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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni aiheena on koulunkäynninohjaajin perehdyttämisen kehittämi-

nen Naantalin Kuparivuoren koulussa. Keskityn uuden pidempiaikaiseen työ-

suhteeseen tulevan koulunkäynninohjaajan perehdyttämiseen. Kyseinen aihe 

nousi esiin ensimmäisen kerran vuosi sitten kyseisen koulun koulunkäynninoh-

jaajan taholta. Tästä innostuneena ehdotin työnajalleni opinnäytetyötä tärkeästä 

ajankohtaisesta aiheesta. Vapaa-aikatoimen päällikkö toimii koulunkäynninoh-

jaajien hallinnollisena esimiehenä ja viranhaltijana. Koulujen koulunjohtajat sekä 

rehtorit ovat koulunkäynninohjaajien lähiesimiehiä. Itse toimin vastaavana kou-

lunkäynninohjaajana ja tehtävänkuvaani kuuluu uusien koulunkäynninohjaajien 

perehdyttämisestä huolehtiminen kaupungin perehdyttämisohjelman mukaises-

ti. Tämä perehdyttäminen tapahtuu sivistysvirastolla ja tulevan työpisteen osalta 

koulu huolehtii perehdyttämisestä. 

 

Opetushenkilöstön perehdyttämistä niin päiväkodeissa kuin kouluissakin on tut-

kittu jonkin verran.  Yksi opinnäytetyö käsittelee koulun opetushenkilöstön ja 

koulunkäynninohjaajien perehdyttämisen kehittämistä, case Vatialan koulu. Tut-

kimuksia mitkä on kohdennettu ainoastaan koulunkäynnin ja koulunkäyntiavus-

tajien perehdyttämiseen en löytänyt.  

 

Hyvällä perehdyttämisellä voidaan tukea uuden henkilön sitoutumista organi-

saatioon ja tehtävään: kaksi ensimmäistä viikkoa ovat asenteiden kannalta hy-

vin keskeisiä. Laajemmin voidaan ajatella, että perehdyttämisellä turvataan laa-

tua ja tuottavuutta sekä lisätään henkilöstön pysyvyyttä, myönteistä asennetta 

ja työturvallisuutta. (Huhtanen & Keskinen 2009, 169.) 

 

Opinnäytetyön tuotoksena syntyy kattava koulunkäynninohjaajien perehdytyslis-

ta ja ajantasainen perehdyttämismateriaali. Tämän lisäksi perehdyttämisen 

työnjako selkiytyy. Kuparivuoren koulun koulunkäynninohjaajat osallistetaan 

tähän kehittämistyöhön koska he ovat oman työnsä asiantuntijoita. Näihin kehit-

tämistavoitteisiin päästään henkilöstön hyvällä sitoutumisella ja tietämyksellä. 

Kehittämistyössä teemahaastattelun ja sähköisen kyselyn avulla kartoitetaan 

lähtötilanne ja työtekijöiden näkemys laadukkaasta perehdyttämisestä. Kehittä-
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misideoista saadaan suunta johon perehdyttämistä tulee kehittää. Kaikki nämä 

toimenpiteet edesauttavat koulunkäynninohjaajien parempaa valmiutta tarttua 

kiinni varsinaiseen työhönsä sen alkaessa.  
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2 NAANTALIN PERUSOPETUS 

 

 

Naantalin kaupungin koulut tarjoavat korkeatasoista koulutusta kaikille oppilail-

leen. Koulutuksen järjestäminen on sivistystoimen tehtävä. Lisäksi sivistystoimi 

huolehtii myös kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-aikapalveluista sekä vuoden 2011 

alusta lähtien myös varhaiskasvatuksen palveluista. Perusopetuksen kouluista 

löytyy mahdollisuus ilmaisutaidon, tietotekniikkataitojen, matematiikan ja luon-

nontieteiden sekä englanninkieliseen opiskeluun. Naantalissa on kahdeksan 

alakoulua ja kolme yläkoulua. (Naantalin kaupunki)  

  

2.1 Kuparivuoren koulu  

 

Kuparivuoren koulu sijaitsee vanhan kaupungin ja Kuparivuoren urheilukeskuk-

sen lähellä. Nykyinen koulurakennus on valmistunut vuonna 1963. Vuonna 

1998 tehty peruskorjaus on lisännyt koulun viihtyisyyttä ja toimivuutta. Koulussa 

toimii 12 yleisopetuksen ja kolme erityisen tuen pienryhmää. Koulun tavoite on 

tarjota oppilaille hyvät puitteet opiskeluun sekä tarjota opintoihin monipuolis-

ta tukea yksilöllisen tarpeen mukaan.  

 

 

Kuva 1. Kuparivuoren koulu (Naantalin kaupunki) 
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Kuparivuoren koulu tarjoaa ympäristökasvatusta ja kielenrikastamista kaikenlai-

sille oppijoille. Kannustava ja myönteinen ilmapiiri sekä hyvät käytöstavat toimi-

vat koulun keskeisinä teemoina hyviin oppimistuloksiin pyrittäessä. Kuparivuo-

ren koulussa annetaan opetusta vuosiluokille 1-6. Syksystä 1998 läh-

tien opiskelun on voinut aloittaa englannin kielirikasteisella luokalla. Oppilaat 

oppivat vähitellen käyttämään englannin kieltä luokkarutiineissaan tekemisen, 

katselemisen ja kuulemisen kautta. (Naantalin kaupunki) 

 

 

2.2 Perehdyttämisen lähtötilanne Kuparivuoren koulussa 

 

Naantalin kaupungissa on käytössä koko kaupungin perehdyttämisohjelma. 

Tämän lisäksi jokaisella virastolla on oman sektorin lisäperehdytysmateriaalinsa 

sekä jokaisella työyksiköllä on omat tärkeät perehdyttämiskohdat mitkä uuden 

työntekijän kanssa tulisi käydä läpi. (Naantalin kaupunki) Tässä kehittämistyös-

sä työyksikkö on alakoulu. Kuparivuoren koulussakin on ollut oma perehdytys-

kansio, mutta valitettavasti alkuselvitysten jälkeen kävi ilmi, että kyseinen kansio 

on hävinnyt syksyn 2016 aikana jonka vuoksi myös kehittämistyön tarve vahvis-

tui entisestään.    

 

Alkuselvitysten ja keskustelujen aikana on selvinnyt, että koululla ollut perehdy-

tyskansio on sisältänyt koulun järjestyssääntöjen lisäksi vuosien varrella tulos-

tettuja asiakirjoja ja ohjeita. Lisäksi sinne on viimeisen parin vuoden ajan koot-

tuna koulunkäynninohjaajien palaverien muistiot. Niistä on pystynyt palautta-

maan mieleen yhdessä sovittuja asioita ja ohjeistuksia. Mitään erillistä perehdy-

tyslistaa minkä mukaan perehdytys on toteutunut, ei ole ollut käytössä. Lisäksi 

kansiossa on ollut JHL:n julkaisema koulunkäynninohjaajien opas.  

 

Perehdyttäjästä puhuessamme tarkoitamme kaikkia henkilöitä, jotka tekevät 

perehdytystyötä, myös esimiehiä. Monissa organisaatioissa on nimettyjä pereh-

dyttäjiä, jonka tehtäviin perehdyttäminen on määritelty selkeästi ja erikseen kuu-

luvaksi. (Kupias & Peltola, 2009, 11) Käytäntö on ollut, että lukuvuodeksi palkat-

tavan koulunkäynninohjaajan palvelussuhteen alkamiseen liittyvät asiat on hoi-

tanut vastaava ohjaaja. Tämäkään ei ole toteutunut joka vuosi eli tämäkin on 

vaihdellut tilanteesta riippuen. Hän on antanut lyhyen perehdytyksen työsuhtee-
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seen liittyviin asioihin minkä jälkeen koulun perehdyttäjä on hoitanut lopun pe-

rehdyttämisen. Kuparivuoren koulussa on nimetty yksi koulunkäynninohjaaja 

perehdyttäjäksi.  Hänen tehtävänään on perehdyttää oman työnsä ohella uusia 

koulunkäynninohjaajia ja opiskelijoita.  
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3 KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN TOIMENKUVA 

 

 

Suomessa työskentelee koulunkäynninohjaajina (tai koulunkäyntiavustajina) tai 

luokka-avustajina noin 6 000-8 000 työntekijää ja henkilökohtaisten avustajien 

käyttäjiä on noin 4 000, mutta tukea opiskeluun ja arjen elämään tarvitsisi use-

ampi. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkin-

non suorittaa vuosittain noin 1 000 opiskelijaa. (Hiltunen, Hyytiäinen, Lindroos & 

Matero, 2017, 3)

 

 

Kaavio 1. Koulunkäynninohjaajan toimintaympäristöt.  

(Hiltunen, Hyytiäinen, Lindroos & Matero 2017, 24.) 

 

Koulunkäynninohjaajat ovat koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan am-

mattitutkinnon suorittaneita. Koulunkäynninohjaaja osallistuu eri-ikäisten ja kult-

tuuritaustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvatukseen, toimintakyvyn tukemiseen 

ja ohjaamiseen erilaisissa toimintaympäristöissä. He voivat sijoittua koulun-
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käynnin ohjaustehtäviin esimerkiksi esiopetuksessa ja perusopetuksessa, aa-

mu- ja iltapäivätoiminnan ja vapaa-ajantoiminnan tehtäviin sekä toimia avusta-

jana päivähoidossa. Lisäksi koulunkäynninohjaaja voi työskennellä myös eri-

tyispäivähoidossa, integroidussa (eli ryhmässä, joissa on yksi tai useampi erityi-

sen tuen tarpeessa olevia oppilaita) ryhmissä päivähoidossa sekä koulujen eri-

tyisryhmissä ja erityiskouluissa. (Hiltunen, Hyytiäinen, Lindroos & Matero, 2017, 

24) 

 

Koulunkäyntiavustaja/koulunkäynninohjaaja toteuttaa oppilashuollon tukitoime-

na järjestettävää koulunkäynnin ohjausta. Työ on perusopetuslain mukaista 

kasvatuksen tukemista, oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysi-

sen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä 

niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Työ sisältää oppimisen ohjaamista, lap-

sen tai nuoren toimintakyvyn tukemista ja toiminnan suunnittelua työparityös-

kentelynä opettajien kanssa. (JHL 2017) 

 

Koulunkäynninohjaajan tehtävä on oppilaan tai oppilasryhmän oppimisen ja 

toiminnan tukeminen koulussa yhteistyössä opettajan kanssa silloin, kun opetta-

jan toiminta ei riitä oppilaan tarpeisiin vastaamiseen. Jos toimenkuva on yhdis-

telmätyö ja tehtäviin kuuluu aamu- ja tai iltapäivätoiminnan ohjausta on tehtävän 

tarkoitus luoda lapselle turvallinen ja virikkeellinen aamu- ja iltapäivätoiminta. 

(JHL 2017) 

 

Leikaksen & Rantion (2003) mukaan koulunkäyntiavustajan tehtävärooleista 

tulee sopia ja huomiota tulee kiinnittää erityisesti koulunkäyntiavustajan pereh-

dyttämiseen. Opettajan velvollisuus on toimia koulunkäyntiavustajan ohjaajana. 

Tehtävärooleja määriteltäessä tulee harkita, miten koulunkäyntiavustajasta 

saadaan paras mahdollinen tuki opetukseen ja muuhun koulutyöskentelyyn. 

Koulunkäyntiavustajan ja opettajan yhteistyön onnistuminen on tärkeää oppilail-

le ja koko kouluyhteisölle. Näin ollen yhteistyön ei pidä perustua oletuksiin, vaan 

yhdessä tarkasti sovittuihin työskentelyn periaatteisiin. Työssäoppimisen mah-

dollisuutta koulunkäyntiavustajan ammatillisen kasvun edistäjänä tulee hyödyn-

tää.  
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3.1 Koulunkäynninohjaajan työtä ohjaavaa lainsäädäntöä  

 

Perusopetuslain (628/1998) 37 §:n mukaan jokaisella koululla, jossa järjeste-

tään tässä laissa tarkoitettua opetusta, tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. 

Opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen 

riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi ope-

tuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henki-

löstöä.  

 

Koulumaailmassa käytetään rinnakkain nimikkeitä koulunkäyntiavustaja ja kou-

lunkäynninohjaaja. Ohjaaminen kuvastaa alan ammattilaisten työtä paremmin 

kuin avustaminen. Monet avustajat toimivat kaksoisroolissa eli koulupäivän ajan 

avustajina ja koulutyön päätyttyä koululaisten iltapäiväkerho toiminnan ohjaaja-

na. Kymmenissä kunnissa nimike on jo muutettu ohjaajaksi. Ohjaajan on tärkeä 

tutustua koulun opetussuunnitelmaan ja siitä johdettuihin tavoitteisiin ja sisältöi-

hin oppilaan yksilöllisessä opetussuunnitelmassa. Koulunkäynninohjaaja toimii 

omaa työtään ohjaavien säädösten, yleisten lakien, asetusten ja sopimusten 

mukaan. (Hiltunen, Hyytiäinen, Lindroos & Matero 2017, 25.)  

 

Koulunkäynninohjaajan työtä säätelevät lait: 

- Suomen perustuslaki 

- kuntalaki 

- hallintolaki 

- henkilötietolaki 

- laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

- lastensuojelulaki ja -asetus 

- laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 

- työturvallisuuslaki 

- sosiaalihuoltolaki 

- sosiaalihuoltolaki 

- sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettu laki 

- yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta annettu laki 

- laki kehitysvammaisten erityishuollosta 

- vammaispalvelulaki ja -asetus 

(Hiltunen, Hyytiäinen, Lindroos & Matero, 2017, 25) 
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3.2 Koulunkäynninohjaajan seitsemän roolia  

 

 

Kuva 2. Koulunkäynninohjaajan seitsemän roolia (JHL) 

 

Leikaksen ja Rantion (2003) tekemän erityispedagogiikan pro gradu –tutkielman 

mukaan koulukäynninohjaajalla on työssään seitsemän erilaista roolia. Tutkiel-

masta tunnistaa hyvin tämän roolituksen koulunkäynninohjaajan työssä. 

 

Oppilaan avustaja: Oppilaan avustajana koulunkäynninohjaaja tukee oppilaan 

itsenäisyyttä ja omatoimisuutta koulutyössä.  

 

Opettajan avustaja: Opettajan avustajana toimiessaan koulunkäynninohjaaja 

teki opettajan hänelle antamia erilaisia valmistelu- ja tarkistamistehtäviä.  

 

Oppimistilanteen ohjaaja: suurimman osan päivästä koulukäynninohjaaja toi-

mii erilaisten oppimistilanteiden ohjaajana.  
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Sijaisopettaja: Koululle ja oppilaille tuttuja koulunkäynninohjaajia käytetään 

toisinaan opettajan sijaisina. Koulunkäynninohjaajan käyttäminen opettajan si-

jaisena on ymmärrettävää, sillä sijaisopettajista on pulaa. Tällöin sijaisratkaisu 

on myös tarkoituksenmukainen, sillä tutun henkilön toimiminen sijaisena on op-

pilaan edun mukaista. 

 

Kasvun tukija: Kasvatustehtävä on kaikkien koulun aikuisten velvollisuus. Kou-

lunkäynninohjaajan tehtävänä on osallistua oppilaiden kasvun tukemiseen ja 

kasvattajana toimiminen on yksi koulunkäynninohjaajan tärkeimmistä tehtävistä. 

 

Erityisopetuksen tiimin jäsen: Koulunkäynninohjaajat mainitaan yhtenä kei-

nona saavuttaa yhteinen koulu kaikille – yhdessä opettajan ja muiden oppilas-

huollon henkilöstön kanssa. Koulunkäynninohjaajan työtä tulisi arvostaa erityis-

opetuksen tiimin jäsenenä. 

 

Joka paikan höylä: Tämä kuvaa hyvin koulunkäynninohjaajille kuuluvien arki-

käytänteistä nousevien tehtävien kirjoa. 

 

Hiltusen, Hyytiäisen, Lindroosin & Materon (2017, 32) mukaan kannustaminen, 

palkitseminen ja yhteisöllisyys ovat avainsanoja, kun nykyään puhutaan työssä-

jaksamisesta. Yhteisöllisyyteen kuuluu tiimityö, työn suunnittelu yhdessä ja 

oman työn kehittäminen. Omaan työhön vaikuttaminen parantaa oman työn ar-

vostusta, joka taas auttaa jaksamaan. Jaksamisen kannalta on myös tärkeää, 

että työntekijällä on selkeä toimenkuva. Koulumaailma voi olla edelleenkin hie-

rarkkinen eikä koulunkäynninohjaajan asema ole tasa-arvoinen muiden työnte-

kijöiden kanssa.  
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4 PEREHDYTTÄMINEN 

 

 

Perehdyttämisen avulla pyritään antamaan oikea kuva organisaatiosta ja aut-

tamaan työntekijää luomaan myönteisiä kokemuksia organisaatiosta ja työteh-

tävistään. Perehdyttämiseen osallistuvat yleensä kaikki ne työntekijät, joiden 

kanssa uusi työntekijä on tulevaisuudessa tekemisissä. Vastuu perehdyttämi-

sen toteuttamisesta on yksiselitteisesti lähimmällä esimiehellä. Hän voi hoitaa 

perehdyttämisen yksin, mutta usein hän kuitenkin delegoi sen jollekulle alaisel-

leen tai sellaiselle työtiimille johon työntekijä sijoitetaan. (Kauhanen, 2010, 151-

152) 

 

Perehdyttämisen tarkoituksena on edistää työn ja työtehtävien oppimista täy-

dentämällä työntekijän tietoja ja taitoja. Sen yhtenä tehtävänä on myös varmis-

taa, että henkilö viihtyy työssään, on motivoitunut ja toimintakykyinen. Perehdyt-

tämisen tavoitteena on auttaa työntekijöitä mahdollisimman pian tulemaan yh-

teisön toimiviksi jäseniksi. Tässä tavoitteessa yhtyvät yksilön oppiminen, työ ja 

työyhteisöön sosiaalistuminen. Perehdyttämistä on tarkasteltava prosessina, 

jolla on yhteyksiä organisaation muihin prosesseihin. (Suomen kuntaliitto 2002, 

27.) 

 

 

4.1 Perehdyttäminen ja lainsäädäntö  

 

Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantajalla on velvollisuus perehdyttää 

työntekijänsä työhön ja opastaa heidät turvalliseen työskentelyyn sekä häiriö- ja 

poikkeustilanteisiin. Työtekijöille on järjestettävä riittävä ohjaus ja opastus myös 

silloin, kun työssä otetaan käyttöön uusia menetelmiä ja työvälineitä. (Kangas & 

Hämäläinen 2008, 22.) 

 

Perehdyttäminen ja työnopastus ovat parhainta ennakoivaa turvallisuustoimin-

taa.  Puutteet työnopastuksessa ovat yleisiä työtapaturman syitä. Työturvalli-

suuslaki velvoittaa työnantajan perehdyttämään työntekijän työhön ja työolosuh-

teisiin sekä työvälineiden oikeaan käyttöön ja turvallisiin työtapoihin. Erityisen 
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tärkeää on perehdyttää työuraansa aloittavat nuoret työntekijät. (Työturvalli-

suuskeskus) 

 

Työelämän lait -verkkopalvelu (http://www.tyoelamanlait.fi/fi) tarjoaa ajantasai-

sen tiedon työpaikalla lain mukaan nähtävänä pidettävästä lainsäädännöstä 

sekä työelämän muista tärkeimmistä säädöksistä kaikilla eri aloilla. Lain mu-

kaan jokaisella työpaikalla on pidettävä työntekijöiden nähtävänä työntekijän 

oikeuksien ja turvallisuuden takaamiseksi annetut säädökset. Sisältö päivittyy 

viikoittain, joten työpaikallasi on käytössä aina oikea lainsäädäntö. Työelämän 

lait -verkkopalvelu on nykyaikainen tapa hoitaa lain velvoitteet. (Naantalin kau-

punki) 

 

 

4.2 Laadukas perehdyttäminen 

 

Hyvä perehdyttäjä on yleensä kohtuullisen kokenut työntekijä, mutta ei kuiten-

kaan niin aloilleen asettunut, että olisi jo itse unohtanut, miltä tuntuu aloittaa 

uudessa ympäristössä (Kjelin & Kuusisto, 2003, 195-196). Huhtasen ja Keski-

sen (2009, 19) mukaan perehdyttäjäksi kannattaa valita henkilö joka edelleen-

kin nauttii työstään.  

 

Strömmerin (1999) mukaan hyvällä perehdyttämisellä voidaan tukea uuden 

henkilön sitoutumista organisaatioon ja tehtävään: kaksi ensimmäistä viikkoa 

ovat asenteiden kannalta hyvin keskeisiä. Laajemmin voidaan ajatella, että pe-

rehdyttämisellä turvataan laatua ja tuottavuutta sekä lisätään henkilöstön pysy-

vyyttä, myönteistä asennetta ja työturvallisuutta. 

 

Kupiaksen ja Rantolan (2009) mukaan hyvää perehdyttämistä edeltää laadukas 

suunnittelu. Monissa keskisuurissa ja suurissa organisaatioissa perehdyttämis-

ohjelma on laadittu kirjallisesti joko varsinaiseksi ohjekirjaksi tai ainakin lyhyeksi 

muistilistaksi. Perehdyttämiseen käytetään usein muutama päivä tai muutama 

tunti useana päivänä. Hyvin monissa organisaatioissa perehdyttämisessä käy-

tetään hyödyksi myös intranettiin luotua perehdyttämisohjelmaa muun perehdyt-

tämisen lisäksi. (Kauhanen, 2010, 152)  
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Hyvä perehdyttäminen punnitaan viime kädessä yksittäisissä perehdyttämisti-

lanteissa. Tarkoituksenmukaiset rakenteet ja puitteet luovat hyvät edellytykset 

laadukkaalle perehdyttämiselle, mutta jos kohtaaminen oppimis- ja ohjaustilan-

teessa epäonnistuu, perehdyttäminenkin epäonnistuu. Toisaalta, vaikka pereh-

dyttämisen rakenteet olisivatkin yrityksessä kehittymättömät, yksittäiset pereh-

dyttäjät voivat edistää perehdyttämistä paljon yksittäisten kohtaamisten aikana 

(vrt. vierihoitoperehdyttäminen).  (Kupias & Peltola, 2009, 111) 

 

 

4.3 Perehdyttämisen hyöty ja tavoitteet 

 

Hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys lyhentää työn oppimiseen käytettävää 

aikaa. Ensisijainen tavoitehan on, että perehdytettävä oppii tehtävänsä ja kyke-

nee itsenäiseen työskentelyyn mahdollisimman nopeasti. Se vähentää myös 

virheitä ja tapaturmia. Onnistuneen perehdytyksen voidaan olettaa myös vähen-

tävän työntekijöiden vaihtuvuutta. (Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu 2007, 

20.)  

 

Työhön perehdyttämisen kokonaishyötyjen tarkka laskeminen on Kauhasen 

(2010, 153) mukaan varsin vaativaa. Hyvästä työmotivaatiosta, työssä viihtymi-

sestä ja asioiden nopeasta omaksumisesta syntyviä säästöjä voidaan ja pitää-

kin pyrkiä arvioimaan. Perehdyttäminen on siis keskeinen osa uuden henkilön 

kehittymistä. 

 

Työhön perehdyttämisen tavoitteena tulee olla työn hallinta ja laadukas tuote tai 

palvelu. Tavoitteeseen päästään parhaiten, kun työhön perehdyttämistä pide-

tään monivaiheisena opetus- ja oppimistapahtumana, joka ei rajoitu vain työteh-

tävien opettamiseen vaan jossa otetaan huomioon myös omatoimisuuteen kan-

nustaminen ja sisäisen yrittäjähengen omaksuminen. (Lepistö 1998, 2.) 

 

Rainion (2005, 37) mukaan perehdyttämisen tavoitteita uuden työntekijän kan-

nalta ovat:  kokemuksen saaminen, vaarojen välttäminen, tehtävänkuvan ja ta-

voitteiden selkeytyminen, toimintatapojen haltuun ottaminen sekä organisaation 

arvojen tunteminen.  
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Perehdyttäminen tavoitteita organisaation kannalta Rainion (2005, 37) mukaan 

ovat: 

- Osaamisen hyödyntäminen ja kehittymisen oikea suuntautumi-

nen 

- Organisaation arvojen ymmärtäminen 

- Sopeutuminen toimintaympäristöön ja edelleen kehittäminen 

- Työperäisten sairauksien sekä työtapaturmien vähäisyys 

- Organisaation työnjaon ja rajojen tunteminen 
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5 KEHITTÄMISTYÖN MENETELMÄT 

 
 
 
Tapaustutkimus (case study) soveltuu hyvin kehittämistyön lähestymistavaksi 

kun tarkoitus on tuottaa kehittämisehdotuksia ja –ideoita. Tapaustutkimuksessa 

tutkitaan siis syvällisesti jotain kohdetta sen omassa ympäristössä. Tapauksen 

voi muodostaa koko yritys, sen henkilöstö-, tuote- tai asiakasryhmä, järjestelmä 

tai esimerkiksi prosessi. Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että tapauksen tut-

kimukseen käytetään useita erilaisia tiedonhankintamenetelmiä, jotta saadaan 

kohteesta syvällinen ja kokonaisvaltainen kuva. (Ojasalo & Moilanen & Ritalahti 

2015, 37.) 

 

 

Kuva 3. Tapaustutkimuksen vaiheet (Ojasalo & Moilanen & Ritalahti, 2015, 54) 

 

Teemahaastattelu-nimellä on se etu, että se ei sido haastattelua tiettyyn leiriin, 

kvalitatiiviseen tai kvantitatiiviseen, eikä se ota kantaa haastattelukertojen mää-

rään tai siihen, miten ”syvälle” aiheen käsittelyssä mennään. Sen sijaan se ker-

too siitä, mikä tässä haastattelussa on kaikkein oleellisinta: sen, että yksityis-

kohtaisten kysymysten sijaan haastattelu etenee tiettyjen keskeisten teemojen 

varassa. Tämä vapauttaa pääosin haastattelijan tutkijan näkökulmasta ja tuo 

tutkittavien äänen kuuluviin. (Hirsijärvi & Hurme, 2008, 48) Teemahaastattelun 

pohjana käytin Outi Koiviston (2012) tekemän opinnäytetyön kysymyspatteris-

toa ja näitä kysymyksiä muokkaamalla laadin haastattelussa käyttämäni kysy-

mykset.   

 

Konstruktiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on käytännön ongelman ratkaisu 

luomalla uusi konstruktio eli jokin konkreettinen tuotos, esimerkiksi tuote, tieto-

järjestelmä, ohje tai käsikirja, malli, menetelmä tai suunnitelma. Konstruktiivi-
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sessa tutkimuksessa muutos kohdistuu siis johonkin konkreettiseen kohtee-

seen, kun taas toimintatutkimuksessa pyritään tyypillisesti ihmisten toiminnan 

muuttamiseen. Muutos on tärkeää sitoa aikaisempaan teoriaan, mikä on yksi 

keskeinen konstruktiivisen tutkimuksen ja konsultoinnin välinen ero. Tiivis vuo-

ropuhelu käytännön ja teorian välillä on konstruktiivisen tutkimuksen lähestymis-

tavalle luonteenomainen piirre. Kehitetyn ratkaisun toteuttaminen ja käytännön 

toimivuuden ja hyödyllisyyden arviointi ovat keskeinen osa konstruktiivista tut-

kimusta. (Ojasalo & Moilanen & Ritalahti, 2015, 37-38) 

 

 

5.1 Kehittämistyön kohde  

 

Naantalin sivistysviraston Oppilaan tuki ja hyvinvointi yksikön alaisuudessa 

työskentelee yhteensä 50 koulunkäynninohjaajaa erilaisilla työsuhteilla. Koulun-

käynninohjaajia on ala- ja yläkouluissa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa.  

Lukuvuonna 2016 -2017 Naantalin kaupungissa työskentelee 25 vakituista ko-

kopäiväistä koulunkäynninohjaajaa, 7 osa-aikaista vakituista koulunkäynninoh-

jaajaa sekä 17 määräaikaista koulunkäynninohjaajaa. Jo määräaikaisten mää-

rästä voi päätellä, että perehdyttämismateriaali tulee tarpeeseen, koska joka 

vuosi palkataan uusia koulunkäynninohjaajia määräaikaisiin työsuhteisiin. Kupa-

rivuoren koulussa työskentelee tämän lukuvuoden aikana 10 koulunkäynninoh-

jaajaa ja heistä 5 on määräaikaista.   

 

Naantalin kaupungin kaikkien kouluavustajien ja aamu- ja iltapäivätoiminnanoh-

jaajien nimitys yhtenäistettiin koulunkäynninohjaajaksi 1.1.2015 alkaen riippu-

matta siitä millaisella työnkuvalla työntekijä työskentelee. Koulunkäynninohjaa-

jien hallinnollinen esimieskin vaihtui 1.8.2015 joten hänenkin intressinsä on tar-

kastella perehdyttämistä hieman tarkemmin sekä yhtenäistää sitä riippumatta 

siitä mihin työpisteeseen työntekijä menee töihin. Koulunkäynninohjaajan työn-

kuva voi työajasta riippuen sisältää pelkästään koulunkäynninohjaajan tehtäviä 

koulun puolella tai koulunkäynninohjaajan ja aamu- tai iltapäivätoiminnan ohjaa-

jan työtehtäviä. 
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5.2 Aineistonhankintamenetelmät 

 

Kehittämistyössäni käytin kahta aineistonhankintamenetelmää, teemahaastatte-

lua ja sähköistä kyselyä. Ojasalon, Moilasen ja Ritalahden (2015) mukaan 

haastattelu kannattaa usein yhdistää kehittämistyössä myös toisiin menetelmiin, 

sillä useammin menetelmät tukevat hyvin toisiaan. Kanasen (2013) mukaan 

yksilöhaastattelut tuottavat tarkempaa ja luotettavampaa tietoa kuin ryhmähaas-

tattelut. Lisäksi haastateltavat valitaan niin, että ilmiö liittyy heihin tai he tietävät 

ilmiöstä eniten.  

 

Haastattelin kahta Naantalin kaupungin vakinaisessa työsuhteessa olevaa Ku-

parivuoren koulunkäynninohjaajaa. Valitsin haastateltavani koulunkäynninohjaa-

jien perehdyttämiskokemuksen perusteella, kuten Kananen (2013) toteaa: vali-

taan ne, ketkä tästä asiasta tietävät eniten. Lisäksi yhtenä kriteerinä oli se, että 

he ovat työskennelleet Kuparivuoren koulussa useamman vuoden.  Haastattelut 

toteutettiin yksilöhaastatteluina marraskuussa 2016.  

 

Haastattelumenetelmiä on erilaisia. Ojasalon, Moilasen ja Ritalahden (2015) 

mukaan haastattelun valinta aineiston keruumenetelmäksi vaatii siis pohdintaa 

siitä, minkälaista haastattelua oikein suunnitellaan, mihin puolestaan vaikuttaa 

se, millaista tietoa tarvitaan kehittämistyön tueksi. Suurimmat erot liittyvät haas-

tattelun strukturointiasteeseen eli siihen, miten kiinteästi kysymykset on muotoil-

tu ja kuinka paljon haastattelija voi joustaa itse haastattelutilanteessa.  

 

Valintani haastatteluksi oli puolistrukturoitu teemahaastattelu, koska halusin 

edetä avoimesti haastattelussa hieman väljemmin tilanteen mukaan eikä haas-

tattelun rönsyily haitannut mitään. Koska haastattelutilanne oli avoin tuli keskus-

telun lomassa vastauksia myöhemmin esitettäviin kysymyksiin ja näin ollen ne 

kysymykset pystyi ohittamaan. 

 

Puolistuksturoidussa haastattelussa kysymykset on laadittu ennakkoon, mutta 

haastattelija voi vaihdella niiden järjestystä haastattelun kulun mukaisesti. Myös 

kysymysten tarkat sanamuodot voivat vaihdella. Etukäteen laaditut mutta tilan-

teeseen soveltumattomat kysymykset voidaan jättää esittämättä ja vastaavasti 
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voidaan kysyä haastattelun kuluessa mieleen tulevia kysymyksiä. (Ojasalo & 

Moilanen & Ritalahti 2015, 108.) 

 

Ensimmäinen haastateltavani on perehdyttänyt uusia koulunkäynninohjaajia 

kymmenen vuotta Kuparivuoren koulussa. Kyseinen koulunkäynninohjaaja siir-

tyi lukuvuoden 2016 - 2017 alkaessa yläkouluun, mutta halusin ehdottomasti 

haastatella juuri häntä tämän pitkän perehdyttämiskokemuksen perusteella. 

Toinen haastateltavani on tämän hetkinen nimetty perehdyttäjä. Hänellä on 10 

vuoden kokemus työskentelystä koulunkäynninohjaajana Kuparivuoren koulus-

sa. Molemmat työskentelevät vakituisessa työsuhteessa.  

 

Tyypillisesti haastattelu kestää tunnista kahteen sen mukaan, kuinka paljon tie-

toa tarvitaan ja kuinka avoimesta haastattelusta on kyse. Haastattelu on vuoro-

vaikutusta, joka on etukäteen suunniteltua sekä haastattelijan alulle panemaa ja 

ohjaamaa. Lisäksi se vaatii haastateltavan motivoimista ja motivaation ylläpitä-

mistä sekä osapuolten välistä luottamusta. (Ojasalo & Moilanen & Ritalahti 

2015, 107.)  

 

Molemmat haastateltavani olivat mielestäni alusta asti motivoituneita osallistu-

maan haastatteluun, koska molemmilla on aito halu kehittää perehdyttämistä. 

Molemmat perehdyttäjät näkevät kehittämistyön hyödyn oman työn kehittämi-

sen näkökulmasta tärkeäksi apuvälineeksi. Mielestäni luottamusta lisäsi haas-

tattelutilanteessa puolin ja toisin se, että tunnen molemmat koulunkäynninohjaa-

jat työn kauttani.  Näin kehittämistyössäni haastatelluille henkilöille tarjoutui 

mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä tämän hetkisestä perehdyttämisen 

nykytilasta sekä siitä mihin suuntaan perehdyttämistä tulisi kehittää.  

 
Sähköiset kyselyt ovat viime aikoina voimakkaasti yleistyneet. Sähköisten kyse-

lyiden toteuttamiseen on tarjolla useita eri internetsovelluksia. Tunnetuimpia 

näistä ovat mm. Webropol, Digium ja SurveyMonkey. Helppokäyttöisillä ja tyy-

pillisesti ilmaisilla sovelluksilla voidaan laatia kyselylomakkeet, kerätä vastauk-

set ja raportoida tulokset. (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2015, 128.)  

 

Toteutin sähköisen kyselyn Digium Enterprisella tehdyllä verkkokyselyllä. Valit-

sin tämän nimetyn kyselyformaatin sen vuoksi, että käytän sitä työssäni. Kysei-
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sellä ohjelmalla saa selkeät taulukot ja kyselyn yhteenvedot ovat helposti käsi-

teltävissä. Lähetin kyselyn linkin sähköpostin välityksellä Kuparivuoren koulun 

valitulle henkilöstölle tammikuussa 2017. Kyselyn saaneilla oli kaksi viikkoa ai-

kaa vastata kyselyyn minkä aikana laitoin yhden muistutusviestin vastaajille.  

Sähköpostiviestissä oli saateviesti missä kerroin omasta opiskelustani sekä sii-

tä, että kyseessä ei ole tutkimus vaan yhteisöpedagogiopintoihin liittyvä kehit-

tämistyö.  Viestissä avasin vastaajille sitä miksi olen valinnut juuri tämän aiheen 

ja korostin perehdyttämisen tärkeyttä työyhteisön kannalta. Lisäksi kerroin, että 

kysely on jaettu kolmeen teemaan perehdyttämisen nykytilanne, perehdyttämi-

sen laadukkuus ja perehdyttämisen kehittäminen.   

 

Kysymyspatteriston laadinnan pohjana käytin teemahaastattelussa käyttämiäni 

hyväksi havaitsemiani kysymyksiä. Haastatellessani entistä ja nykyistä pereh-

dyttäjää sain heiltä hyviä aiheita ja ideoita kysymyksiini. Ilman näitä haastattelu-

ja ja omaa työkokemustani sekä ymmärrystäni koulunkäynninohjaajan työstä 

olisi kysymysten laadinta ollut haastavampaa. Laadittuani ensimmäisen version 

kyselystä luetutin kysymykset koulun rehtorilla sekä perehdyttäjillä. Tämän jäl-

keen muokkasin sekä tarkensin kysymyksien tekstiä. Kyselyyn vastaaminen oli 

vapaaehtoista eikä kyselystä käynyt ilmi henkilöllisyys.  
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6 TULOKSET 

 
 
 
Kehittämistyössä saadut vastaukset avaavat hyvin Kuparivuoren koulun tämän 

hetkistä perehdyttämisen tilaa. Saaduista vastauksista nousee vahvasti esille 

vastaajien henkilökohtaiset kokemukset itse saamastaan perehdyttämisestä ja  

kehittämiskohteista sekä se miten perehdyttämisen ontuminen heijastuu heidän 

omaan työhönsä. Perehdyttäminen on jokaiselle henkilökohtainen kokemus ei-

kä se ole yksiselitteinen selkeä prosessi vaan hyvinkin laaja ja pitkä prosessi. 

     

Analysoin tuloksia samojen kolmen teeman mukaan joita käytin haastattelun ja 

kyselyn teemoittamisessa. Avaan tuloksia erottelematta sitä onko vastaukset 

saatu haastattelemalla vai kyselyn kautta. Näin tuloksien luettavuus säilyy par-

haiten. Esittämäni diagrammit ovat kyselyn tuloksia. Määräaikaan mennessä eli 

kahden viikon aikana kyselyyn vastasi yhdeksän koulunkäynninohjaajaa, kaksi 

pienluokan opettajaa sekä rehtori. Kyselyyn vastanneiden vastaamisaika vaihte-

li viidestä minuutista puoleen tuntiin.   

 

 

 
 
Kaavio 1. Vastaajan työnkuva Kuparivuoren koululla 
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6.1 Perehdyttämisen nykytilanne  

 

Kahdeksan vastaajaa kahdestatoista tietää kuka tämän hetkinen perehdyttäjä 

on.  Vastaukset kertovat siitä, että koulunkäynninohjaajien perehdyttäjä on juuri 

lukuvuoden 2016 - 2017 alkaessa vaihtunut. Koulunkäynninohjaajille suunnatun 

perehdytyskansion olemassaolo koetaan tärkeäksi koska sieltä voi tarkistaa 

kaikkea tärkeää säännöistä, ohjeista sekä yhdessä sovituista asioista. Kaikki 

vastaajat eivät tienneet tai olleet kuulleet, että perehdytyskansiota säilytetään 

opettajanhuoneessa. Pari vastaajaa ei ollut koskaan nähnyt kyseistä kansiota.  

 

Perehdyttäjän tehtävä on päivittää kansiota tarvittaessa, vaikkakin muutama oli 

sitä mieltä, että perehdyttäjä tekee sen yhdessä rehtorin kanssa. Kansiota päivi-

tetään tarvittaessa, mutta ainakin kesäisin koulujen loma-aikana päivitys teh-

dään uutta lukuvuotta varten. Tärkeäksi koetaan, että perehdyttäjä tiedottaa 

uuden perehdyttämismateriaalin lisäyksistä kansioon. 

Minusta perehdyttäminen on hyvä tehdä kaikille vaikka joka lu-
kuvuosi. Nyt joka lukuvuosi väännetään kättä samoista asioista. 

 

Perehdyttämisen nykytilaa selventävissä kysymyksissä tuli selvästi hajontaa 

vastauksissa. Kaksi vastaajaa oli sitä mieltä, että perehdyttämisen työnjako on 

tällä hetkellä kunnossa ja on selvä. Nämä vastaajat tiesivät kertoa, että alkupe-

rehdytys ennen töiden alkua tapahtuu sivistysvirastossa ja lisäperehdytystä ta-

pahtuu oman luokan työkavereiden avustuksella sekä perjantaisin pidettävissä 

koulunkäynninohjaajien palavereissa. Puolet koki, että perehdyttäminen on me-

nossa parempaan suuntaan kun asiaan nyt paneudutaan. Loput vastaajista ei 

oikein osannut ollenkaan nimetä mitkä asiat toimivat tällä hetkellä perehdyttä-

misessä koska heidän perehdyttämisestään on paljon aikaa.  

Uskoisin, että parempaan suuntaan ollaan menossa, kun sitä 
nyt päivitetään ja pohditaan mitkä ovat tärkeitä asioita.  

 

Perehdytykseen liittyviä puutteita on koettu siinä, ettei perehdytystä ole annettu 

ollenkaan ja se muutaman mielestä puuttuu kokonaan. Suurimpana yksittäisenä 
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puutteena koetaan perehdytyskansion puuttuminen kokonaan tällä hetkellä, 

koska se on hävinnyt. Muutamat vastaukset olivat pohtivia ja niissä vastauksis-

sa oli havaittavissa selvästi kehittämisnäkökulma. Todettiin, että käytännön asi-

at ja koko koulun säännöt on helpompi perehdyttää kaikille samanaikaisesti, 

kun taas tehtäväkohtaisia töitä ei niinkään, koska koulunkäynninohjaajan työn-

kuva on niin moninainen. Tämän hetkinen perehdyttäminen Kuparivuoren kou-

lussa saa arvosanaksi 2,75. Kysymyksessä käytettiin asteikkoa 1-5 (1 = erittäin 

huono ja 5 = erittäin hyvä) Kukaan ei määrittänyt perehdyttämisen tilaa erittäin 

hyväksi, mutta kolme vastaajaa piti sitä kuitenkin hyvänä.  

 

 

6.2 Laadukas perehdyttäminen vaatii aikaa ja sitoutumista   

 

Vastaajien mielestä laadukas perehdyttäminen koostuu siitä, että jokainen pe-

rehdytettäisiin henkilökohtaisesti ja ajan kanssa. Ajan kanssa tarkoittaa kiireet-

tömyyttä. Perehdyttäjällä ja perehtyjällä tulee olla varattuna riittävästi aikaa tär-

keimpien ja oleellisimpien asioiden läpikäymiseen. Lisäksi kysymyksille sekä 

keskustelulle on varattava aikaa. Myös työyhteisöllä tulee olla aikaa tutustua 

uuteen työntekijään.   

 Laadukas perehdyttäminen on sitä, että työntekijä tämän 
jälkeen toimisi ahkerasti, tunnollisesti ja yhteistyössä työyhtei-

sön ja kyseisten oppilaiden parhaaksi. 

 

Kaikkein tärkeimmäksi nostettiin turvallisuuteen liittyvät asiat. Tärkeäksi koettiin 

myös koulun säännöt, luokkaa koskevat toimintatavat, rakennukseen ja koulun 

henkilökuntaan tutustuminen. Tärkeä perehdyttämisen laadukkuuden tuoja on 

se, että perehdyttäjä on omistautunut tehtäväänsä sekä tietää ja tuntee koulun 

asiat hyvin.  

Ajantasainen, selkeä ytimekäs materiaali. Perehdyttäjänä hen-
kilö, ketä tämä kyseinen vastuualue oikeasti kiinnostaa. 

 

Moni vastaaja kokee perehdyttämisen pidempänä prosessina missä jokaisella 

uudella ohjaajalla on tutor. Tutor ohjaa tulokasta esimerkiksi kerran viikossa ja 

myöhemmin harvemmin. Tutorin puoleen voi kääntyä aina, kun jokin asia mieti-

tyttää.  
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Laadukas tutorointi on ikään kuin mentorointia, jolloin työtekijäl-
lä on mahdollisuus pohtia ja miettiä työhön liittyviä asioita ko-

keneemman työntekijän kanssa.   

 

 

 

Kaavio 2. Koulunkäynnin perehdyttämiseen käytettävä aika. 

 

Perehdyttämiseen käytettävä aika riippuu siitä onko uusi työntekijä tehnyt kou-

lunkäynninohjaajan tehtäviä aiemmin ja miten hyvin perehtyjä omaksuu uusia 

asioita. Perusasioiden perehdyttämiseen tulee kolmen vastaajan mielestä käyt-

tää 1-2 tuntia. Kerralla ei kukaan pysty sisäistämään paljoa asioita joten jatkuva 

pidemmällä aikavälillä tapahtuva perehdytys on tärkeää. Kolme vastaajaa koki, 

että 3-4h:n perehdytys olisi riittävä yleisiin asioihin perehdyttäessä.  

Asioihin saa aina palata, jos kysyttävää ilmenee. 

 

Vastauksista käy ilmi, että erityistä tukea tarvitsevien luokkaan tuleva koulun-

käynninohjaaja tarvitsee enemmän perehdytystä. Viikoittaiset luokan tiimipala-

verit koetaan todella tärkeiksi ja ovat hyvä lisä opettajan kanssa tehtävän yh-

teistyön kannalta. Kolme kokee riittäväksi kahden päivän perehdytysajan, koska 

laadukasta perehdyttämistä haettaessa on siihen käytettävä tarpeeksi aikaa ja 

antaa myös aikaa asioiden sisäistämiseen. 

 

Perehdytystä ei "juosta" läpi vaan sille luodaan kiireetön hetki.  
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Kouluelämä on hektistä ja jokainen päivä on erilainen, eikä koulun pyörähdettyä 

käyntiin arjessa ole rauhallisia perehdytyshetkiä ennen kuin oppilaat ovat lähte-

neet koulusta. On totta, että tekemällä oppii, mutta on kuitenkin eri asia pereh-

tyä ensin yksikön sääntöihin ja käytäntöihin kuin aloittaa heti työtehtävät ja siinä 

samalla yrittää perehtyä. Ajan antaminen perehdyttämiseen takaa tyytyväisem-

män työntekijän ja työyhteisön. 

 Perehdytyksen merkitys ymmärretään läpi koko              
henkilökunnan. 

 
 

 
Kaavio 3. Perehdyttämisen laadukkuuden arviointi. 

 

Kuparivuoren koulussa perehdyttämisen laadukkuus koetaan tällä hetkellä mel-

ko laadukkaaksi. Yksi vastaaja kokee perehdyttämisen hyvin huonoksi. Kolme 

vastaaja kokee perehdyttämisen laadukkaaksi.  Tämän hetkisen perehdyttämi-

sen laadukkuuden keskiarvo on 2,75. 

 

6.3 Perehdytyksen kehittäminen  

 

Perehdyttäjäksi tulee nimetä sellainen henkilö joka on oikeasti kiinnostunut ja 

motivoitunut tehtävästä ja jolla on perehdyttämiseen liittyvät asiat parhaiten hal-

lussa. Olisi hyvä, että koululla olisi kaksi perehdyttäjää, jotka toimisivat työpari-

na eikä perehdyttäminen kaatuisi yhden koulunkäynninohjaajan harteille. Mah-
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dollisissa poissaolotilanteissa olisi mahdollisesti ainakin toinen perehdyttäjä 

saatavilla. 

 

Perusajatus on, että uusi työntekijä on saanut koulutuksen koulunkäynninohjaa-

jan tehtävään ja perusasioiden ajatellaan olevan tiedossa. Koulunkäynninohjaa-

jan työnkuva on tärkeää avata ja selventää mitkä ovat koulunkäynninohjaajan 

tehtävät ja mitä häneltä odotetaan. Tärkeänä koetaan ymmärrys siitä, että oh-

jaajat ovat oppilaita varten eikä opettajaa varten.  

 

Varsinkin pienluokan oppilaiden kanssa ohjaustaitojen merkitys 
korostuu. Puhe on vain yksi kommunikoinnin ja ohjauksen me-

netelmä.  Paljon koetaan turhaa puhetta, mutta on tärkeää  
pohtia mitä muita tapoja on ohjata lasta jos puhe ei toimi tai se 

häiritsee lasta.  

 

Ohjaaja ei voi puhua opettajan päälle. Ohjaaja ei saa tehdä 
lapsen puolesta. 

 

Perehdyttämisessä tulee käydä vielä tarkemmin läpi esimerkiksi läksykerhojen, 

taksi- ja välituntivalvonnan ohjeistus. Koulussa on yhdessä sovittuja asioita mit-

kä tulee kirjata ylös. Esimerkkinä se, että viimeisen taksivalvonnan ohjaajan 

tehtäviin kuuluu ulkovaraston oven sulkeminen. Kehittämistyössä kävi ilmi, että 

perehdyttämiselle ei ole annettu riittävästi aikaa. Aikaa toivottiin varattavan 

enemmän perehdyttämisen alkuun, jotta koulun käytäntöihin päästään parem-

min sisälle ja työympäristönä aika sokkeloinen sekä monikerroksinen koulu tu-

lee tutuksi. Lisäksi aikaa toivottiin varattavan perehdyttäjälle perehdyttämisma-

teriaalin päivittämiseen säännöllisesti lukuvuoden aikana. Hyvänä ehdotuksena 

nousi esille se, että uudesta materiaalista tulee muistaa kertoa kaikille koulun-

käynninohjaajille.  

 

Vaikka tähänkin asti perehdyttämisessä on huomioitu turvallisuuteen liittyvät 

asiat aika hyvin nostaa jokainen vastaaja tämän tärkeimmäksi asiaksi perehdy-

tyslistalla. Työpaikan osoite tulee osata vaikka unissaan. Muita tärkeimpiä tur-

vallisuuteen liittyviä asioita nimettiin turvallisuussuunnitelman läpikäynti, toimin-

tamalli uhkaavassa tilanteessa sekä ensiapuvälineiden saatavuutta ja ensiapu-

valmius. Perehdyttämisessä on hyvä huomioida, että jos uusi työntekijä ei ole 
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naantalilainen, hän tarvitsee perehdytystä myös kaupunkiin ja sen tärkeimpiin 

kohteisiin koululaisen näkökulmasta katsottuna.   

 

 

 

Kaavio 4. Perehdytyslistan käyttöönoton tärkeys.  

 

Perehdytyslistan käyttöönotto sai vastaajien keskuudessa erittäin hyvän vas-

taanoton. Perehdytyslista koetaan hyvänä ja tärkeänä. Sen toivotaan tuovan 

selkeyttä ja jämäkkyyttä perehdytysprosessiin, sekä selventävän työnjakoa. Lis-

ta varmistaa sen, että kaikki tarvittavat asiat tulee perehdytettyä. Perehdytyslis-

tan toivotaan olevan tarpeeksi kattava, selkeä ja helppo käyttöinen. Listaan toi-

votaan laitettavan myös sellaisia asioita, joiden pitäisi olla itsestään selviä  kou-

lutuksen saaneelle koulunkäynninohjaajalle.  

 

 Ohjaajalle tulee olla päivän selvää, että hänellä on päällään 
työn kannalta sopiva vaatetus. Liikuntatunnilla liikuntavarusteet 

jne.” 

 

Kehittämisideana nousi sähköisen perehdyttämismateriaalin saaminen perehdy-

tyskansion rinnalle. Tämä mahdollistaisi useamman työntekijän perehtymisen 

materiaaliin vaikka samanaikaisesti ja omasta kotiluokasta käsin. 
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7 PEREHDYTYSLISTAN JA MATERIAALIN TYÖSTÄMINEN 

 

 

Opinnäytetyön aiheen tarkennuttua ajatustyö perehdytyslistasta alkoi heti. Työ 

alkoi perehtymisellä Naantalin kaupungin omaan perehdytysmateriaalin. Tämän 

lisäksi hyödynsin tekemääni perehdytyslistaa aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaa-

jille. Haastatellessani nimettyjä perehdyttäjiä esiin nousi monta tärkeä asiaa 

mitä he ehdottivat listaan lisättäväksi. Perehdyin hyvin ”Työpaikka kouluttajan 

käsikirjaan” (Työturvallisuuskeskus), josta sain konkreettista apua perehdytys-

suunnitelman laatimiseen. Näistä kaikista materiaaleista koostin ensimmäisen 

version perehdytyslistasta.  

 

Tämän jälkeen perehdytin yhden osa-aikaisen koulunkäynninohjaajan tätä pe-

rehdytyslistaa käyttäen. Jo tämän perehdytyksen aikana huomasin, että jotkut 

asiat tulivat pariinkin otteeseen esille joten poistin listalta muutamia kohtia. Li-

säksi huomasin, että olin varannut meille liian vähään aikaa perehdytyslistan 

kohtien läpikäymiseen. Muodostui perehdytyslistan toinen versio.   

 

Muokatulla perehdytyslistalla perehdytin työssäoppijan, joka oli tarkoitus palkata 

työssäoppimisjakson jälkeen koulunkäynninohjaajan tehtävään. Tähänkään pe-

rehdyttämiseen en ollut vieläkään varannut tarpeeksi aikaa vaan listan lopussa 

olevien asioiden perehdyttäminen tehtiin kiireellä. Tämän listan annoin kom-

mentointikierrokselle koululle sekä työntilaajalle. Visuaaliseen ulkoasuunkin toi-

voin saavani ideoita. Kehittämisehdotuksena sainkin, että paljon selkeämmin 

tulisi listasta käydä ilmi kenen tehtäviin mikäkin kohta perehdyttämisestä kuu-

luu. Lisäksi sain ehdotuksia visuaaliseen ilmeeseen sekä perehdytyslistan koh-

tien rytmitykseenkin. Näin perehdytyslistasta tuli helpommin luettava ja loogi-

sempi, mitä vastauksissa oli toivottukin.  Konkreettisena esimerkkinä esimerkik-

si se, missä tilassa perehdyttäjä ottaa uuden työntekijän vastaan sekä missä 

järjestyksessä hän esittelee koulun rakennuksen sekä piha-alueen. 
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8 POHDINTA 

 

 

Yhteisöllisyyteen kuuluu tiimityö, työn suunnittelua yhdessä ja oman työn kehit-

täminen. Omaan työhön vaikuttaminen parantaa oman työn arvostusta, joka 

auttaa jaksamaan. Jaksamisen kannalta on myös tärkeää, että työntekijällä on 

selkeä toimenkuva. (Hiltunen, Hyytiäinen, Lindroos & Matero 2017, 32.)  Selke-

ään toimenkuvaan pyritään, mutta se ei todellakaan aina ole sellainen kuten 

avasin koulunkäynninohjaajan seitsemää roolia. Koulunkäynninohjaajan toi-

menkuvan läpi käymisen nostan itse tärkeimmäksi asiaksi perehdyttämisessä. 

Työntekijällä tulee olla todella selvänä tiedossa se, mikä hänen työnkuvansa on 

ja mitä häneltä odotetaan.  

 

Mietin onko välttämätöntä, että koulunkäynninohjaajalla on nämä seitsemän 

roolia. Koulunkäynninohjaajan toimiessa opettajan sijaisena hän tekee monesti 

luokassa töitä kahden edestä jos normaalitilanne on se, että luokassa on opet-

taja ja koulunkäynninohjaaja. Työssä jaksamisen kannalta on tärkeää, että työn-

tekijä kertoo avoimesti omasta jaksamisestaan ja sen puolesta lähiesimiehetkin 

ovat herkällä korvalla näissä viikoittaisissa kohtaamisissa. Jatkoa ajatellen voisi 

ollakin mielenkiintoista tutkia sitä mitkä asiat ovat niitä, mitkä edesauttavat työs-

säjaksamista sekä mitkä asiat vaikuttavat siihen, että koulunkäynninohjaajat 

viihtyvät työssä paremmin ja kauemmin.  

 

Perehdyttämismateriaalin työstämistä olisi helpottanut kovasti se, että koulun 

perehdytyskansio olisi ollut tallessa. Näin jälkeenpäin ajatellen olisi ollut ehkä 

hyvä käyttää benchmarkkausta etsimällä käsiin Naantalin muiden alakoulujen 

perehdyttämiskansioita. Jotenkin ajattelen, että kansion päivittämisessä muis-

sakin kouluissa on parannettavaa, eikä benchmarkkaus olisi tuottanut lisäarvoa 

tähän kehittämistyöhön. Nyt lähdin koostamaan perehdytysmateriaalia alusta 

alkaen hyödyntäen tietenkin kaupungin omaa materiaalia ja dokumentteja. Koko 

opinnäytetyön ajan olen koonnut perehdyttämismateriaalia omalle verkkoase-

malle. 
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Tämä kehittämistyö selkeyttää perehdyttämisen työnjakoa ja tuo ryhtiä Kupari-

vuoren koulun koulunkäynninohjaajien perehdyttämiseen. Uusittu perehdyttä-

mislista varmistaa paremmin tärkeiden asioiden läpikäymisen ja estää mahdolli-

sesti samojen asioiden perehdyttämisen toiston. Kaikkein eniten olen otettu siitä 

millaisen vastaanoton tämä kehittämistyö sai jo alussa ja kiitollinen siitä miten 

ilolla perehdytyslista, kansio ja sähköinen materiaali on otettu vastaan. Tunnen, 

että olen saanut tehtyä jotain sellaista mikä jää elämään ja kehittyy varmasti 

vielä jatkossakin eteenpäin.  

 

 

8.1 Suunnitelma 

 

Kehittämistyön perusteella koulunkäynninohjaajan perehdyttämisessä on sel-

västi havaittavissa kehittämisen osa-alueita kautta linjan. Miettiessäni näitä 

kaikkia hyviä ehdotuksia mitä työntekijöiden haastatteluista sekä kyselyn vas-

tauksista nousi, haluan nostaa muutamia konkreettisia ehdotuksia perehdyttä-

misen kehittämiseen. Nämä ehdotukset vaativat ainoastaan hyvän valmistau-

tumisen, työaikaa sekä motivoituneet perehdyttäjät ketkä oikeasti haluavat taata 

uudelle työntekijälle hyvän lähtökohdan työn aloittamiselle. Laadukas perehdy-

tys vaatii hyvää suunnittelua ja paneutumista asiaan.   

 

Perehdyttämiseen käytettävä aika. Perehdyttämiseen varataan kaksi koko-

naista työpäivää. Ensimmäinen päivä menee pitkälti perusperehdyttämisessä 

minkä tekee vastaava ohjaaja. Toinen päivä on kokonaan koulun- ja luokan 

käytäntöihin paneutumista sekä sääntöjen ja ohjeiden läpikäyntiä. Tämän ajan-

käytön takana on perusajatus siitä, että perehdyttämiseen käytetty aika tulee 

monin verroin takaisin.  

 

Uuden perehdytyslistan käyttöönotto. Uuden perehdytyslistan mukaan vas-

taava ohjaaja huolehtii jo ennen työsuhteen alkamista, että kaikki uuden työnte-

kijän työhön tuloon liittyvät asiat on tehty. Työn alkaessa vastaava ohjaaja pe-

rehdyttää työntekijän kyseiseen palvelussuhteeseen esitellen Naantalin kau-

pungin työnantajana, henkilöstöpalvelujen selvittämisen, palvelussuhteen ehto-

jen läpikäymisen ja työsuojeluun liittyvät asiat. Koulun nimetty perehdyttäjä esit-

telee työpaikan rakennuksena, käy läpi turvallisuussuunnitelman, hälytysjärjes-
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telmän, erilliset käytänteet ja ohjeet perehdytyslistan mukaan. Luokan omat 

säännöt ja ohjeet käydään läpi oman luokan opettajan tai pienluokan tiimin 

kanssa.  

 

Perehdytyskansio. Tehdään uusi perehdytyskansio mitä säilytetään opettajan-

huoneessa. Perehdyttäjät päivittävät kansiota lukuvuoden alkaessa ja lisäksi 

tarvittaessa. Tämän lisäksi he tiedottavat uudesta materiaalista koulunkäynnin-

ohjaajien vartissa perjantaisin varmistaen, että tieto päivityksestä on kaikkien 

tiedossa.  

  

Nuutti- intranet työtilan käyttöönotto. Koulunkäynninohjaajille avataan oma 

intranet työtila mihin tallennetaan koko perehdyttämismateriaali, ohjaajapalave-

rien muistiot sekä kaikki tärkeät ohjeet ja säännöt. Päävastuu tämän työtilan 

ylläpidosta on vastaavalla ohjaajalla. 

 

Viikottaiset tiimipalaveri. Koulunkäynninohjaajalla on varattuna lukujärjestyk-

seen oman luokan opettajan ja mahdollisien muiden koulunkäynninohjaajien 

kanssa tiimipalaverit. Tämän lisäksi jatkuu jo käytössä oleva rehtorin pitämä 

koulunkäynninohjaajien viikoittainen vartti. Läsnä myös mahdollisuuksien mu-

kaan vastaava ohjaaja. 

 

Nimetään koululle kaksi perehdyttäjää. Koululla on hyvä olla kaksi nimettyä 

perehdyttäjää. Yksi pienluokan koulunkäynninohjaaja ja yksi yleisopetuksen 

koulunkäynninohjaaja, koska työnkuvat eroavat paljon toisistaan. Kehittämis-

työn edetessä on noussut esille ajatus siitä, että alkuperehdyttämisen jälkeen 

uudelle työntekijälle nimetään mentori kenen puoleen kääntyä kun esiin nousee 

kysymyksiä. Mentoroinnissahan on kyse siitä, että kokeneempi työntekijä jakaa 

omaksuttua tietoa uudelle työntekijälle.  

 

Kehittämistyön teoriaa kirjoittaessani sain käsiini Sanoma Pro oy:n tammikuus-

sa 2017 julkaiseman Koulunkäynninohjaajan käsikirjan.  Käsikirja tarkastelee 

monipuolisesti koulunkäynninohjaajan työtä. Kirjan rakenne noudattelee kou-

lunkäynninohjaajan ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjauksen ammattitutkinnon 

perusteita. Kirja soveltuu niin ammattilaisille kuin opiskelijoillekin käsi- ja oppikir-
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jaksi. Tätä suosittelenkin hankittavaksi Kuparivuoren koululle perehdyttämisen 

tueksi.  

 

Tulevaisuudessa Kuparivuoren perehdyttämistä voisi vielä kehittää siten, että 

hyväksi katsottava osa perehdyttämismateriaalista käännettäisiin englanniksi. 

Kuparivuoren koulu on kielirikasteinen koulu ja koululla vierailee lukuvuosittain 

useampikin opettajavaihdon kautta tuleva vaihto-opiskelija tai opettaja. Tämä 

kyseinen materiaali palvelisi heitä ja kyseinen materiaalihan voisi joku päivä olla 

myös vlogi- muodossa, jolloin tuleva vieras voisi saada etukäteisperehdytyksen 

jo ennen koululle tuloaan englanniksi.  

 

Hyvin toteutettu perehdyttäminen luo uudelle työntekijälle mahdollisuuden tottua 

nopeasti organisaation tapoihin ja sopeutua työyhteisöön (Lepistö 1998, 2). 

 

8.2 Tilaajan arviointia kehittämistyöstä  

 

Opinnäytetyöstä käy hyvin esille se, että työlle on ollut selkeä tarve. Kehittämis-

työ antaa hyvin realistisen kuvan Kuparivuoren koulun perehdyttämisen nykyti-

lasta. Työ etenee loogisesti ja kertoo koulunkäynninohjaajan moninaisesta 

työnkuvasta ja sitä koskevasta lainsäädännöstä. Esitystapa on selkeä ja pereh-

dyttämisen teoriaa on avattu sopivasti. Varsinkin laadukkuus kiinnostaa työnti-

laajaa. Erityisesti kuvat koulunkäynninohjaajan toimintaympäristöistä sekä roo-

leista olivat hyvin havainnollistavat ja hyvät. Kehittämistyön suunnitelma on pe-

rusteellinen ja siinä on monta hyvää kohtaa mitkä ovat toteutettavissa ja mah-

dollista ottaa käyttöön heti. Varsinkin kattava perehdyttämislista tulee käyttöön 

jokaiseen Naantalin kouluun jo tulevana lukuvuotena. Intranet työtilaan tullaan 

panostamaan ja huolehtimaan, että sieltä löytyy jatkossa kaikki tarvittava ohjeis-

tus koulunkäynninohjaajille. Kaiken kaikkiaan työntilaaja on tyytyväinen kehit-

tämistyöhön.  
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Liite 1. Haastattelukysymykset      
 

Perehdyttämisen nykytilanne 

1. Kuinka monta vuotta olet toiminut perehdyttäjänä Kuparivuoren koulus-

sa? 

2. Millaisena koet tämän hetkisen perehdyttämisen nykytilanteen? 

3. Millaisia ajatuksia nykyinen perehdyttäminen herättää sinussa? 

4. Mitä perehdytyskansio pitää sisällään? 

5. Missä perehdyttäminen on onnistunutta? 

6. Miten riittäväksi koet tämän hetkisen perehdyttämisen? 

 

Perehdyttämisen laadukkuus 

7. Mitä mielestäsi on laadukas perehdyttäminen? 

8. Miten laadukkaaksi koet tämän hetkisen perehdyttämisen? 

9. Mikä tuo laadukkuutta mielestäsi tämän hetkiseen perehdyttämiseen? 

 

Perehdyttämisen kehittäminen 

10. Mitä tekisit toisin tämän hetkisessä perehdyttämisessä eli miten kehittäi-

sit perehdyttämistä? 

11. Ketkä mielestäsi ovat tärkeässä roolissa koulunne perehdyttämisessä ja 

missä tilanteissa? 

12. Kuinka paljon arvelet aikaa tarvittavan perehdyttämiseen koulullamme, 

kun kyseessä on perusasiat, työ, muu? 

13. Mihin mielestäsi kannattaisi eniten käyttää aikaa perehdyttämisessä? 

14. Mitä ajatuksia sinulla herää jos koululla otettaisiin käyttöön perehdytyslis-

ta?  

15. Millaisena näkisit perehdytyslistan roolin koulumme perehdyttämisessä?  

16. Mitä ehdottaisit oman ammattisi näkökulmasta tärkeäksi perehdytyslis-

taan laitettavaksi kohdaksi, johon tulokkaan olisi hyvä perehtyä? 

17.  Onko muuta mitä haluat kertoa tai sanoa perehdyttämiseen liittyen? 

 

 

Liite 2. 
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Koulunkäynninohjaajien perehdyttämisen kehittäminen Kuparivuoren koulussa 
 
 
Perehdyttämisen nykytilanne (kysymykset 1 – 12) 
1. Olen? 
( )  koulunkäynninohjaaja  
( )  opettaja  
( )  rehtori  
 
2. Tiedätkö kenen tehtäviin kuuluu Kuparivuoren koulun uusien koulunkäynnin-

ohjaajien perehdyttäminen tällä hetkellä? 

 

( )  Kyllä tiedän  
( )  En tiedä  
 
3. Jos vastasit äskeiseen kysymykseen kyllä tiedän, niin kuka perehdyttäjä on? 

4. Tiedätkö onko perehdyttäjällä nimetty sijainen?  

5. Onko koulussanne koulunkäynninohjaajille suunnattu perehdyttämiskansio? 

6. Jos on niin missä kansiota säilytetään? 

7. Tiedätkö kuka perehdytyskansiota päivittää? 

8. Tiedätkö miten usein perehdytyskansiota päivitetään? 

9. Mitkä asiat mielestäsi toimivat hyvin tämän hetkisessä perehdyttämisessä? 

10. Missä asioissa perehdyttämisessä on ollut mielestäsi eniten puutteita? 

11. Miten koet tämän hetkisen koulunkäynninohjaajien perehdyttämisen nykyti-

lanteen? 

12. Minkä arvosanan antaisit tämän hetkisestä koulunkäynninohjaajien pereh-

dyttämisestä asteikolla 1-5? ( 1= erittäin huono ja 5= erittäin hyvä) 

 
 

Perehdyttämisen laadukkuus (kysymykset 13 – 17)  

13. Mitä mielestäsi on laadukas perehdyttäminen?  

14. Miten kauan uutta koulunkäynninohjaajaa tulisi perehdyttää? 

 
( )  1-2h  
( )  3-4h  
( )  1 päivä  
( )  1-2 päivää  
( )  2 päivää  
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15. Perustelisitko äskeistä vastaustasi vielä sanallisesti miksi valitsit juuri tämän 

vaihtoehdon? 

16. Mainitse 3-5 asiaa, mitkä mielestäsi tuovat eniten laadukkuutta perehdyttä-

miseen? 

17. Miten laadukkaaksi koet tämän hetkisen perehdyttämisen asteikolla 1-5?  

(1= hyvin huonoksi ja 5= erittäin laadukkaaksi) 

 

Perehdyttämisen kehittäminen (kysymykset 18 – 22) 

 

18. Monessa työpaikassa on käytössä perehdytyslista minkä avulla perehdyttä-

jä ja perehdytettävä seuraavat, että kaikki tärkeät asiat on käyty läpi. Tätä listaa 

päivitetään tilanteen mukaan kun uusia asioita/käytäntöjä tulee lisää työyhtei-

söön. 

Miten tärkeänä näet asteikolla 1-5 perehdytyslistan käyttöön oton?  

 

(1=ei tärkeää ja 5= erittäin tärkeänä) 

 
19. Mitä ehdottaisit oman ammattisi näkökulmasta tärkeiksi perehdytyslistaan 

laitettavaksi kohdiksi, johon tulokkaan olisi mielestäsi todella tärkeää perehtyä 

huolella. Nimeä vähintään 3 tärkeintä asiaa? 

20. Mihin mielestäsi kannattaisi käyttää eniten aikaa perehdyttämisessä? 

21. Mitä tekisit toisin tämän hetkisessä perehdyttämisessä ja miten haluaisit 

kehittää perehdyttämistä? Kaikki ideat ovat tervetulleita. 

22. Olisiko vielä jotain mitä haluaisit sanoa vielä liittyen perehdyttämiseen juuri 

Kuparivuoren koulussa? 
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LIITE 3.      
  

LIITE 3. 

Tervetuloa Kuparivuorelle  

uusi koulunkäynninohjaaja 
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PEREHDYTTÄMISLISTA  
 
Tulokas: ____________________________ 
 
Perehdyttäjät: Vastaava ohjaaja, __________________________ 
       Koulunkäyninninohjaaja, _____________________ 
       Rehtori, __________________________________ 

Toimenpiteet ennen uuden työntekijän työhöntuloa: 
 
Vastaava ohjaa 
 
Valinnasta ilmoittaminen uudelle työntekijälle 
Työsuhteen alkamisajankohdasta sopiminen 
Työsopimus (tarvittavat tiedot) 
Tulokkaan ohjaaminen työterveyshuollon tulotarkastuk-
seen 
Rikostaustan selvitys 
 
Tiedottaminen tulokkaan saapumisesta: 

- perehdyttäjälle 
- työtovereille 
- lähimmille yhteistyökumppaneille 

 
Kirjallisen ennakkomateriaalin lähettäminen tulokkaalle 

- Tervetuloa Naantalin kaupungin palveluk-
seen 

- koulunkäynninohjaajan työnkuva 
 
Tulokkaan työtilojen ja työvälineiden järjestäminen ja 
hankkiminen 

- tietokoneen käyttöoikeudet/ lomake  
- pisara / flexim (työaikamalli) 
- puhelin 
- vaitiolovelvollisuus -sitoumuslomake 

 
 
 
Palvelusuhteen alkaessa: 
Uuden työntekijän vastaanottaminen 
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Käyttöoikeuksien ja käyttäjätunnusten tilaaminen tieto-
hallinnolta 
Perehdytyssuunnitelman tarkistaminen ja läpikäyminen 
yhdessä tulokkaan sekä perehdyttäjän kanssa 
 
Esittelyt: 

- työtoverit 
- esimiehet 
- sivistysvirasto 
- kaupungintalo, palvelupiste 
- työyksikön toiminta, tavoitteet ja organi-

saatio 
 
Henkilöstöpalvelujen selvittäminen: Nuutti 

- työterveydenhuolto, toimitilat ja toiminta-
muodot 

- työpaikkaruokailu 
- virkistys- ja muu vapaa-ajan toiminta     

(liikunta- ja vapaa-ajan jaos, senioritiimi, 
Hevoshaka) 

- vakuutukset, tapaturman sattuessa 
- kaupungissa yhteisesti sovitut toimintata-

vat 
 
Palvelussuhteen ehtojen läpikäynti: 

- kaupunki työnantajana 
- työntekijän oikeudet ja velvollisuudet 
- työaika, työajan seuranta / Flexim/ liuku-

ma 
- ylityösäännöt, korvaukset, saldovapaat 
- ruokailu, ravintoetu, välipala IP 

 
- palkkasihteeri Maritte Mannermo 

maritte.mannermo@naantali.fi                            
puh. 044 4171235 ( klo 12.00-15.00) 

- palkka ja sen maksaminen, sairausajan 
palkka 

- palkanlaskennan maksuaikataulu 
- verokortti ja sen toimittaminen 
- liiton jäsenyys, ammattijärjestö 
- Populus ja sen käyttö 

 
- koulujen loma-ajat, lomat ja niiden mää-

räytyminen 
- koulujen loma-aikoina työskentely 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maritte.mannermo@naantali.fi
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- virkavapaus/työloma 
- talkoovapaa, palkaton 
- matkakustannusten korvaukset, oman au-

ton käyttö 
 

- kaupungin koulutukset, kk-ohjaajien koulu-
tukset ja työnohjaus 

- ensiapu- EA 1 
- hygieniapassi 

 
- sairastuminen, lapsen sairastuminen ja 

muut poissaolot menettelyineen 
- sairauslomatodistuksen toimittaminen (vii-

den päivän sääntö) 
- varhaisen puuttumisen toimintamalli 
- irtisanoutuminen 

 
Työsuojelu: 

- lait, asetukset, sopimukset 
- organisaatio 
- työpaikan erityisongelmat 

 
Ensimmäisten työtehtävien läpikäynti ja opastus 
Henkilöstökoulutus 
 
Kaupungin sisäinen tiedotustoiminta: 

- henkilökuntatiedotteet 
- henkilöstölehti Trumputtaja 
- sähköposti 
- intranet/Nuutti 

 
Palvelusuhteen alettua: 

-     työtehtävien suorittaminen perehdyttäjän ja esi-
miehen opastuksella 

-     kaupungin toimintaan, tavoitteisiin ja organisaa-
tioon tutustuminen 

-     kaupunkiorganisaation ulkopuolisiin yhteistoi-
mintayksiköihin tutustuminen  

-     tulokaskurssille ohjaaminen 
Tutustuminen työpaikkaan:  
 
Koulun nimetty perehdyttäjä 
 

- Kuparivuoren koulun osoite:  
Kuparivuorentie 2 
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- luokkahuone, opettajan huone ja muut 

työyksikön toimitilat 
- henkilökunta, valokuvataulu koululla 
- opiskelijat, harjoittelijat -taulu 

 
- koulun turvallisuussuunnitelma –

kokoontumispaikka 
- uhkaava tilanne 
- hälytysjärjestelmä, palokalusto 
- ensiapuvälineet 
- koulun järjestyssäännöt 
- Tunne Minut- kansio 
- sisäiset puhelinnumerot 

 
- koulun järjestyssäännöt 
- poistumistiet 
- kulkureitit, paikoitusalueet 
- flexim- laitteiden paikat 
- terveydenhoitajan huone/paikalla olo 
- vaatteiden säilytys 
- sosiaalitilat 
- Kiva- koulu 
- Kk-ohjaajien viikkopalaveri Pe 9.45-10.00 
- viikkopalaveri Ma klo  
- koulunkäynninohjaajien palaverit ja niihin 

osallistuminen 
 

- välituntivalvonnan käytänteet, vuorot,     
sijaistus valvonnassa  

- taksisaattaminen 
- ulkovarasto ja sen lukitseminen 
- oppilaiden kuljettaminen autoilla 
- Urheilutalo, jäähalli, yleisurheilukenttä 
- kirjasto, terveyskeskus, hammashoitola 
- yökoulu 
- leirikoulu 

Rehtori:    -    lukot ja avaimet 
- koulun nettisivut, paljon tietoa 
- puhelinnumerot 
- poissaolosta ilmoittaminen 
- Wilma 
- kurinpito 
- kehityskeskustelu 
- opettajan sijaisena toimiminen/ merkinnät 
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Minut __________________ on perehdytetty kaikkiin näihin asioihin.   
           (nimi) 
 
 
Naantalissa __ / __ 20___    

 

 

 

 

”Lähityötoveri on tärkein perehdyttäjä.” 

 

Populukseen 
 

Tiimi:        -    päiväjärjestys, lukujärjestys 
- ruokailu- ja kahviajat  
- asianmukainen vaatetus/varustus tunnista 

riippuen 
- puhelimen käyttö 
- poissaolosta ilmoittaminen 
- opettajan sijaisena toimiminen 
- työtiimin vuosikello 

 
 


