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Tässä opinnäytetyssä selvitettiin, minkälaisena kehitteillä oleva sähköinen perehdyty-

saineisto koetaan kohdeyrityksen, uusien toimihenkilöiden keskuudessa. Ja miten to-

teutettavalla perehdytysmateriaalilla, voidaan vaikuttaa toimihenkilöiden sitoutumi-

seen. Sitouttamiseen liittyvät opinnäytetyön tavoitteet kiteytyivät kysymyksiin: min-

kälaisena työpaikkana uudet työntekijät pitivät kohdeyritystä perehdytyksen käytyään, 

ja miten sähköinen perehdytysmateriaali auttoi työyhteisöön mukaan pääsemisessä. 

Teoreettisesti, opinnäytetyössä pohdittiin myös sitoutumisen linkittymistä organisaa-

tion kykyyn, tarjota työntekijöilleen yleisemmin esim. osaamisen kehittämismahdolli-

suuksia. Koulutusesimerkkinä ja valittuna tutkimuskohteena oli uuden työntekijän pe-

rehdyttäminen hallitusti ja suunnitellusti. Kohdeyritys edustaa suurehkoa teknologia-

teollisuusyritystä. 

 

Tutkimus toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella, jossa kohderyhmänä oli viimei-

sen kahden vuoden aikana taloon jo palkatut ja myös vanhanmallisen perehdytyspro-

sessin läpikäyneet, sekä uudet ainoastaan sähköistetyn materiaalin kokeneet toimihen-

kilötyöntekijät. Tutkimuksen mukaan, vastaajat olivat varsin tyytyväisiä uuden säh-

köiseen yleisperehdytysmateriaalin toimivuuteen. Positiivisena nähtiin mm. mahdol-

lisuus palata syventämään osaamista kätevästi uudelleen, ja vapautta valita materiaalin 

itselle sopivampana ajankohtana. Sisältö oli kohtuullisen riittävää, ja tuotti riittävästi 

sisältöä omien vastuualueiden ja tavoitteiden tiedostamiseen, sekä yrityksen strategian 

ja yrityskulttuurin ymmärtämiseen. Sen sijaan perehdytysmateriaali ei onnistunut toi-

sessa tutkimuksen pääkysymyksissä, eli se ei vahvistanut työntekijöiden kokemaa yri-

tyskuvaa ja työyhteisöön sitoutumista.  
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In this thesis it was investigated how new employees experience new electronic induc-

tion material in the target company. The company represents a technology industry. 

The purpose of the thesis was to see, how the revised induction material affects the 

engagement of the employees. These goals related to engagement were summed up as 

questions: How do employees see their new workplace after completed an induction 

training, and how the material supported and assisted employees to become a part of 

the work community. Theoretically, the thesis considered linking commitment to the 

organisation's ability to provide its employees with opportunities for developing skills. 

In the thesis the induction was considered as an example of developing working skills.  

Thesis results base on a qualitative survey, which was carried out using an electronic 

questionnaire. The target group of the survey included employees, who have already 

worked for the last two years in the company, and those fresh employees, who have 

just started within the last 6 Months. More experienced employees have already earlier 

undergone an old-fashioned induction process. 

According the study, the respondents were quite satisfied with the new electronic in-

duction material. They valued the possibility to return to the material for rethinking 

and deepening their knowledge. They also appreciated the free choice of time and 

place to go through the material. Respondents were quite pleased to the content, which 

provided enough information to help them to understand employees’ own responsibil-

ities and goals, as well as understand the company's strategy and corporate culture. 

Instead, the induction material failed to strengthen the employees' experience of cor-

porate and work community engagement.
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön taustalla on kohdeyrityksessä toteutettava henkilöstön perehdytyspro-

sessin uudistus ja sähköistäminen. Aiheen valinta lähti kohdeorganisaation tarpeesta 

saada varsinaisten ohjausryhmien lisäksi, organisaation perehdytys- ja urapolkupro-

sessin kehittämiseen, lisää paneutumista. Kohdeyritys on reilu 3000 henkeä työllistävä 

teknologiateollisuusyritys, joka toimii omalla alallaan sekä sopimusvalmistajana, että 

suunnitteluosaajana.  

 

 

Opinnäytetyöntekijä on osallistunut kohdeorganisaation perehdytyksen uudistami-

seen. Uusi perehdytys tullaan toteuttamaan pitkälti verkko-oppimismateriaalin avulla. 

Taustalla on yrityksen voimakas kasvu, jonka myötä henkilöstömäärä on yli tuplaan-

tunut viimeisen reilun vuoden aikana. Tämä taas on vaikuttanut tarpeeseen tehostaa 

prosesseja, ja luoda uusia työkaluja esimiesten tueksi, myös perehdyttämistoimiin. 

Toisena keskeisenä taustatekijänä on, runsaan työvoiman tarpeen myötä ennakoitava, 

halu sitouttaa uudet työntekijät mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti osaksi työyh-

teisöä. Tavoitteena on uusien toimihenkilöiden vaihtuvuuden väheneminen, jolloin 

osaaminen kertyy koko organisaation hyödyksi.  

 

Tarkoituksena opinnäytetyössä on selvittää, minkälaisena uudet toimihenkilöt kokevat 

kehitteillä olevan sähköisen perehdytysaineiston. Ja miten toteutettavalla perehdytys-

materiaalilla, voidaan vaikuttaa toimihenkilöiden sitoutumiseen?  Sitouttamiseen liit-

tyvät tavoitteet kiteytyvät mm. kysymykseen, minkälaisena työpaikkana uudet työnte-

kijät pitävät kohdeyritystä perehdytyksen käytyään, ja miten he kokevat päässeensä 

osaksi työyhteisön toimintatapoja materiaalin kautta? Teoreettisesti, opinnäytetyössä 

pohditaan sitoutumisen linkittymistä organisaation kykyyn tarjota työntekijöilleen 

osaamisen kehittämismahdollisuuksia. Esimerkkinä, ja valittuna tutkimuskohteena, on 

erityisesti uuden työntekijän perehdyttäminen, hallitusti ja suunnitellusti.  

 

Kohderyhminä ovat viimeisen kahden vuoden aikana taloon jo palkatut, ja myös van-

hanmallisen perehdytysprosessin läpikäyneet, sekä uudet, ainoastaan sähköistetyn ma-

teriaalin kokeneet, toimihenkilötyöntekijät. 



6 

 

 

 

Opinnäytetyö sisältää kyselytutkimuksen toteuttamisen, ja sen avulla palautteen ke-

räämisen ensimmäisestä sähköisestä verkkoperehdytysmateriaalista, sen toiminnalli-

suudesta ja sisällöstä. Palautteen keruu rajautuu perehdytyksen yhteisiin, uudistuksen 

myötä verkossa kaikille toimihenkilöille yhtenäisenä tarjottavien perehdyttämismate-

riaaleihin. Vertailutietoa opinnäytetyöhön saadaan yrityksen kehittämishankkeessa jo 

aiemmin talvella 2018 toteutetun kyselytutkimustulosten hyödyntämisellä. Kysely lä-

hetettiin korkeintaan kaksi vuotta talossa työskennelleille toimihenkilöille, joilta tie-

dusteltiin näkemyksiä heidän käymänsä vanhan mallisen perehdyttämisprosessin on-

nistumisesta niin sisällöllisesti kuin toiminnallisestinkin.   Tutkimusmetodina on säh-

köisellä kyselylomakkeella kerätyn palautetiedon vertailu ennen ja jälkeen uudistuk-

sen.  

 

Opinnäytetyössä hyödynnetään osittain ryhmän yhdessä työstämää materiaalia, kuten 

yhdessä koottua nykyperehdytyksen arviointiin keskittyvää palautetta ja suunnitte-

lussa olevaa perehdytys- ja urapolkusuunnitelmaa.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TEOREETTINEN 

VIITEKEHYS  

2.1 Opinnäytetyön tausta ja tarkoitus 

Kohdeyrityksessä on tarve perehdyttämisprosessin yhtenäiseen uudistamiseen ja te-

hostamiseen. Syynä on yrityksen viimeaikainen kehitys ja laajentuminen, mikä on luo-

nut uudenlaiset vaatimukset aiemmin toteutetuille perehdytysprosesseille. Saman ai-

kaisesti yrityksessä tarvittavan henkilöstön rekrytointi on käynyt haastavaksi. Tämä 

kohdistuu erityisesti toimihenkilöiden rekrytointiin, mikä luo painetta nykyisten ja 

rekrytoitavien henkilöiden sitouttamiseen ja pysyvyyteen. Yhtenä apuna haasteeseen 

haetaan realistista ja toteutusvoimaista perehdyttämisprosessia, sekä talon sisäistä ke-

hityspolkua toimihenkilöille.  

 

Kohdeyrityksen tarpeena on perehdytysprosessin osittainen sähköistäminen ja sen mu-

kaan nykymateriaalin muokkaaminen ja työstö sähköisesti toteutettavaan muotoon. 

Opinnäytetyössä toteutetaan sähköinen kyselytutkimus, jossa kysytään kohdeyrityk-

sen toimihenkilöiltä, heidän näkemyksiään uudistetun verkkoperehdytysmateriaalin 

sisällöstä ja toteutustavasta.  Opinnäytetyössä keskitytään vain yhteen perehdytyksen 

yhteiseen, kaikille toimihenkilöille yhtenäisenä tarjottavaan, perehdytyssisältöön. 

 

Kyselyn kohderyhmänä toimi kesän 2018 aikana palkattavat toimihenkilöt, ja toisaalta 

jo aiemmin perehdytyksen arviointiin tammikuussa 2018 vastanneet toimihenkilöt. 

Jälkimmäinen ryhmä on jo aiemmin, talvella 2018, vastannut vanhanmuotoista pereh-

dytystä arvioivaan kyselyyn. 

 

Kyselytutkimuksella haetaan vastauksia kohdeyrityksen laajemman kehittämisproses-

sin jatkosuunnitelmien tueksi, ja mahdollisesti uudelleen muokkaamiseksi. Tavoit-

teena on selvittää, minkälaisena kehitteillä oleva sähköinen perehdytysaineisto koe-

taan yrityksen uusien toimihenkilöiden keskuudessa. Ja miten toteutettavalla perehdy-

tysmateriaalilla voidaan vaikuttaa toimihenkilöiden sitoutumiseen? 

 

Opinnäytetyössä toteutettava palautekysely toimii samalla avustavana tukena yrityk-

sen esimiehille, joiden vastuulla perehdytyksen toteutus henkilökohtaisesti 
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nykyisellään on. Kehittämällä sähköisiä perehdytyssisältöjä, nykyinen yksittäisten esi-

miesten toteuttamistavoista riippuvainen toimihenkilöiden perehdyttämisprosessi, te-

hostuu ja yhtenäistyy.  Välillisesti tavoitteena on myös vaikuttaa rekrytoitujen toimi-

henkilöiden sitouttamiseen yritykseen. Sitoutumiseen toivotaan vaikuttavan myös yri-

tyksessä samanaikaisesti toteutettu toimihenkilöiden osallistaminen uudistetun pereh-

dytysmateriaalin arviointiin. Mikä tarkoittaa, että uudet toimihenkilöt pääsevät kyse-

lyyn vastaamalla vaikuttamaan suoraan itse materiaalin sisältöön.  

 

2.2 Tutkimuskysymykset  

Opinnäytetyö tavoitteen selvittämiseksi haetaan vastauksia seuraaviin tutkimukselli-

siin pääkysymyksiin ja niiden alakysymyksiin: 

1. Minkälaisena sähköinen perehdytysmateriaali toiminnallisuus koetaan? 

Miten sähköinen materiaali toimii sisällöllisesti? 

Minkälaisena sen käytettävyys koetaan kohderyhmän parissa? 

2. Miten toteutettavalla perehdytysmateriaalilla voidaan vaikuttaa toimihenkilöi-

den sitoutumiseen?   

Minkälaisena työpaikkana uudet työntekijät pitävät kohdeyritystä pereh-

dytyksen käytyään? 

 Ja miten he kokevat perehdytysmateriaalin toimivan työyhteisöön sosia-

lisoitumisen tukena? 

 

Kysymys aiemman ja uudistetun perehdytysmateriaalin vertailusta kohdistetaan vaan 

niille kyselyyn vastaajille, jotka ovat aiemmin talvella 2018 jo vastanneet myös van-

hanmallisen perehdytysmateriaalin arviointia koskevaan kyselyyn. 
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2.3 Teoreettinen viitekehys ja keskeiset käsitteet 

 

Opinnäytetyön teoreettisena viitekehyksenä hyödynnetään työntekijöiden sitoutta-

mista käsittelevää aineistoa. Sitouttamisessa näkökulmana on osaamisen kehittämisen 

ja yrityksen sisäisen koulutuksen, sekä työyhteisöön sosialisoitumisen merkitys.  Muut 

sitouttamiseen vaikuttavat tekijät, kuten sosiaaliset verkostot, raha, ja asemaan liittyvät 

tekijät jätetään käsittelemättä. Toisena pääkäsitteenä on perehdyttäminen. 

 

Seuraavalla sivulla on kuvattuna opinnäytetyössä tarkasteltavien keskeisten käsittei-

den välistä suhdetta. Kuvion termejä avataan tarkemmin opinnäytetyön teoriaosassa. 

Käsitteet liittyvät perehdyttämiseen erityisesti sitouttamisen näkökulmasta. Yläkäsit-

teenä on toimiva perehdytys; koko perehdyttämisen tavoitteena on vaikuttaa välilli-

sesti kohdeyrityksen henkilöstön pysyvyyteen ja sitä kautta tuottavuuteen. Syynä hen-

kilöstöjohtamisen tutkijoiden voimakkaaseen kiinnostukseen työntekijän sitouttami-

seen, johtuu pitkälti sitouttamisen positiivisista vaikutuksista yritysten taloudelliseen 

tulokseen. Tämän taas tutkimusten perusteella, sanotaan johtuvan työhönsä ja organi-

saatioonsa sitoutuneen työntekijän positiivisista vaikutuksista, paitsi hänen omaan työ-

tehoonsa, niin myös organisaation menestykseen ja sitä kautta taloudelliseen tulokseen 

(Cervai Sara, Kekäle Tauno & Claxton Julia 2014, 250).  

 

Tuottavuutta ei kuitenkaan käsitellä työssä erillisenä terminä. Se vaikuttaa vain taus-

tamotiivina opinnäytetyön tekemisessä, koska työ on osa kehittämisprojektia, jonka 

tavoitteena on henkilöstön osaamisen kehittämisen ja sitouttamisen kautta vaikuttaa 

kohdeyrityksen liiketaloudelliseen tuottavuuteen.  
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Kuvio 1 Teoreettinen viitekehys. 

 

Sitoutunut henkilöstö takaa yritykselle pitkäjänteisen kehittymispohjan, jonka kautta 

koko organisaation osaaminen kehittyy ja sen myötä tuottavuus paranee. Henkilöstön 

sitoutumista edesauttaa omalta osaltaan perehdyttäminen ja sen hyvä organisointi. 

Oma osuutensa perehdyttämisen onnistumisessa on henkilöllä itsellään, esimiehellä ja 

lähimmällä työyhteisöllä (perehdyttämisen roolit).   

 

2.4 Opinnäytetyön rajaus ja työn rakenne 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään kahteen, ensimmäisenä kohdeyrityksessä toteutet-

tavaan, perehdytyksen yleiseen ja kaikille toimihenkilöryhmille yhtenäisenä tarjotta-

vaan sisältökokonaisuuteen. Yhteisten perehdytysaineistojen sisällöt ovat: yritysesit-

tely, toimintaperiaatteet ja tukitoimintojen rooli. Palautetta näiden uudistettujen osioi-

den onnistumisesta kerätään niiden toiminnallisuudesta ja sisällöstä.  

 

Rajaus on tehty, jotta tutkittava kokonaisuus pysyisi hallittavan kokonaisena, sekä siitä 

syystä, että kohdeyrityksessä uudistus päädyttiin aloittamaan ja testaamaan etupainot-

teisesti juuri toimihenkilöiden perehdytyksestä. Saatu kokemusta hyödynnetään välit-

tömästi, paitsi toimihenkilöperehdytyksen jatkotoimiin, niin myös tuotannontyönteki-

jöiden osastokohtaiseen perehdytyksen kehittämiseen.     

 

henkilöstön vaiku-

tus tuottavuuteen 

Toimiva perehdytys 

perehdyttämisen roolit: 

 -yksilö, esimies ja lähiyhteisö  

sitouttaminen 

osaamisen johtaminen - Urapolku 
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Menetelmänä palautteen keräämiseksi on sähköinen kyselylomake, jonka avulla ke-

rätty palaute uudistetusta materiaalista analysoidaan. Kyselytutkimuksen kohderyh-

mänä on sekä 2018 kesän ja loppu kevään aikana työllistyvä toimihenkilöjoukko (n. 

50 hlö), että viimeisen kahden vuoden aikana kohdeyritykseen jo työllistyneet toimi-

henkilöt. Heitä pyydetään läpikäymään analysointi- ja arviointimielessä uudistetut pe-

rehdytysmateriaalit. Tämä kohderyhmä on valikoitu tutkimustulosten reliabiliteetin 

vuoksi, koska kyseiset henkilöt ovat samat, jotka ovat ennen uudistusta vastanneet, 

osin samoilla kysymyksillä varustettuun, vanhanmallisen perehdytyksen arviointiin.  

 

Palautekysymykset keskittyvät erityisesti sähköisesti tarjottavien materiaalien toteu-

tukseen ja käytettävyyteen, sekä teknisesti, että sisällöllisesti. Työssä ei käsitellä tuo-

tantotyöntekijöille tarjottavaa perehdytystä, eikä puututa osastokohtaisiin perehdyttä-

misosioihin ja niiden sisältöön. Työssä ei myöskään tuoteta itse perehdyttämismateri-

aalia. 

 

Opinnäytetyön kolmoskappale keskittyy sitoutumisen ja perehdyttämisen teoreetti-

seen taustoitukseen. Kappaleessa neljä esitellään kyselytutkimus ja kappaleessa viisi 

analysoidaan tutkimuksen tuloksia, eli perehdytysmateriaalin toimivuutta erityisesti 

sitoutumisen näkökulmasta.  

 

Viimeinen kappale keskittyy johtopäätöksenä opinnäytetyön tavoitteiden toteutumisen 

arviointiin ja prosessin aikana heränneiden ajatusten ja havaintojen pohdiskeluun, sekä 

ehdotuksiin mahdollisista jatkotutkimuksista. 

3 PEREHDYTYS OSANA SITOUTUMISPROSESSIA 

3.1 Perehdytys 

Perehdyttäminen viittaa yleiskäsitteenä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joiden tuella 

uudet työntekijät, ja uusiin tehtäviin siirtyvät vanhat työntekijät, oppivat uuden työ-

paikkansa ja työtehtävänsä, sekä tutustuvat sen ihmisiin ja tapoihin. Perehdyttämisellä 

tarkoitetaan myös työpaikkaan liittyvien odotusten, velvoitteiden ja vastuiden tutuksi 
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tekemistä. Perehdytyksen tavoitteena on saattaa uusi tulokas mahdollisimman nopeasti 

osaksi työyhteisöä, ja tehdä hänen olonsa turvalliseksi ja varmaksi, sekä työn sisällön 

että työympäristön suhteen. Perehdytys on samalla lähtölaukaus työntekijän yhteisöön 

sitouttamiseksi. (Dessler G. 2013, 270.)  

 

Perehdytys vaikuttaa ratkaisevasti yrityksessä, ja kullakin osastolla hyödynnettävien 

toimitapojen omaksumiseen. Perehdytyksen kaltaista opastusta tarvitaan uusien työte-

kijöiden lisäksi, erilaisten työhön liittyvien muutosten yhteydessä uusille. Perehdytys 

on tarpeen myös osastoa vaihtavien työntekijöiden kohdalla. Perehdytys on aina varsin 

kriittinen hetki koko työsuhteen kannalta, myös muutostilanteissa. (Rauramo 2016.) 

 

Hyvin toteutettu perehdytys vaikuttaa myönteisesti työntekijän mielialaan, ja sitouttaa 

hänet nopeasti organisaation tuottavaksi jäseneksi. Puhtaasti tiedollisten ja taidollisten 

valmiuksien lisäämisen rinnalla, perehdyttämisprosessilla tavoitellaankin positiivista 

asennoitumista uuteen työhön ja työyhteisöön, sekä työntekijän oma-aloitteisuuden ja 

itsenäisyyden edistämistä. Omana kiinteänä kokonaisuutena perehdytyksessä on usein 

työterveyden ja -turvallisuuden edistäminen. (Österberg 2014, 115.)  

 

Riippumatta organisaatiosta ja työtehtävästä, perehdytyksen olennaiset osa-alueet ovat 

organisaation ja sen toimitapojen sekä toimintaympäristön kuvaus, työsuhteen perus-

teiden esittely, lähityöyhteisöön tutustuttaminen ja oma työroolin esittely. (Honka-

niemi 2007, 155.) Alla on tiivistetysti, työturvallisuuskeskuksen kokoamaa listaa mu-

kaillen, kooste perehdytyksen keskeisitä sisältökokonaisuuksista: 

 

Yrityksen toimintaympäristö ja asiakkaat 

• omistussuhteet, palvelu- ja liikeidea, yleinen esittelymateriaali 

Yritys ja henkilöstö  

• toimipisteet, johto, yhteistoiminta – ja työsuojeluorganisaatio 

Toimintatavat yrityksessä 

• arvot, asiakaspalvelu, ulkoinen olemus, täsmällisyys, vaitiolovelvolli-

suus 
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Työsuhteen ehdot, työaika ja palkkaus 

• sairausajan palkka, loma- ja työajat, verokortti ja luontaisedut jne. 

• koeaika 

• työsuhteenedut 

Yrityksen tilat ja kulkeminen 

• kulunvalvonta, liikkuminen yrityksen sisä- ja ulkoalueilla, liikenne-

ohjeet 

Työterveyshuolto ja turvallisuus 

• työhöntulotarkastukset, työterveyshuollon palvelut, omaisuuden suo-

jaus, menettelytavat poikkeustilanteissa 

Omat työtehtävät ja vastuut 

• tavoitteet ja laatu, laitteet ja järjestelmät 

Koulutus ja sisäinen tiedottaminen 

• perehdytysaineisto, palautekeskustelut, jatkokoulutus ja palaverikäy-

tännöt ja ilmoitustaulut jne. 

(Österberg 2014, 119-121.) 

 

Tehokkain perehdyttäminen perustuu suunnitelmalliseen prosessiin, jonka läpivientiä 

seurataan. Tyypillisimmillään perehdytys perustuu, ennalta sovittujen asia- ja tehtävä-

kokonaisuuksien, opastukseen eri tavoilla. Seuraamista valvotaan yleensä listamaisella 

seurantalomakkeella, johon kuitataan suoritettuperehdytys sisältö. Varsinaista osaami-

sen todentamista ja perehdytysaineiston todellista sisäistämistä sen sijaan harvemmin 

suoranaisesti seurataan. (Österberg 2014, 115.) Tämä on lähtötilanne myös tutkimuk-

sen kohteena olevassa yrityksessä. 

 

3.1.1 Perehdytykseen liittyvät roolit ja niiden merkitys 

 

Perehdytyksen onnistuminen tai epäonnistuminen ei ole koska ainoastaan organisaa-

tion tai vastaavan ohjaajan, kuten esimiehen vastuulla. Myös työntekijällä on oma vai-

kutuksensa perehdytyksen onnistumisessa, koska esim. kaikki ihmiset eivät opi sa-

malla tavoin joko esimerkiksi lukemalla, tai kuuntelemalla ja muita seuraamalla. Tästä 
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suoraan seuraten, voidaan todeta myös perehtymisen tapahtuvan erilaisilla ihmisillä 

eri tavoin. Taustalla on mm. työntekijän osaamistausta ja motivaatio. Perehdytys ja 

työnopastus ovat kuitenkin aina työnantajan vastuulla. (Rauramo 2016.)  

 

Toisille vaaditaan perusteellinen, pitkän kaavan mukainen ohjaava perehdyttäminen. 

Toiset taas haluavat tutustua mieluimmin itsenäisesti ja rauhassa asioihin. Kolmas voi 

sisäistää asiat tekemällä, eli hyvin toiminnallisesti. Työtekijällä on siksi myös oma 

vastuunsa perehdytyksen onnistumisessa ja sen kautta jaettavan tiedon ymmärtämi-

sessä ja haltuun otossa. (Honkaniemi 2007, 154-157.) 

 

Kannattava lähestymistapa, erilaisista osaajista riippuen, onkin yksilöllistää mahdolli-

suuksien mukaan perehdytysprosessia. Tässä sähköistäminen voi olla tukena. Erilai-

sille työntekijöille on hyvä tarjota omia vaihtoehtoja itsenäisestä lukumateriaalista, 

verkko-opiskeluun, tiimiohjaukseen tai kahdenkeskiseen keskusteluun ja mentoroin-

tiin. Tavoiteltavana lopputuloksena haetaan selkeää ja johdonmukaista perehdytyspro-

sessia, josta työntekijät voivat valita omanlaisensa, ja oman tahtisen kokonaisuuden.  

(Honkaniemi 2007, 154-157.) 

 

Työntekijän roolin ohessa, oma asemansa ja roolinsa perehdytyksessä ja sen onnistu-

misessa, on perehdyttäjällä (ohjaajalla). Perehdytystä ei siis ole tarkoituksenmukaista 

ulkoistaa kokonaisuudessaan kirjalliselle, tai verkossa toteutetulle materiaalille, vaan 

tärkeä rooli on aina erikseen osoitetulla perehdytyksen ohjaajalla. Samoin roolinsa, 

tulevassa työyhteisössä, on lähimmillä kollegoilla. Tämä näkyy selkeästi myös opin-

näytetyön empiriaosan tutkimuksen tuloksissa kappaleessa viisi. Se, miten merkittävä 

ja tarpeellinen kukin rooli on, riippuu edellä mainitusti työntekijän omasta aktiivisuu-

desta, ammatillisesta taustasta ja mm. oppimistyylistä. (Rauramo 2016.) Seuraavalla 

sivulla  on koostetusti kuvattu perehdytykseen edellä mainitusti vaikuttavat eri roolit 

ja tekijät. 
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Kuvio 2. Perehdytyksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät, eli roolit. 

 

 

Perehdytykseen liittyvistä erilaisista rooleista johtuen, perehdytyksen on hyvä olla 

suunnitelmallinen ja mietitty prosessi, joka toimii samalla kahden suuntaisena tiedon 

lähteenä, myös työnantajan suuntaan. Työntekijän ohella, hyvässä perehdytyksessä 

hyötyykin myös yritys, perehdyttäjä ja läheiset kollegat, koska uuden työntekijän ko-

kemukset ja osaaminen tuo uusia ajatuksista ja toimitapoja myös yrityksen suuntaan. 

Perehdytys ei siis ole vain tiedonvälityskanava ja väylä uusille työntekijöille. (Honka-

niemi 2007, 154-157.) 

 

Johdonmukainen ja selkeärakenteinen perehdytys, jonka eteneminen ja sisältö voidaan 

esitellä ennakkoon työntekijöille. esim. sähköisenä kokonaisuutena sisällysluetteloi-

neen, auttaa erityisesti epävarmoja, uusia tulokkaita. Selkeys ja johdonmukaisuus toi-

mivat kuitenkin myös nopeatempoisemmille. Harvoin kukaan, osaava ja lahjakaskaan, 

uusi työntekijä oppii uudet työtehtävänsä ja roolinsa täysin omatoimisesti. Samoin, 

vain harva nauttii tilanteesta, jossa jää yksin uusien työtovereiden ja toiveiden kes-

kelle, ilman tukea ja selkeää vinkkiä, mistä ja keneltä aidosti voi kysyä apua. Huo-

noimmassa tapauksessa, perehdytyksen epäonnistumisen vuoksi, yritys voi jopa 

Onnistunut 
perehdytys

Työntekijä

Ohjaaja
Työyhteisö

Perehdytys-materiaali
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menettää juuri valitun onnistuneen rekrytoinnin. Työsuhteen alkuun onkin syytä pa-

nostaa. (Honkaniemi 2007, 158.) 

 

Työnantajamielikuvan luomisessa ollaan toisaalta epäonnistuttu, jos työntekijä huo-

maa vasta työsuhteen alettua, ettei hänen arvonsa kohtaa kollegoiden ja yrityksen ar-

vomaailman kanssa. Tutkijoiden yleisesti esittämä ajatus on, ettei yksilön menestymi-

nen työyhteisössä ole pelkästään riippuvainen hänen ominaisuuksistaan, vaan myös 

sopivuudesta ammatilliseen yhteisöön ja sen arvoihin. Perehdytyksellä ei kuitenkaan 

voi muuttaa arvoja, ainoastaan tuoda ne selkeästi esiin viimeistään työsuhteen alussa.  

 

Seuraava nuolikuvio kertoo tiiviin koostetusti erilaisista hyödyistä ja positiivisista vai-

kutuksista, joita perehdytyksen onnistuminen tuottaa yksilölle itselleen. Mukana lis-

talla on mm. uuden tulokkaan sitoutuminen ja motivaation kehittyminen, joiden kat-

sotaan saavan tukea, selkeästi organisoidusta ja toteutetusta, perehdytyksestä. Työnte-

kijän kokiessa olonsa turvalliseksi ja halutuksi, hän jakaa mieluimmin omia ajatuksi-

aan, ja aiemmin kerättyä ammatillista osaamista työpaikalla, mikä taas vaikuttaa hänen 

tuottavuuteen ja oman ammatti-identiteetin voimistumiseen. (Honkaniemi 2007, 154-

155.) 

 

 

 

Kuvio 2. Perehdyttämisen hyödyt yksittäiselle työntekijälle. (mukaillen Honkaniemi 

2007, 155.) 

Työtehtävät, 
toimitavat ja 
työkulttuuri 
sisäistyvät 
nopeasti

Epävarmuus vähenee ja sitoutuminen 
mahdollistuu

Odotettu 
suoritustaso 
saavutetaan 
nopeammin

Tuottavuus ja palvelu paranee

Odotukset 
selkiytyvät Tukee motivaatiota

Osaaminen 
lisääntyy Ammatti-identiteetti vahvistuu
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Kolikon toisena puolena on onnistuneen perehdytyksen hyödyt työyhteisölle, ja koko 

organisaatiolle. Mekanismi on esitelty kuviossa 3. Mukana on tuottavuuden kehitystä 

ja voimistuvan sitoutumisen vaikutusta henkilöstön vaihtuvuuden vähenemiseen, ja 

sitä kautta kilpailukykyyn. Mekanismi huomio esim. uuden työntekijän uskalluksen 

tuoda omia näkemyksiään esiin organisaation toimitapojen kehittymisen, ja tuottavuu-

den tueksi. Työyhteisö saa uudesta työntekijästä nopeammin osaavan kollegan, jolla 

on oma selkeästi sisäistetty rooli. Samalla virheet ja ohjaajan tuen tarve vähenee. Ko-

konaisuutena onnistunut perehdytys luo yhteisöllisyyttä ja hyvää työilmapiiriä.  

(Honkaniemi 2007, 154-155.) 

 

Kuvio 3. Perehdyttämisen hyödyt työyhteisölle ja koko organisaatiolle. (mukaillen 

Honkaniemi 2007, 155.) 

Toimitavat 
vahvistuvat Tuottavuus ja palveluparanee

Virheiden ja 
väärien 

toimitapojen riski 
pienenee

Virheiden tuomat reklamaatiot ja 
esim. työtapaturmat vähenee

Myöhempi 
ohjaustarve 

vähenee
Esimiehelle jää enemmän aikaa

Sitoutuminenen 
voimistuu tehtäviin 

ja yhteisöön 
Vaihtuvuus vähenee

Yhteistyö Ylläpitää hyvää työilmapiiriä

Uusi tulokas 
uskaltaa tuoda 

esiin omia raikkaita 
ajatuksiaan

Kehittyminen ja uudistuminen 
organisaatiossa lisääntyy

Myönteinen 
yrityskuva 
vahvistuu

Tuo kilpailuetua
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3.1.2 Suunnitelmallinen perehdytys ja osaamisen johtaminen 

Perehdytysprosessi ja uuden työntekijän tutustuminen taloon, tulisi nähdä organisaa-

tion mahdollisuutena uuden oppimiseen ja omien toimitapojen uudistamiseen, tai vä-

hintäänkin uudelleen arviointiin.  Perehdytys tulisi alkaa, heti työntekijän tullessa en-

simmäiseen työpäivään. Kriittisiä ovat ensimmäiset viikot ja lähikuukaudet uuden 

työntekijän tullessa taloon. Ensimmäiset kuukaudet ovat keskeisiä myös sitoutumisen 

kannalta.  (Rauramo 2016.)  

 

Perehdytyksen onnistuminen on yksi tapa lunastaa rekrytoinnissa ja ennakkomarkki-

noinnissa annetut lupaukset. Tärkeää on siksi seurata perehdytyksen ja taloon sosiali-

saation onnistumista. Hyvä pysähdyspaikka on noin pari kuukautta rekrytoinnin jäl-

keen. Tässä tehokkaita on henkilökohtainen keskustelu avoimella ja luottamukselli-

sella otteella. Seurannan tarkoitus on kartoittaa ja kirkastaa työtehtävien sisäistämistä, 

sekä hahmottaa työtehtävän vaativuuden vastaamista siitä annettuun ennakkotietoon. 

(Honkaniemi 2007, 155-156.) 

 

Standardoidun perehdytyksen, joka tarjotaan kaikille yhtäläisenä, rinnalla on hyvä 

miettiä vaihtoehtona yksilökohtaista perehdytystä. Yksilöidyssä perehdytyksessä voi 

huomioida erityistä tulevaa toimenkuvaa, samalla kun voidaan paremmin huomioida 

yksilöiden erilaisia lähtötasoja ja osaamistaustoja. Oli valittu prosessi ja metodi, mikä 

tahansa, lähtökohtana on hyvä pitää nimettyä henkilökohtaista perehdytyksen vastuu-

henkilöä. Esimies ei ole tässä ainut vaihtoehto, vaikkakin esimiehellä on aina lopulli-

nen vastuu perehdytyksestä ja sen suunnittelusta.  (Honkaniemi 2007, 155-156.) 

 

Seurannan avulla voidaan tehostaa perehdytystä, ja suunnata mahdollisuuksien mu-

kaan jopa työroolia uudelleen. Perehdytyksen seurannalla myös varmistetaan osaami-

sen kertyminen. Lisäksi voidaan kartoittaa jatkokoulutuksen, ja tulevan talon sisäisen 

urakehityksen vaiheet. Toisena ääripäänä on päätyä, seurannan perusteella, päättä-

mään työsuhde lainmukaisesti, ja usein kaikkia osapuolia hyödyntävästi jo koeajalla. 

(Honkaniemi 2007, 155-156.) 
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3.2 Sitouttaminen 

Sitouttamisella tarkoitetaan työntekijän sisäistä innostuneisuutta työhönsä; palavaa ha-

lua omistautua yrityksen menestymisen eteen. Sitoutuneisuus näkyy työntekijän fyy-

sisessä läsnäolossa, tietoisessa ajattelussa, sekä tunnetasolla, niin että hän aidosti ko-

kee olevansa osa yrityksensä tarinaa ja arvomaailmaa.  Olennaista sitoutumisessa on 

toiminnan luontevuus ja sisäsyntyisyys, mikä kumpua työn, ja työympäristön toimin-

nasta, eikä ulkoisista tekijöistä, kuten palkkiosta, osakkuudesta tai asemasta työpai-

kalla. (Smith N. P. 2016.) 

 

Sitoutumiseen vaikuttaa yksilölliset tekijät, mutta sitouttamisen lähtökohdat ovat or-

ganisaatiossa. Työpaikan vaihtoon vaikuttaa sekä negatiiviset työntö-, että houkuttele-

vat vetovoimatekijät. Työntövoimatekijät liittyvät usein itse työolosuhteisiin, esim. 

kiireeseen ja työkuormaan. Positiiviset tekijät taas liittyvät yleisimmin työnsisältöön, 

kehitysmahdollisuuksiin ja esim. työyhteisöön. (Lampikoski 2005, 154-160) 

 

Jos työntö- ja vetovoimatekijät ovat tasapainossa, sitoutunut työntekijä työskentelee 

niin sanotusti satakymmenen lasissa. Hän on halukas itsensä kehittämiseen, ja on li-

säksi nopea, mutta luova työskentelyssään. Sitoutuneisuus työtehtävään ei katso työn-

tekijän asemaa. Kaikki toimitusjohtajat eivät ole sitoutuneita työhönsä. Toisaalta työ-

paikalla on usein monia assistentteja ja rakennusmiehiä, jotka ovat valmiita panosta-

maan työhönsä enemmän, kuin saapumalla työpaikalle, ja suorittamalla annetut tehtä-

vät ajallaan ohjeistuksen mukaisesti. Vastaavasti sitoutuminen voi johtua ainoastaan 

sisäisestä innostuneisuudesta ja kiinnostuksesta omaan työtehtävään, vaikka itse orga-

nisaation arvot, ja toimintatavat eivät aina miellyttäisikään. (Smith N. P. 2016.)  

 

Tutkimusten mukaan, eri näkökulmista ja lähestymistavoista riippumatta, sitoutunei-

den työntekijöiden työtehtäviä ja työyhteisöjä yhdistää: 

• tunne työn merkityksellisyydestä ja mahdollisuudesta vaikuttaa työhön 

• työpaikalla koettu luottamus, arvostus ja kunnioitus 

• turvallisuuden ja itseluottamuksen tunne 

(Kahn W. 1990, 692.) 
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Edellä luetellut tekijät viittaavat yhteisöllisyyteen ja luottamukseen työntekijöiden vä-

lillä. Mitä voimakkaampi on työntekijän kokema hyväksyntä ja arvostus työyhteisön 

sisällä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä hän sitoutuu työtehtäviinsä. Sitoutunei-

suuteen paras vaikutin on siten organisaatiokulttuuriin juurrutettava työntekijöiden 

osallistaminen, mielipiteiden kysyminen ja niiden aito huomioonottaminen. Johtajuu-

dessa tämä tapahtuu parhaiten keskusteluttamisella ja työntekijöiden aidolla kuunte-

lulla, sekä yhteistyön hyödyntämisellä ja hyvien toimitapojen jakamisella. Välineenä 

voi olla esim. toimiva aktiivinen aloitejärjestelmä, ja luonteva päivittäinen palautteen-

anto, jos se kulkee luontevasti osana normaalia kanssakäymistä. (Straw J., Scullard, 

Kukkonen S. & Davis B 2015, 81-85.) Toinen sitouttamisen kanava on yrityksen si-

säinen koulutus ja aktiivisesti hyödynnettävät yhteistyömenetelmät kuten, työpajat 

(workshop), joissa ratkaisuja haetaan aidosti työntekijöiltä.  (Smith 2016.) 

 

 

Sitoutumisen yksilöllisyys 

 

Sitoutumisen tila ei ole vakio. Tietoinen, fyysinen ja tunnetason sitoutuminen työteh-

täviin vaihtelee samalla henkilöllä eri päivinä. Lähtötilanne on kuitenkin lähtökohtai-

sesti sitoutuneilla henkilöillä keskivertotyöntekijää voimakkaampaa, mikä sallii hel-

pommin ajoittaisia matalasuhdanteita. (Professor Kahn W. 1990, 692.) Sitoutumisen 

syyt voivat kummuta työn eri ulottuvuuksista, mikä tarkoittaa, että työntekijä voi ko-

kea sitoutuneisuutta erityisesti organisaatioon, tai työn sisältöön. Myös yksittäiset työ-

tehtävät voivat luoda työnimun kautta sitoutuneisuutta. Kokonaisuutena organisaa-

tioon sitoutuminen, johtuu yleensä arvojen ja aseman yhteneväisyydestä yksilön 

omien arvojen kanssa. Työn sisältöön ja työtehtäviin liittyvä sitoutuneisuus syntyy itse 

työn merkityksellisyydestä, ja voimaannuttavasta vaikutuksesta esim. henkilön itse-

tunnolle. Prosessi liittyy usein oman osaamisen kehittymiseen. (Sarti 2014, 204.)  

 

Sitoutumiseen ja sitouttamisen merkityksellisyyteen työn tekemisessä, vaikuttaa myös 

työn luonne; ääripäinä on esim. suorittavan tason työntekijät, ja toisaalta itsenäiset asi-

antuntijat. Kaikissa tehtävissä sitouttamiseen työntekijän näkökulmasta, kaikilla ta-

soilla, vaikuttaa silti olennaisesti viisi seuraavalla sivulla lueteltua tekijää: 

 

 



21 

1. yhteisön käyttäytyminen ja toimitavat  

2. työntekijöiden valvonnan määrä ja tiukkuus 

3. palkitsemismenettelyt 

4. vaikutusmahdollisuuden päätöksen tekoon ja tiedon saatavuus 

5. usko yrityksen tulokseen ja toimivuuteen 

 

Edellä mainittujen viiden tekijän tulee olla yhtenäisessä linjassa, jotta sitoutumista 

yleisesti voi olettaa tapahtuvan. (Mainion 2012, 280.) 

 

Lisäksi mm. Ristikangas ja Grünblaum (2016, 18-19.) ovat todenneet, että korostetta-

essa, edellä mainittuja, johtajuuden ja organisaatiokulttuurin vaikutuksia työntekijöi-

den sitoutumiseen, tai toisaalta työntekijän oman kokemuksen merkitystä työtehtä-

vissä viihtymiseen, eivät nekään yksin riitä. Oma arvonsa ja merkityksensä on myös 

toimivilla organisaatiorakenteilla ja -prosesseilla, jotka voivat toimia organisaatiossa 

sitouttamisen vetovoimatekijänä. Edellä kuvattua monipuolista mekanismia ja perus-

teita sitoutumiseen kokonaisuutena kuvataan tiivistetysti seuraavana esiteltävässä ku-

viossa 4.  

 

 

Kuvio 4. Selittävät tekijät ja vaikutusmekanismi sitouttamisessa, mukaillen Rana 

(Rana 2014, 252). 
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Yhteenvetona todettakoon, että kuten hyvä perehdytys, myös sen myötä tai muuten, 

työhönsä ja organisaatioonsa sitoutunut työntekijä toimii itseään ruokkivana dyna-

mona. Hän tuottaa yhteisölleen arvoa kahta kautta: henkilökohtaisen tehokkuuden tuo-

mana taloudellisena tuottavuutena ja positiivisella käyttäytymisellään yhteisön hyvin-

vointia ruokkien. (Rana 2014, 250.) 

 

3.2.1 Perehdytyksen vaikutus henkilöriskienhallintaan  

Nykypäivänä on yhä haastavampaa sitouttaa henkilöitä yhteen työpaikkaan ja -yhtei-

söön. Syynä on pitkälle kehittynyt yksilöllisyyden tavoittelu. (Pursiainen 2003, 96-

105).  Siksi myös työnantajat ovat, enenevissä määrin, työntekijöille valinnan ja arvi-

oinnin kohteena. Toisin sanoen, työntekijät ja uudet työnhakijat eivät ole passiivisia 

kohteita, joista organisaatiot voivat poimia parhaimmiston, vaan työpaikat ovat yhtä 

lailla aktiivisen valinnan ja tarkkailun kohteena. Tämä tarkoittaa muun muassa kasva-

neita vaatimuksia työpaikkojen tarjoamiin kehitysmahdollisuuksiin ja yhteisöllisyy-

teen, samalla tavalla, tai jopa enemmän, kuin pelkkä palkka ja tarjolla oleva työtehtävä. 

(Honkaniemi 2007, 154.) Toisaalta mm. Pursiaisen mukaan (2003, 80-81) olennaista 

on yhä se, mihin työntekijä sitoutetaan, eli minkälainen on itse työn sisältö. 

 

Erityisesti niillä aloilla, joilla työpaikkoja on hyvin tarjolla, on työnantajien panostet-

tava erityisen paljon organisaatiossa vallitsevaan johtajuuskulttuuriin ja urakehitys-

mahdollisuuksiin. Tämä siksi, että työntekijät olisivat valmiit sitoutumaan yritykseen 

pidemmäksi aikaa, kuin mitä oma henkilökohtainen urakehitys, ja sen hetkinen kiin-

nostus, sekä osaamisen kerryttäminen, hetkellisesti vaativat. Organisaatioiden on hyvä 

tiedostaa, että menestys on isolta osalta riippuvaista myös niiden kyvystä löytää uu-

denlaisia, ja ennen kaikkea monipuolisia, keinoja palkita ja sitouttaa työntekijöitään. 

Nykypäivän työntekijät ovat mitä suuremmissa määrin yksilöitä, joten yksi keino ei 

toimi toiselle, tai ainakaan kaikille. (Honkaniemi 2007, 154.) 

 

Henkilöriskin näkökulmasta yksi kriittisempiä hetkiä on työsuhteen alun viikot ja kuu-

kaudet. Yksinkertaisimmillaan sosialisaatio työyhteisön jäseneksi lähtee ohjatusta, ja 

määrätietoisesta perehdytysprosessista, joka parhaimmillaan jo itse toimii alun 
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sitovana liimana työntekijän sitoutumisessa. Tällainen onnistunut perehdytys toimii 

silloin vuorovaikutteisesti, tarjoten molemminpuolinen oppimistilanteen, sekä työnte-

kijälle, että ohjaajalla ja hänen organisaatiolleen. Oppijana ei siis ole vain uusityönte-

kijä, vaan myös organisaatiolla on mahdollista oppia uusia toimitapoja, ja saada uusia 

näkemyksiä tuoreilta työntekijöiltä. (Ristikangas & Grünbaumi 2016, 18-19.) 

 

3.2.2 Perehdytys ja työpaikan sisäinen urapolku sitouttamisen tukena 

Muun muassa Laura Honkaniemi kumppaneineen (2007, 154), on määritellyt työsuh-

teen alun olevan uudelle tulokkaalle, resursseja kuluttava ja koetteleva, hetki työsuh-

teessa. Siten työsuhteen alkumetrit, ovat työsuhteen kannalta erityisen olennaiset, hen-

kilön sitoutumisen ja työhyvinvoinnin kannalta.   

 

Kelle tahansa paikan löytäminen itsenäisesti työyhteisössä, ilman perehdytyksen tu-

kea, voi olla hankalaa, mikä taas vaikuttaa sitoutumiseen ja työssä viihtymiseen. Pe-

rehdytyksen tarkoituksena onkin, tiedonjaon ohella, silottaa ja tukea, uuden työnteki-

jän alkua aktiivisin toimenpitein. Vaikka siis perinteisimmillään, perehdytys on ka-

nava tiedon ja yrityskohtaiset toimitapojen siirtämiseen, on perehdytys parhaimmil-

laan myös innostava ja motivoiva keino sitouttaa uusi tulokas työyhteisöön ja yrityk-

seen. (Honkaniemi 2007, 154) 

 

Organisaation kehitys- ja koulutustoiminta on yksi keskeisempiä organisaation tehok-

kuuteen ja toiminnallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tällä tarkoitetaan esim. yrityksen 

tuottamaa sisäistä koulutusta, perehdyttämisprosessia, uramahdollisuuksia ja osaami-

sen johtamiseen panostamista.  Tutkimukset osoittavat myös voimakasta yhteyttä or-

ganisaation sisäisen osaamisenkehittämisen, ja sitouttamisen välillä. Koulutuksella, 

tässä tarkoituksessa, nähdään myös työpajat ja muut epämuodollisemmat osaamisen 

välittämisen väylät. (Shuck & Wollard, 2010). Samaa ajatusta ovat jakaneet Schaufeli 

ja Salanova (2010, 256), jotka korostavat erityisesti osaamisen kehittämiseen tähtää-

vien koulutusten kasvattavan hiljalleen työhön sitoutumista.  Tämä perustuu nykytyö-

elämän vaatimuksiin, joissa jatkuva itsensä kehittäminen, ja ammatillisen osaamisen 

ylläpito, on lähtöolettamus ihmisten urakehitykselle.   
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Kuten edellä on eri tutkijoiden ajatuksiin viitaten todettu, mitä luontevin työsuhteen 

alku on, ja mitä luottamuksellisempi yhteys lähimpään työympäristöön ja kollegoihin 

onnistutaan nopeasti luomaan, sitä helpompi työntekijän on jakaa omia ajatuksiaan 

työyhteisön kehittämiseksi. Sitä voimakkaampaa on myös työntekijän sitoutuminen 

uuteen työpaikkaansa, heti uran alkuvaiheessa. Tässä opinnäytetyössä sitoutumiseen 

paneudutaan juuri perehdytysprosessin tarjoaman mahdollisuuden kautta.   

 

4 SÄHKÖISEN PEREHDYTYSMATERIAALIN 

PALAUTEKYSELYN TOTEUTTAMINEN  

4.1 Tutkimusmenetelmät ja kohderyhmä  

Opinnäytetyössä palautetta uudistetusta perehdytyssisällöstä ja sen toteutustavasta ke-

rätään toimihenkilöistä koostuvalta pilottiryhmältä. Sen lisäksi tietoja saadaan aiem-

min vastaavaan kyselyyn, vanhanmallisen perehdytyksen osalta, vastanneilta.  Mene-

telmänä on strukturoitu, sähköisesti vastaajille lähetettävä kyselytutkimus ja sen tulos-

ten analysointi. Menetelmä on taloudellinen ja riittävä tehokas tutkimustarkoitukseen. 

Vastaaja vastaavat kyselyyn itsenäisesti annettujen ohjeiden pohjalta.  

 

Kyselyssä hyödynnetään mukaillen Likert-asteikkoa (mm. Heikkilä 2014). Neljäpor-

taisessa asteikossa on asenneväittämiä, joilla ilmaistaan kielteistä ja myönteistä suh-

tautumista annettuun väittämään. Väittäminä oli: 1=täysin eri mieltä, 2= jonkin verran 

eri mieltä, 3=jonkin verran samaa mieltä ja 4=täysin samaa mieltä. Väittämät valikoi-

tiin helposti ymmärrettäviksi, ja toisistaan eroaviksi. Tarkoituksella myös jätettiin kes-

kiarvo, eli niin sanottu en osaa sanoa (ei saamaa, eikä eri mieltä) -vastausmahdollisuus 

pois. Tässä tarkoituksena oli saada selkeästi eroa vastausvaihtoehtojen kesken. Osa 

kysymysten muotoilusta vaati erityistä huolellisuutta, jottei tulkintaerot vaikuttaisi tut-

kimustuloksiin. Erityisen haastavaa, on löytää esim. sopivia kysymyksiä kuvaamaan 

sitouttamisen tasoa, mikä ei ole yksiselitteisesti mitattava käsite. (Valli & Aaltola 

2015, 85-93) Sitouttamista päädyttiin arvioimaan mm. kysymyksillä: ”Perehdytys aut-

toi minua pääsemään mukaan kollegoiden joukkoon”, ”Muuttuiko 
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käsityksesi työnantajasta ensimmäisten työskentelykuukausien aikana?” sekä ”Tun-

sin, että sain perehdytystä asioista, joista oli minulle aidosti hyötyä.” (LIITE 1). 

 

Tutkimuksessa on osin kyse seurantatutkimuksesta, koska kysely lähetettiin myös kai-

kille aikaisempaan kyselyyn vastanneelle, maksimissaan kaksi vuotta kohdeyrityk-

sessä työskennelleelle, toimihenkilöille. Tähän kohderyhmään kuuluu maksimissaan 

noin 150 henkilöä. Tuloksia verrattiin niihin vastauksiin ja tuloksiin, joita perehdytys-

kehitysprosessin alussa kerättiin sähköisesti, silloisen perehdytysprosessin käyneiltä. 

Tavoitteena on pystyä, paitsi kuvailemaan, niin myös osin selittämään, paremmin il-

miönä perehdytyksen onnistumista. (Valli & Aaltola 2015, 95, 121)  

 

Lisäksi kysely lähetetiin kaikille uusille, loppukevään ja kesän 2018 aikana, yritykseen 

tulleille toimihenkilöille, joita kyselyhetkellä oli noin 40 henkeä. Yhteystiedot poimit-

tiin kohdeyrityksen henkilöstöjärjestelmästä. Vastaajat säilyvät kyselyssä anonyy-

meinä, koska yksittäisten vastaajien henkilötietoja ei kerätä vastauksiin linkitettynä.  

 

Lähtöpisteenä kyselytutkimuksen toteuttamisessa on ollut selvittää, onko sähköinen 

perehdytysmateriaali toimivampi, kuin aiempi yrityksessä käytössä ollut itseopiskel-

tavan kirjallinen tietopaketti. Ja onko, esimiehen kanssa yhdessä perehdytyslistan mu-

kaisesti läpikäytävän tietosisältö, yhä tarpeellinen.  

 

Tavoitteena kohdeyrityksessä on ollut, koko perehdytysrakenteen, ja muodon, uudel-

leen arviointi: mitä ja millä tavoin eriosastoille on mielekästä yhteisesti, ja toisaalta 

eriytetysti tarjota. Samalla mietinnässä on ollut harkita uudelleen nykyistä ratkaisua, 

jossa tuotannontyöntekijöiden, ja toimihenkilöiden perehdytys on kokonaisuudessaan 

ollut toisistaan eriytetty; myös organisaation toimitapojen, tukitoimintojen ja strategis-

ten tavoitteiden osalta. Tulosten analysointia hyödynnetään, tarvittaessa yrityksessä, 

koko perehdytysprosessiuudistuksen uudelleen suuntaamiseen ja edelleen muokkaa-

miseen. 
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4.2 Kyselyn laadinta ja toteutus 

Sähköisen perehdytyksen arviointikyselyn tarkoituksena on kartoittaa toimihenkilöille 

toteutettavan perehdytyksen sisällöllistä ja toiminnallista nykytilaa. Samalla kyselyllä 

kerättiin lisätietoa jatkokehityskohteista. Tuloksia hyödynnetään yrityksessä perehdy-

tyksen edelleen kehityksessä mm. osastokohtaiset omien kokonaisuuksien toteuttami-

sessa, sekä sisällöllisesti, että toiminnallisesti. 

 

Kysely koostuu yhteensä 20 kysymyksestä (LIITE 1). Vastaaminen tapahtui anonyy-

minä, eikä vastaajaa ja vastauksia voida yhdistää toisiinsa. Mihinkään kysymykseen 

ei ollut pakko vastata. Vastaaja voi sivuttaa yksittäisen kysymyksen, jolloin vain vas-

tatut kysymykset tallentuvat järjestelmään. Kysely lähetettiin sähköpostiviesti mukana 

kaikille alla 2 vuotta työskennelleille toimihenkilöille. Potentiaalinen vastaajajoukko 

sisälsi n. 200 henkilöä.  Sähköpostiviestissä painotettiin vastaajien mahdollisuutta, 

omilla näkemyksillään ja kokemuksillaan, vaikuttaa perehdytyksen kehitystyöhön. 

 

Kysely toteutettiin hyödyntäen verkossa toimivaa Surveypal -kyselyohjelmaa, joka on 

entuudestaan vanhemmille työntekijöille jo tuttu esim. yrityksen hyvinvointikyselyistä 

ja koulutusilmoittautumisista. Tutun ja helppokäyttöisen ohjelman valinnan myötä 

kynnys vastaamiseen toivottiin olevan mahdollisimman matala, mikä onneksi toteu-

tuikin. Kyselyn alussa oli lyhyt kuvaus ja taustoitus kyselyyn.  (Kuva 1).  
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Kuva 1. Kyselytutkimuksen alustus Surveypal-järjestelmässä. 

 

Kyselyn alussa on muutama taustakysymys, jolla ei perinteisten kyselytutkimusten ta-

paan kuitenkaan kartoiteta esim. sukupuolta, ikää ja koulutusta (Valli & Aaltola 2015, 

86). Sen sijaan olennaiseksi nähtiin työntekijän asema esimiehenä tai työntekijänä, 

sekä esim. aiempi työkokemus yrityksessä, millä tavoitellaan henkilökohtaisempaa lä-

hestymistä kyselyyn. Erityistä huomiota kiinnitettiin myös kyselyn pituuteen, jota koe-

tettiin pitää mahdollisimman tiiviinä mielenkiinnon ylläpitämiseksi ja vastausmäärien 

nostamiseksi.    

 

Kyselyssä on sekä suoria kyllä-ei vastauksia, että kuvaavampia monivalintakysymyk-

siä. Monivalintakysymyksissä Likert-tyyppisenä asteikkona on 1-4, jossa 1 tarkoitti 

”täysin eri mieltä” ja 5 ”täysin samaa mieltä” (Heikkilä 2014). Lisäksi on hyödynnetty 

muutamia vapaita vastauskenttiä kuten:” Jäin kaipaamaan sähköisessä materiaalissa 

lisäksi tietoa”, ”Miten kehittäisit koko perehdytysprosessia ja/tai uutta sähköistä pe-

rehdytysmateriaalia jatkossa?” ja ”Sana on myös vapaa, jos haluat kertoa mitä tahansa 

muuta perehdytykseen liittyvää.” Vastaajista kiitettävän moni jättikin ajatuksiaan 

avoimiin kysymyksiin, mikä helpotti vastausten tulkitsemista myös numeeristen väit-

tämien kohdalla.  
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5 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 

5.1 Kyselyn tulokset 

Kyselyyn vastasi vanhoista, alle kaksi vuotta kohdeyrityksessä työskentelevistä, toi-

mihenkilöistä 17 henkilöä (yli 6 kk-2 vuotta vastaushetkellä työskennelleitä). Uusia 

toimihenkilöjä vastasi lisäksi 12 henkilöä (alle 1 kk -6 kk yrityksessä vastaushetkellä 

työskennelleitä). Vastausmäärä oli riittävän korkea kyselyn reliabiliteetin ja validitee-

tin varmistamiseksi. Vastaajia oli kaikilta osastoilta, ja jakauma vastasi pitkälti toimi-

henkilöiden suhteellista osuutta eri osastoilla (esim. tuotanto, suunnittelu, kunnossa-

pito, talous, HR jne.). Yrityksen identiteetin salaamiseksi, ei tarkkoja osastojakoja 

työssä julkaista.   

 

Vastaajien keskuudessa oli sekä työntekijöitä, että esimiehiä. Kuitenkin niin, että val-

taosa oli muita kuin esimiehiä (ns. vanhoista vain 18,8% oli esimiehiä uusista ei ku-

kaan). Kaikilla vanhoilla vastaajilla oli ollut, omassa perehdytyksessä, käytössä myös 

perinteinen paperinen perehdytysmateriaali. Uusi perehdytysmateriaali lanseerattiin 

elokuun alussa 2018, jonka jälkeen kyselyaineistoa kerättiin syys- lokakuussa 2018. 

Vastausten analysoinnissa vierähti loppuvuosi 2018. 

 

Valtaosa vastaajista koki käytetyn sähköisen perehdytysalustan käytännölliseksi ja hy-

väksi (vanhoista 84,6 ja uusista 91,7 %).  Saman aikaisesti oppimisalustan koki kan-

keaksi (esim. hakutoiminnon puute, hitaus, liikkuminen materiaalien välillä jne.) van-

hoista 23,1 % ja uusista 41,7 %. Vastaukset voivat viitata mm. siihen, että vanhoilla 

on kokemus paperisesta lukumateriaalista tarkastuslistamaisesta perehdytyksestä, ja 

uusilla aiempi kokemus tulee joko kohdeyrityksen ulkopuolelta, tai sitä en vielä ole 

ehtinyt kertyä, jos toimihenkilö on nyt ensimmäisessä työpaikassaan opintojen jälkeen.  

 

Sähköisen materiaalin parhaina puolina koettiin esim. mahdollisuutta palata helposti 

syventää oppimista uudelleen (vanhoista 61,6 % ja uusista jopa 91,6 %), sekä mahdol-

lisuuden vapaasti valita ajankohta oppimiselle (sekä vanhoista että uusista 91,7 %). 

Kokonaisuutena sähköinen materiaali siis koettiin varsin käyttökelpoiseksi toiminnal-

lisuutensa puolesta.  
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Mielenkiintoisena lähtöasetteluna sen sijaan oli perehdytykseen panostaminen, tai sen 

puute: 18,8 % vanhoista vastanneista ei mielestään ollut saanut perehdytystä lainkaan, 

tai ei ollut varma asiasta (Taulukko 1). Heille ei mielestään myöskään selvästi oltu 

osoitettu perehdyttäjää. Uusien kohdalla vastaava prosentti oli jopa 41,7 %, vaikka 

mukaan oli tullut uusi sähköinen materiaali ja uusi prosessi. Sama 41,7 % uusista ei 

tuntenut materiaalin ja prosessin sisältöä, vaikka mainitsivat kuitenkin (66,6, %) heille 

osoitetun perehdyttäjä esim. oma esimies.  

 

Taulukko 1. Työntekijöiden kokema perehdytysprosessin sisäistäminen kohdeyrityk-

sessä.  

 

 

Seuraavan sivun taulukkoon 2 on koottu muutamia, erityisesti sitoutumiseen vaikutta-

via kysymyksiä ja niiden vastausjakaumia, molempien vastaajaryhmien osalta. Mer-

kittävää tulosten perusteella on kollegoilta saatu tuki ja perehdytyksen tarjoama väylä 

työyhteisöön tutustumiseen. Tämä koski myös sähköisenä toteutettua perehdyttämistä, 

mikä luonnollisesti asettaa omat vaateet sähköiseen perehdyttämismateriaaliin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uudet:

1. Oletko tietoisesti osallistunut perehdytysprosessiin? Kyllä 58,3% 7

En 16,7% 2 41,7 %

En ole varma 25,0% 3

Vanhat:

1. Oletko tietoisesti osallistunut perehdytysprosessiin? Kyllä 81,3% 13

En 12,5% 2 18,8 %

En ole varma 6,3% 1
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Taulukko 2. Tuki yhteisöön tutustumiselle, ja esimiehen panostus perehdytyksen on-

nistumiseksi kyselyvastausten perusteella.  

Uudet:

Perehdytys auttoi minua tutustumaan työyhteisöön. () 1 25,0%

2 41,7%

3 0,0%

4 33,3% 33,3 %

Sain työhön liittyvää tietoa työkavereiltani () 1 0,0%

2 16,7%

3 41,7%

4 41,7% 83,4 %

Vanhat:

Perehdytys auttoi minua tutustumaan työyhteisöön. () 1 13,3%

2 33,3%

3 46,7%

4 6,7% 53,4 %

Sain työhön liittyvää tietoa työkavereiltani () 1 0,0%

2 6,7%

3 26,7%

4 66,7% 93,4 %

Uudet:

Esimieheni oli kinnostunut perehtymiseni etenemisestä ja onnistumisesta () 1 16,7%

2 33,3%

3 16,7%

4 33,3% 50,0 %

Olin itse aktiivinen ottamaan selvää asioista () 1 0,0%

2 8,3%

3 58,3%

4 33,3%

Vanhat:

Esimieheni oli kinnostunut perehtymiseni etenemisestä ja onnistumisesta () 1 13,3%

2 33,3%

3 40,0%

4 13,3% 53,3 %

Olin itse aktiivinen ottamaan selvää asioista () 1 0,0%

2 0,0%

3 40,0%

4 60,0%  

 

Kysyttäessä: ”Esimieheni oli kiinnostunut perehtymiseni etenemisestä ja onnistumi-

sesta”, vastasi vanhoista vain reilu puolet, 53,3 % olevansa samaa, tai lähes samaa 

mieltä. Uusista vastanneista vastaava luku oli 50 %. Perehdyttäminen oli siis vastaus-

ten perusteella pitkälti riippuvaista omasta aktiivisuudesta molempien vastaajaryh-

mien kohdalla. Vastauksia kysymyksiin koettiin saavan hyvin 78,5 % vanhoista ja 58,3 

%. 

 

Toisaalta noin puolet vanhoista kokivat saaneensa hyvän vastaanoton työn alussa ja 

tulleensa mm. esitellyksi hyvin kollegoille, vaikka esim. työpiste oli valmis tai lähes 

valmis vain 33,4 % vastanneista. Uusilla vastaavat prosentit olivat 91,7 % (hyvä 
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vastaanotto) ja 33,4 % (esiteltiin kollegoille). Työpisteet olivat uusilla paremmin val-

miina (50%).  

 

Perehdytys myös auttoi kohtuullisesti lähikollegoiden piireihin mukaan pääsemisessä 

50 % (vanhat) ja 66,7 % (uudet). Koko työyhteisöön tutustumiseen perehdyttäminen 

vaikutti positiivisesti 53,4 % vanhoista vastaajista. Uusien vastaajien kohdalla vain 

33,3 % koki koko työyhteisöön tutustumisen onnistuneen, joten sitoutumisen edelly-

tykset, tiiviin yhteisöllisyyden kautta, ei tutkimuksen mukaan ole toteutunut hyvin. 

Esimerkiksi yhden vastaajan toive perehdytyksen sisällöksi heti alku vaiheessa sisältää 

tarpeen tutustua paremmin koko työyhteisöön. Hänen mukaansa turvallisuuden ja työ-

ajan seurannan lisäksi, olisi tarpeen panostaa työkavereihin ja työyhteisökokonaisuu-

teen tutustumiseen; ”En vieläkään tiedä mitä maalaamossa tehdään/näyttää ym. tai 

muissa rakennuksissa”. Toinen vastaaja viittaa samaan asiaan: ”Tämä sähköinen op-

pimismateriaali ei missään nimessä ole riittävä perehdytysmateriaali. Pitää olla kon-

taktia muihin ja mahdollisuus kysellä asioita. Ryhmäytyminenkin olisi tärkeää, mutta 

tämä paketti antaa hyvää pohjaa.” 

 

Sen sijaan perehdytys onnistui antamaan riittäviä valmiuksia teknisessä osaamisessa, 

esimerkiksi järjestelmien käyttöön koki saavansa avun molemmissa ryhmissä 86,6-

91,6 % vastaajista. Samoin onnistuttiin yritysten yleisen strategian, arvojen ja toimin-

takulttuurin esittelyssä: 53,3-80% vanhoista ja 63,6-75 % uusista sai materiaalista riit-

tävästi tietoa strategiasta ja arvoista.  

 

Samoin perehdytys tuotti kohtuullisesti tietämystä oman toimenkuvan tavoitteisiin 

(66,7 % vanhat ja 86,6 %) ja vastuualueisiin (75% vanhat ja uudet 73,3 %). Uuden-

muotoinen perehdytys näkyy siis erityisesti tavoitteiden selkeyttämisessä. Myös vas-

tuualueet ovat suhteellisen hyvällä tasolla kaikkien vastanneiden kesken. Myös vas-

takkaista näkemystä löytyi; räikein tapaus yhden vastaajan kommentti: ”Alussa en ol-

lut varma minkä osaston otan perehdytyksen sähköisestä valikosta (siis missä osas-

tossa työskentelen, eli sillä pohjalla on oma perehdytykseni)”. Pääosalla uusita vastaa-

jista perehdytys oli kuitenkin antanut riittävästi valmiuksia selviytymään omista työ-

tehtävistä (83,3% täysi tai osin samaa mieltä) ja vanhoista (80 %).  
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Koko yrityksen näkökulmasta valitettavin tulos kyselyssä oli kuitenkin mielestäni vas-

taukset kysymykseen: Muuttuiko käsityksesi työnantajasta ensimmäisten työskentely-

kuukausien aikana. Vanhoista vastaajista vain 13,3 % ja uusista 16,7 % koki vaikutuk-

sen olleen positiiviseen suuntaan, ja jopa 26,7 % vanhoista ja 33,3% uusista tunsivat 

työsuhteen alun vaikuttaneen negatiivisesti. Tähän on perehdytyksellä suuri merkitys. 

Toisaalta vaikutusta on myös isolta osin yrityksen toiminnasta ennalta saadulla, joko 

esimerkiksi rekrytointiprosessin aikana rakentuneella tai ulkoisella markkinoinnilla 

muokatulla, työnantajamielikuvalla. Saatu mielikuva ei vastausten perusteella tule lu-

nastetuksi työsuhteen alussa. Uusi sähköinen materiaalikaan ei tulosten mukaan ole 

lievennä negatiivista kokemusta (Taulukko 2).  

 

Taulukko 2. Työnantajamielikuvan heikkeneminen perehdytyksen aikana. 

 

 

5.2 Tulosten analysointi 

 

Sähköinen perehdytysmateriaali osoittautui toiminnallisuuteensa puolesta hyvin käy-

tettäväksi. Perehdytysalusta koettiin sekä vanhojen, että uusien vastaajien keskuudessa 

käteväksi ja helpoksi käyttää. Myös materiaalin visuaaliseen ilmeeseen oltiin tyytyväi-

siä. Yksittäisiä toiminnallisuusongelmia oli, mutta palautteen pohjalta ne ollaan orga-

nisaatiossa jo korjattu. Samoin esim. tekstin luettavuuteen tullaan vastaisuudessa edel-

leen kiinnittämään tarkempaa huomiota.  

 

Kaiken kaikkiaan asetettujen tutkimuskysymysten osalta: 1. Minkälaisena sähköinen 

perehdytysmateriaali toiminnallisuus koetaan ja 2. Onko uudistettu perehdytysmateri-

aalin käytettävämpi ja sisällöllisesti toimivampi kuin aiempi materiaali, tulokset olivat 
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positiivisia ja kannustavia, joten niiden pohjalta itse sähköistystä on hyvä jatkaa. Tut-

kimus osoitti sisältötavoitteen toteutuneen, teknisessä mielessä, tavoitellusti. 

 

Sen sijaan sitoutumiseen ja sitouttamiseen liittyvät tutkimuskysymykset: miten toteu-

tettavalla perehdytysmateriaalilla voidaan vaikuttaa toimihenkilöiden sitoutumiseen ja 

minkälaisena työpaikkana uudet työntekijät pitävät kohdeyritystä perehdytyksen käy-

tyään, sekä miten he kokevat perehdytysmateriaalin toimivan työyhteisöön sosialisoi-

tumisen tukena, eivät antaneen kovin myönteisiä tuloksia. Tutkimuksen perusteella 

uudistettu perehdytysmateriaali ei nykyisessä muodossaan auta sitouttamiseen. Kysely 

myös viittasi yrityksen heikkoon sitouttamisvalmiuteen, erityisesti henkilöstöresurs-

siin panostamisen näkökulmasta. Tämä näkyi mm. perehdytyksen osittaisena ulkois-

tamisena kollegoille ja työntekijälle itselleen.  

 

Sitoutumisessa keskeisiä tekijöitä ovat oman työtehtävän vastuiden ja sisällön merki-

tyksellisyys ja hallinta, sekä työyhteisön positiivinen vaikutus. Sähköinen perehdytys 

yhdessä muun perehdyttämistoiminnan kanssa koetaan kohdeyrityksessä tutustutta-

neen uudet työntekijät kohtuullisen hyvin lähikollegoihin. Tämä on sitoutumisen nä-

kökulmasta hyvä, koska valtaosa työajasta kuluu lähikollegoiden kanssa. Moni työteh-

tävä vaatii kuitenkin yhteistyötä laajemmin työyhteisössä, jotta voi löytää olennaiset 

kontaktit omien työtehtävien kannalta. Tämä vaikuttaa välillisesti myös työn tehok-

kuuteen ja tuottavuuteen. Opinnäytetyön tulosten perusteella kohdeyrityksessä työyh-

teisö jää noin puolelle vastanneista tuntemattomaksi tai ainakin etäiseksi. Tämä voi 

tutkimusten olla haaste sitoutumisen näkökulmasta.  

 

Toinen merkityksellinen vaikutus sitoutumisessa on johtamisen ja esimiestyön onnis-

tuminen niin, että työntekijät kokevat heistä oltavan kiinnostuneita, muutakin kuin 

välttämättöminä käsipareina. Mikä tarkoittaa johdon painottavan muita kuin henkilös-

tötekijöitä yrityksen toiminnassa (Lampikoski 2005, 155). Välillisesti tutkimus osoitti 

viitteitä tähän, koska monet kokivat perehdytyksen jääneen osin omalle tai kollegoiden 

vastuulle.  

 

Erityisen haasteen sitouttamiselle tuo, uudistetussa perehdytysprosessissakin, hukattu 

työsuhteen alun mahdollisuus vaikuttaa työntekijään positiivisesti. Sillä kuten teoria-

osassa todettiin, henkilöriskin näkökulmasta kriittisiä hetkiä, ovat työsuhteen alun 
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viikot ja kuukaudet, jolloin työyhteisöön sosialisoituminen lähtee liikkeelle. Tämä 

yleensä edellyttää mm. ohjatusta ja määrätietoista perehdytysprosessia. Perehdytys 

materiaaliin ja henkilökohtaiseen perehdytysosaan tulisi lisätä, yhteisöllisyyttä ja po-

sitiivista työmielikuvaa, kohottavaa materiaalia, esimerkkinä voisi olla osastokohtaiset 

vierailut, ja perehdyttäjän roolin osoittamista niille henkilöille, joilla itsellään on mah-

dollisimman hyvä ja positiivinen kokemus yrityksestä. Tämä tuleekin ottaa huomioon 

perehdytystä edelleen kehitettäessä, ja osastokohtaisten perehdytysosioiden sisällön ja 

muodon luomisessa. Samoin esimiehen henkilökohtaiseen tukeen ja kiinnostukseen 

tulee panostaa sähköisessä perehdytyksessäkin.  

 

Sähköisessä muodossa yrityksen perehdytys sen sijaan onnistuu erityisen hyvin, paitsi 

jo edellä mainitussa toiminnallisuudessa, niin myös ns. perehdytyksen perinteisessä 

tavoitteessa, eli tiedon jakamisessa. Järjestelmät ja työtehtävät tulee esille vastaajien 

mukaan hyvin.  

 

Pitkällä tähtäimellä tulokset viittaavat kuitenkin haasteisiin uusien työntekijöiden si-

toutumisessa. Sitoutumisen kannalta olennainen alkuinnostuksen jatkaminen ja tuke-

minen ei toteudu, päinvastoin. Noin kolmannes kokee käsityksen työpaikasta muuttu-

neen negatiiviseen suuntaan, mikä on huolestuttavaa. Avoimissa vastauksissa myös 

kaivattiin nimettyä ohjaajaa, joka varmistaisi osaamisen ymmärtämisen. Kuten eräs 

vastaajista kommentoi: ”Perehdytysprosessissa pitäisi olla jokin muukin seuranta tai 

tavoite, kuin perehdytettävien kohtien listamainen läpikäynti. Työnlaadun ja työtur-

vallisuuden voi sitten vain arvailla, koska esimies ei ole asiaa ymmärtämisen tasolla 

varmistanut”. Perehdytyksen osastokohtaisiin osiin voisikin olla esim. tarpeen lisätä 

enemmän tarkistavia kysymyksiä sisällön sekaan, millä voidaan paremmin varmistaa 

materiaalin ymmärtämistä. Yksi lisätoiminnallisuus voisi olla esim. chat-palvelu, tai 

joidenkin kontaktihenkilöiden ”osastokummien” kasvokuvan ja yhteystietojen hel-

pompi näkyvyys. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Perehdytysmateriaalin sähköistäminen on toiminnallisuuden ja käytännöllisyyden 

puolesta onnistunut hyvin. Valittu alusta ja toteutus on onnistunut, mikä on hyvä pohja 

perehdytysmateriaalin sisällölliseen edelleen kehittämiseen. Kätevyys ja modernius 

siis toteutui tutkimuksen perusteella tavoitellusti.  

 

Huomioitavaa kuitenkin on, että tutkimus ei anna koko kuvaa perehdytyksen onnistu-

misesta, koska käsittelyssä, ja arvioinnissa oli kohteena ainoastaan perehdytyksen ylei-

set osat, eikä esim. tarkemmat osastokohtaiset sisällöt, jotka ovat vasta osin rakenteilla. 

Toisaalta vastaajat eivät nytkään kokeneet suuria puutteita esim. vastuualueiden ja ta-

voitteiden sisäistämisessä työtehtäviensä osalta, mikä perinteisesti on erityisesti osas-

tojen omien perehdytysten vastuulla.  

 

Opinnäytetyön kyselytutkimuksessa asetetut kysymykset ja niiden kautta saadut vas-

taukset, eivät myöskään välttämättä parhaalla mahdollisella tavalla tuo esiin yrityksen 

sitouttamisvalmiuksia, koska kyseessä on pääosin perehdytysvaiheessa olevat työnte-

kijät. Sitouttavista tekijöistä tunnustusta tuli yrityksen vision ja strategian, sekä edellä 

mainitun oman työtehtävän sisällön suhteen. Toisaalta tutkimus välitti kuvaa henki-

löstötekijöiden, kuten innostamisen ja esimiestyössä henkilöstöön paneutumisen, vä-

häisestä onnistumisesta.  

 

Kriittisiä haasteita tutkimus osoitti myös työnantajamielikuvan heikkenemisessä ja yh-

teisöllisyyden rakentumisessa. Tämä on ongelma, koska rekrytointi on kallista ja osaa-

van toimihenkilöstön löytyminen yritykseen on jo nykyisellään haastavaa, mm. alueen 

hyvän työllisyystilanteen vuoksi. Tämä oli myös yksi uudistuksen keskeinen tavoite. 

Tässä suhteessa opinnäytetyön otsikon ajatus sähköisen materiaalin tuomasta hyödystä 

ja tuesta sitouttamisen näkökulmasta, ei kyselyn perusteella saatu vahvistusta. Tutki-

mus osoitti, että perehdytyksen mahdollistama positiivinen alkuvire ja innostus uuteen 

työpaikkaan ja työtehtäviin, osin menetetään -ainakin kyselyyn vastanneiden mukaan. 

Syitä voi olla monia, mutta avoimissa vastauksissa mainittiin mm. organisoimatto-

muus. Toinen tulkinta vastausten perusteella voi olla hakuprosessissa synnytettyjen 

mielikuvien toteutumattomuus. Tähän apuna voisi olla oma positiivisesti virittäytynyt 
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perehdyttäjä. Nyt valtaosa koki tiedon alkupäivinä tulevan pitkälti kollegoilta aktiivi-

sesti itse kysymällä. Tämä auttaa sosialisoitumiseen ja lähimpien työkavereiden 

kanssa tutustumiseen, mutta voi olla haaste, jos joukossa on joku, tai joitain negatiivi-

sesti omaan osastoon tai koko yritykseen suhtautuvia.  

 

6.1 Ajatuksia jatkotyöhön 

Tulosten perusteella sitouttamisessa on paljon työsarkaan tehtävissä. Sähköinen mate-

riaali voi tukea sitoutumista, mutta suorasta hyötysuhteesta tutkimuksen kysymysten 

ja vastausten perusteella ei saatu näyttöä. Lähtökohtana voisi olla edellä jo mainitun 

sitoutuneen ja innostuneen perehdyttäjän osoittaminen, sekä panostaminen osastojen 

väliseen yhteistyöhön ja tutustumiseen. Tämä onkin jo tulossa, sillä suunnitelman mu-

kaan kaikille pakolliseksi perehdytysmateriaaliksi sähköisesti tullaan rakentamaan 

myös pieni yleisperehdytys muihin osastoihin, sekä yleisiin tukitoimintoihin, kuten 

HR- ja IT-osastoon.  

  

Perehdytys ei myöskään onneksi ole ainut tapa sitouttaa työntekijä yritykseen: työn 

sisällön, työympäristön ja kannustavan kollegoiden tuen lisäksi henkilöstön kehittämi-

nen on kanava sitouttaa henkilöstöä.  Tällä tarkoitetaan esim. sisäistä koulutusta, pe-

rehdyttämisprosessia, uramahdollisuuksia ja osaamisen johtamiseen panostamista.  

Kohdeyrityksessä sisäinen koulutusmahdollisuus on hyvällä tasolla, samoin erityisesti 

viime aikoina panostusta on laitettu urapolkuihin ja osaamisenkehittämisen systemaat-

tiseen arviointiin ja tukemiseen, sekä tavoitteiden asetantaan. Edelliset toiminnot ovat 

onnistuessaan ja johdonmukaisesti toteutettuna omiaan vahvistamaan työntekijöiden 

sitoutumista.   

 

Joka tapauksessa, tämän tutkimuksen pohjalta, jatkossa olisi kannattavaa syventyä tar-

kemmin niihin syihin, miksi työnantajamielikuva selkeästi vaikuttaa laskevan työsuh-

teen ensi kuukausien aikana. Tavoitteena olisi saada selville juurisyitä mielikuvan 

heikkenemiseen. Toisaalta tai yhtä lailla, olisi hyvä kaivella tarkemmin perusteita 

työntekijöiden kokemaan esimiesten vähäiseen tukeen, ja kiinnostukseen 
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perehdytysprosessin etenemisessä. Onko syy todellinen ja jos, niin mitä sille olisi yh-

teisesti tehtävissä? 

 

Yhteenvetona voi tutkimuksen ja teoriapohjaan perusteella todeta, että jo perehdytys-

materiaalilla, myös sähköisessä muodossa, voi tukea henkilöstön sitoutumista, vaikka 

kohdeyrityksessä tämä mahdollisuus jää osin hyödyntämättä. Toinen väylä voi olla 

esim. esimiestyön tukeminen.  
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LIITE 1 

PEREHDYTYKSEN ONNISTUMISTA ARVIOIVA SÄHKÖINEN 

KYSELYLOMAKE 

 

Taustatiedot 

 

Kuinka kauan olet työskennellyt yrityksessä: 

Osasto, jolla työskentelit nyt aloittaessasi: 

Olen työskennellyt aiemmin yrityksessä muulla osastolla, mutta ollut välillä pois: 

kyllä/ei 

Työskentelin aloittaessani esimiehenä: 

kyllä/ei 

 

Perehdytysprosessin onnistuneisuus 

1. Oletko tietoisesti osallistunut perehdytysprosessiin? 

✓ Kyllä 

✓ En 

✓ En ole varma 

2. Tiedätkö mitä perehdytysprosessi piti sisällään? 

✓ Kyllä 

✓ En 

 

 

3. Mieti ensimmäisiä päiviäsi yrityksessä ja pohdi seuraavia asioita: 

(1=täysin eri mieltä, 2= jonkin verran eri mieltä, 3=jonkin verran samaa mieltä, 4=täy-

sin samaa mieltä) 

  

✓ Minut otettiin aloittaessani hyvin vastaan    

✓ Minut esiteltiin muille riittävissä määrin  

  

✓ Työpisteeni oli valmis     

✓ Esimieheni toimi perehdyttäjänäni, tai minulle oli nimetty perehdyttäjä, joka 

neuvoi minua     



 

✓ Tiesin kenen puoleen kääntyä ongelmatilanteissa  

  

✓ Sain liikaa tietoa ensimmäisinä päivinä   

  

✓ Sain liian vähän tietoa ensimmäisinä päivinä 

 

 

4. Pohdi perehdystä työhösi: 

(1=täysin eri mieltä, 2= jonkin verran eri mieltä, 3=jonkin verran samaa mieltä, 4=täy-

sin samaa mieltä) 

✓ Esimieheni oli kiinnostunut perehdyttämiseni etenemisestä ja onnistumisesta 

✓ Olin itse aktiivinen ottamaan selvää asioista 

✓ Sain aina vastauksen, kun minulla oli jotain mistä tarvitsin tietoa 

✓ Tunsin, että sain perehdytystä asioista, joista oli minulle aidosti hyötyä 

✓ Perehdytys auttoi minua tutustumaan työyhteisöön 

✓ Sain työhön liittyvää tietoa työkavereiltani 

 

5. Aloittamisesi jälkeen, koetko että: 

(1=täysin eri mieltä, 2= jonkin verran eri mieltä, 3=jonkin verran samaa mieltä, 

4=täysin samaa mieltä)     

✓ Tiedän työni tavoitteet 

✓ Olen tietoinen omista vastuualueistani 

✓ Vastuun ja työn vaativuus on lisääntynyt 

✓ Osaan käyttää työssäni tarvittavia tietojärjestelmiä 

✓ Olen tietoinen yrityksen yleisistä asioista, strategiasta, visiosta ja toimintata-

voista. 

✓ Koen sisäistäneeni yrityksen yrityskulttuurin, toimitavat ja arvot  

✓ Perehdytys auttoi minua pääsemään mukaan kollegoiden joukkoon (minun on 

esim. helppo jakaa mielipiteitäni tai toisaalta kysyä tarvittaessa neuvoa) 

 

6. Auttoiko perehdytys sinua selviytymään työtehtävistäsi? 

✓ kyllä 

✓ Osittain 

✓ Ei 



 

 

7. Miten perehdytys auttoi/miksi ei auttanut? 

 

8. Muuttuiko käsityksesi työnantajasta ensimmäisten työskentelykuukausien aikana 

✓ Positiiviseen suuntaan 

✓ Pysyi melko samoina kuin aloittaessa 

✓ Negatiiviseen suuntaan 

 

 

9. Jos käsityksesi muuttui, osaatko sanoa minkä vuoksi? 

 

 

10. Arvioi perehdytyksesi onnistuneisuutta kokonaisuutena: 

 

 

 

Perehdytysmateriaalin sisältö ja muoto 

1. Minkälaisena koit sähköisen perehdytysmateriaalin sisällön? 

✓ se sisälsi juuri tarpeelliset tiedot, joita koin tarvitsevani ensimmäisinä päivinä 

ja viikkoina 

✓ Aihepiirit olivat hyvät, mutta tarkempi sisältö oli mielestäni vajaata 

✓ Osa sähköisistä aihepiireistä sopii mielestäni paremmin käsiteltäväksi keskus-

teluissa ohjaajan ja/tai kollegoiden kanssa.  

Anna esimerkki (avoin kenttä) 

 

2. Jäin kaipaamaan sähköisessä materiaalissa lisäksi tietoa: 

 (avoin kenttä) 

3. Sähköistä perehdytysmateriaalia oli kätevä käyttää 



 

✓ kyllä 

✓ ei 

4. Parasta materiaalissa oli (voit valita useita kohtia) 

✓ mahdollisuus palata asioihin kätevästi uudelleen 

✓ mahdollisuus tutustua asioihin ennakkoon 

✓ mahdollisuus vapaasti valita ajankohta perehtymiseen 

✓ materiaalin helppokäyttöisyys 

5. Huonointa materiaalissa oli (voit valita useita kohtia) 

✓ hankalakäyttöinen järjestelmäsovellus (vaikeakäyttöisyys) 

✓ järjestelmän kankeus (esim. suppea hakutoiminto, hitaus, liikkuminen materi-

aalien välillä jne.) 

✓ vuorovaikutuksen puute, opin parhaiten keskusteluissa ohjaajan kanssa 

✓ suppea perehdytysaineisto 

 

Perehdytyksen kehittäminen 

1. Missä muodossa yleisiin asioihin liittyvä perehdytysmateriaali itsellesi toimii par-

haiten? (voit valita useamman) 

✓ Sähköisessä muodossa, mahdollisuutena opiskella työaikana silloin kun se it-

selle sopii 

✓ Kasvokkain esimiehen/perehdyttäjän kertomana 

✓ Suuremmassa ryhmässä luennoituna 

✓ Kirjallisena tietopakettina 

✓ Jollain muulla tavalla, millä 

 

2. Haluaisitko perehtyä yritykseen jo ennen aloitusta? 

✓ Kyllä, olisi mukava perehtyä sisäisiin asioihin jo ennen ensimmäistä työpäivää 

✓ Ehkä, kaiken mitä haluan tietää saa kylläkin tiedoksi yrityksen nettisivuilta 

✓ En, paikan päällä se sitten selviää 

 

3. Millaisia asioita olisi mielestäsi hyvä käydä läpi heti ensimmäisten päivien ja viik-

kojen aikana? 

 

4. Miten kehittäisit perehdytysprosessia jatkossa? Sana on myös vapaa, jos haluat ker-

toa mitä tahansa muuta perehdytykseen liittyvää. 


