidaan myös tehdä eri tavalla eri ympäristössä. Tutki perustutkinnon 

ammattitaitovaatimuksia ja arviointiasteikosta kiitettävän tavoitteita. Vertaa 

työtehtäviä ja niistä suoriutumistasi arviointiin, näin pystyt arvioimaan omaa 

suoritustasi. 

Kirjoita päivittäin oppimispäiväkirjaa, jossa arvioit omaa työtäsi päivän aikana. Arvioi 

myös sosiaalisia taitojasi ja työyhteisötaitojasi. Kirjaa oppimispäiväkirjaan mitä uusia 

koneita ja laitteita olet saanut käyttää ja oppinut käyttämään sekä mitä uusia, työ-, 

esillelaitto- ja tarjoilutapoja opit työpäivän aikana. Asennettasi, motivaatiotasi, 

työpanostasi ja aktiivisuuttasi arvioidaan jokaisella osastolla. 

Arvioinnin kohteita ovat 

- asiakaslähtöisyys ja asenne työhön ja työyhteisöön 
- vastuullinen toiminta, käytöstavat, sovittujen ohjeiden noudattaminen 

 työyhteisön jäsenenä ja yksilönä toimiminen 

- oma persoonallisuuden positiivinen näkyminen 

- kyky tarjota ja pyytää apua  

- selvittää ja ottaa selvää asioista 

- työn sujuvuus, nopeus ja joustavuus 

- asiakaskontakti ja vuorovaikutus 

- erilaisuuden ja kritiikin sietäminen  

- joustavuus 

Arviointiasteikko on 1-3 seuraavin kriteerein: 

K3 Suoriudut oppimisympäristön työtehtävistä kiitettävästi. Työskentelet itsenäisesti ja oma-

aloitteisesti.  Ymmärrät työhön liittyvät osa-alueet ja teet ne huolellisesti ja asianmukaisesti. 

H2 Suoriudut oppimisympäristön työtehtävistä hyvin. Tarvitset työssä ohjausta ja teet tehtävät 

annettujen ohjeiden mukaan  

T1 Suoriudut oppimisympäristön työtehtävistä ohjatusti. Tulet ajoissa työhön asianmukaisesti 

pukeutuneena.  Tarvitset työtehtävän suorittamiseen tukea ja ohjausta paljon. 

Hylätty Et suoriudu ohjauksesta huolimatta oppimisympäristön työtehtävistä. Et tule ajoissa 

työvuoroon. Et pysty sitoutumaan työtehtäviin. 



9 
 

ENNEN TAITO JAKSON ALKUA SELVITÄT NÄMÄ ASIAT ITSELLESI:

Tallenna kännykkään Alabaman eri 

osastoiden puhelinnumerot  

⃝   

  

Taidon eri osastoiden liikeideat          

Taidon henkilökunta  

Oma pukukaappi 

H-ja B-portaiden sijainti  

Ruoka- ja kahvitauot, taukopaikka 

Työvuorolista, työajat, vuoron vaihdot 

Sairastuessani, myöhästyessäni 

Taidon peruskate 

Asiakkaat ja heidän odotukset 

Työssäoppimisen tavoitteet 

Työvaatteet, ulkoinen olemus 

Käytöstavat 

Täsmällisyyden merkitys 

Vaitiolovelvollisuus 

Ensiapuohjeet, ensiapukaappi 

Tapaturman sattuessa 

Paloturvallisuusohjeet 

Toimintaohjeet väkivallan uhkatilanteessa 

Varastot, muut säilytystilat 

Siisteys, järjestys, hygienia 

Jätehuolto 

Vastuuni oppimisestani 

Vakuutukset 

⃝ 

⃝ 

⃝ 

⃝ 

⃝ 

⃝ 

⃝ 

⃝ 

⃝ 

⃝ 

⃝ 

⃝ 

⃝ 

⃝ 

⃝ 

⃝ 

⃝ 

⃝ 

⃝ 

⃝ 

⃝ 

⃝ 

⃝ 
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Kirjaa tähän tulevat Taidon viikot: 

 

Kirjaa tähän ensimmäisen viikon työpäivät, työpisteesi ja työajat: 

ma 

ti 

ke 

to 

pe 

 

 

Kirjoita omat oppimistavoitteesi työharjoittelujaksolta: 

Taitojaksolta toivon oppivani salityöskentelystä: 

 

 

 

 

 

 

Taitojaksolta toivon oppivani keittiötyöskentelystä: 

 

 

 

 


