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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä yrityksen johto tarvitsee onnis-

tuneeseen perehdyttämiseen. Tutkimuksessa haluttiin saada selville, mitä haasteita 

perehdyttämisessä on ja miten niitä voidaan ratkaista sekä minkälaista materiaalia 

johto tarvitsee perehdyttämisen tueksi. Tutkimus tehtiin VV-Kuivaus Oy:lle, koska 

yritykseltä puuttui perehdytysmateriaali. 

Teoriaosuudessa käsitellään ensimmäisenä perehdyttämisen tarkoitusta, tavoitteita 

ja perehdyttämisen hyötyjä sekä haasteita. Perehdyttäminen käytännössä on teoria-

osuuden laajin kokonaisuus, jossa käsitellään perehdyttämistä suunnittelusta toteu-

tukseen. Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista eli laadullista menetelmää. Haas-

tattelumenetelmänä tutkimuksessa on käytetty teemahaastatteluita. Tutkimukseen 

osallistui kaikki VV-Kuivaus Oy:n yksiköiden päälliköt sekä työnjohtajat. Haasta-

teltavia tutkimuksessa oli kaksitoista ja haastattelut kestivät puolesta tunnista tun-

tiin. 

Tutkimustuloksista selvisi, että yrityksen johto tarvitsee perehdyttämisen onnistu-

miseen suunnitelmallisuutta, jonka avulla perehdyttämisen ajanhallinta helpottuisi 

ja perehdyttämiseen saataisiin yhdenmukaisuutta. Perehdyttämisen onnistumiseen 

tarvitaan valmiiksi laadittua materiaalia, joka on helposti muokattavissa. Materiaa-

liksi tarvitaan perehdytysopas johdon työkaluksi, jonka voi antaa työntekijän mu-

kaan. Materiaaliksi tarvitaan myös perehdyttämisen tarkistuslista, jonka avulla var-

mistetaan, että kaikki asiat tulee käytyä läpi. Perehdyttämisen haasteita yrityksessä 

on ajan riittämättömyys, materiaalin puuttuminen ja se, että perehdyttäminen on 

muistin varassa. Tutkimustulosten avulla sekä suunnitelman ja materiaalin laadin-

nalla perehdyttämistä saadaan parannettua yrityksessä ja ne auttavat yrityksen joh-

toa onnistumaan perehdyttämisessä. 
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The objective of this thesis was to find out what the company management needs 

for carrying out successful orientation. The aim of this thesis was to find out what 

challenges the orientation process has and how the problems can be solved, and 

what kind of material the management needs to support the orientation process. 

This thesis was made for VV-Kuivaus Ltd, because the company lacked introduc-

tion material. 

 

In the theoretical study, the purpose and objectives of the introductory training 

and the benefits and challenges of the orientation were discussed first. Orientation 

on practical level is the most comprehensive element discussed in the theoretical 

study and it with orientation from design to implementation. The qualitative 

method was used in thesis. Theme interviews were used in the study. All the 

heads of VV-Kuivaus Ltd's units as well as the supervisors were involved in the 

survey. A total of twelve interviewees were carried out, and the interviews took 

from half an hour to one hour per person. 

 

The results of the research showed that the management of the company needs a 

comprehensive plan, which would make orientation more effective and structured, 

leading to all new employees getting similar orientation. Successful orientation re-

quires ready-made material that is easily customizable. As a material, an orienta-

tion guide is needed for the management as a tool that can be provided for the em-

ployee. Material is also required for the orientation checklist to help ensure that all 

things are included in the orientation process. Challenges in the orientation pro-

cess at the company were the lack of time, the lack of material and the fact that 

orientation is only based on memory. With the help of the research results, the 

planning and the design of material can be improved in the company and this will 

help the management of the company succeed in the orientation process. 
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1 JOHDANTO 

Työ on aina ollut osa ihmisen elämää ja työhön tarvitaan opastusta eri osa-alueilla 

(Kupias & Peltola 2009, 13). Yrityksen toimintaa pyörittävät ihmiset, yritys on riip-

puvainen henkilöstöstään ja työntekijät ovat yrityksessä tärkeä voimavara, mutta 

voimavarana hauras. Yrityksen toimintaan vaikuttavat henkilöstön vaihtuvuus ja 

heidän osaamisensa. (Viitala 2013, 8.) Uuden työn aloittaessa tai tehtävää vaihta-

essa työntekijän tulee saada hyvä vastaanotto yrityksessä sekä oikeanlainen pereh-

dytys organisaatioon ja työtehtävään. Uusi työntekijä voi olla aloittelija alalla tai jo 

kokenut, jokainen tarvitsee perehdytystä aloittaessaan uudessa työpaikassa. Pereh-

dytyksen laajuus voi vaihdella työntekijän kokemuksen ja osaamisen mukaan, pe-

rehdyttäminen tulisikin aina suunnitella tulijan mukaan. (Ketola 2010, 79; Kupias 

ym. 2009, 13.) 

Perehdyttämisellä tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, jossa työntekijälle kerrotaan ja 

opastetaan työn kannalta keskeisimmät asiat sekä työntekijä oppii tuntemaan yri-

tyksen, sen henkilöstön ja toimintatavat. Perehdyttämisen avulla työntekijä oppii 

tietämään häneen kohdistuvat odotukset sekä hänelle asetetut tavoitteet. Perehdyt-

tämisen tarkoituksena on, että työntekijä pystyy hoitamaan työnsä tehokkaasti, tur-

vallisesti ja täyttämään työlle asetetut laatutavoitteet. (Hyppänen 2009, 194–195; 

Kangas & Hämäläinen 2007, 2; Ketola 2010, 79; Kupias ym. 2009, 19.) Työnteki-

jän perehdyttäminen hoidetaan työpaikalla, yleisimmin tiloissa joissa työntekijä tu-

lee tekemään työtään. Perehdyttäminen hoidetaan työajalla, mutta joitakin materi-

aaleja voidaan antaa uudelle tulokkaalle ennakkoon luettavaksi ennen työn alkua. 

(Sims 2002, 338–342; Ketola 2010, 71.)  

Yrityksen johto toteuttaa monia henkilöstöjohtamisen osa-alueita käytännössä, yksi 

näistä osa-alueista on perehdyttäminen (Viitala 2013, 21). Johdon tulee suunnitella 

perehdyttäminen sekä laatia perehdyttämisprosessi yritykselle, lisäksi jokaiselle tu-

lokkaalle perehdyttämisprosessi tulee yksilöllistää. Johdon tulee itse hoitaa pereh-

dyttäminen tai delegoida perehdyttämisprosessin hoitaminen jollekin osaavalle 

henkilölle. Perehdyttämistä tulee seurata ja arvioida, sekä tarpeen mukaan kehittää. 



9 

Perehdyttäjä tarvitsee työkaluja apuvälineeksi perehdyttämiseen, etteivät kaikki tar-

vittavat tiedot ole muistin varassa, jolloin helposti moni asia unohtuu ja vaikuttaa 

muun muassa työntekijän perehdyttämisen laatuun, motivaatioon ja työturvallisuu-

teen. 

Perehdyttämisellä sekä perehdyttäjällä on vaikutusta uuden työntekijän oppimiseen 

sekä hänen motivaatioonsa (Lahti 2007, 38, 58). Työntekijälle voidaan nimetä oma 

perehdyttäjä, jolloin roolien epäselvyys vähenisi, koska roolien epäselvyydellä voi 

olla vaikutusta negatiivisesti perehdyttämiseen (Ketola 2010, 159–163). Bourdeau 

(2012) on tutkinut perehdyttämistä ja hänenkin mukaansa uudelle työntekijälle olisi 

hyvä nimetä oma perehdyttäjä (Bourdeau 2012, 69–70). 

Perehdyttäminen on tärkeä osa työntekijän niin sanottua sosiaalistumista. Sosiaa-

listuminen on prosessi, joka auttaa työntekijää sopeutumaan uuteen yritykseen, työ-

tehtäviin ja yrityksen kulttuuriin, lisäksi se auttaa työntekijää ymmärtämään häneen 

kohdistuvia odotuksia. Sosiaalistumisen avulla työntekijä oppii myös tietämään hä-

nelle uudessa työpaikassa tehtävään kuuluvat toimintatavat sekä asenteet. (Gómez-

Mejía, Balkin & Cardy 2001, 285–286; Saks & Gruman 2011.) Saks & Gruman 

(2011) ovat tutkineet hyvän perehdyttämisen myönteisiä vaikutuksia yrityksissä. 

Tutkimustuloksissa selvisi, ettei perehdytysohjelmalla ole ollut merkitystä ovatko 

tutkimushenkilöt sitoutuneet työhönsä ja organisaatioon, mutta perehdyttämisellä 

on ollut vaikutusta henkilöiden tunnetasoon, kuten esimerkiksi miten he kokevat 

sopivansa työtehtävään sekä organisaatioon ja lisäksi mikä heidän pysyvyyden tun-

teensa oli. Tutkijat ovat pohtineet sitä, ettei perehdyttämiselle ole ollut suoraa vai-

kutusta työntekijän sitoutumiseen, mutta toista kautta yhteys kuitenkin on. (Saks 

ym. 2011; Viitala 2013, 209–210.) 

1.1 Tutkimuskysymys ja tavoitteet 

Opinnäytetyö tehdään yhdessä toimeksiantajan kanssa ja työn lähtökohtana ovat 

toimeksiantajan tarpeet. VV-Kuivaus Oy:llä on tarve perehdytysoppaalle, toimek-

sianto on saatu yritykseltä kesällä 2018, toimeksiantona on laatia heille perehdy-

tysopas perehdyttäjien apuvälineeksi, jonka voi antaa myös työntekijöille. Ennen 
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perehdytysoppaan laadintaa selvitetään, mitä perehdyttäjät tarvitsevat onnistuak-

seen perehdyttämisprosessissa paremmin. 

Tutkimuskysymys tässä tutkimuksessa on ”Mitä onnistuneeseen perehdyttämiseen 

tarvitaan johdon näkökulmasta”. Lisäksi tutkimuksen avulla pyritään saamaan sel-

ville, mitä haasteita perehdyttämisessä on tällä hetkellä, koska sen avulla pystytään 

laatimaan perehdytysopas auttamaan esille tulleissa haasteissa. 

Tutkimuksen tavoitteena on saada näkökulmia haastatteluiden avulla johdon kan-

nalta perehdyttämisestä ja siitä, mitä perehdytysoppaan tulisi sisältää heidän mie-

lestään, jotta siitä olisi heille mahdollisimman paljon hyötyä. 

Tutkimus tehdään, koska VV-Kuivaus Oy:ltä puuttuu perehdytysopas, jonka avulla 

jokainen perehdytetään työhön sen alkaessa. Tutkimuksen avulla saadaan tietoon, 

mitä puutteita ja haasteita johdon näkökulmasta perehdyttämisessä on sekä, mitä 

työkaluja he tarvitsevat onnistuakseen perehdyttämisessä. Lisäksi tutkimuksen 

avulla saadaan selville, mitä perehdytysoppaan tulisi sisältää johdon näkökulmasta. 

Tutkimuksen avulla saatujen tietojen perusteella tehdään perehdytysopas sekä muut 

havainnot ja saadut tiedot käsitellään tässä tutkimuksessa. 

Työlle asetetaan kaksi päätavoitetta: 

1. Perehdyttämisen tarpeet johdon näkökulmasta 

Tutkimuksen avulla saadaan johdon näkökulma, mitä työkaluja tarvitaan onnistu-

neeseen perehdyttämiseen ja mitkä ovat asioita, jotka helpottaisivat perehdyttä-

mistä sekä miten perehdyttämisestä saisi yhtenäisen kokonaisuuden. Tämän tutki-

muksen avulla saadaan selvitettyä mahdolliset haasteet perehdyttämisessä tällä het-

kellä. 

2. Perehdytysopas 

Tutkimuksesta saatujen tietojen pohjalta sekä yhteistyössä VV-Kuivaus Oy:n 

kanssa luodaan toimiva perehdytysopas perehdyttäjien apuvälineeksi sekä opas, 

jonka voi myös antaa uudelle työntekijälle tietopankiksi, josta uusi työntekijä voi 

kerrata asioita ja pitää mielessä yrityksen toimintamallia. 
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1.2 Tutkimuksen rajaus 

Empiirinen tutkimus rajataan koskemaan VV-Kuivaus Oy:n perehdyttäjiä, joita yri-

tyksessä ovat pääasiassa työnjohtajat, mutta myös yksiköiden päälliköt. Tutkimuk-

sen otantaan ei kuulu täten koko VV-Kuivaus Oy:n henkilöstö. Työn tarkoituksena 

on tutkia ainoastaan perehdyttämistä johdon näkökulmasta, jolloin tutkimuksen 

avulla saadaan tarvittavaa tietoa perehdytysoppaan sisältöön sekä perehdyttämisen 

käytäntöihin organisaatiossa. Tutkimuksen avulla oppaasta saadaan perehdyttäjille 

apuväline, mutta myös sellainen, jonka voi antaa työntekijälle. 

Tutkimuksen tarkoituksena ei ole tutkia yleisesti johdon näkemystä perehdyttämi-

sestä vaan nimenomaan VV-Kuivaus Oy:n johdon näkökulmaa perehdyttämisestä. 

Tutkimuksen otantaan kuuluvat kaikki VV-Kuivaus Oy:n toimipisteet ja tarkoituk-

senani on tehdä perehdytysopas, jota pystytään käyttämään jokaisessa toimipis-

teessä. 

1.3 Toimeksiantajan esittely 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on VV-Kuivaus Oy. Yritys on aloittanut toimin-

tansa 2013 ja yritys keskittyy toimimaan vahinkopalveluiden parissa eli toimialana 

yrityksellä on vesivahinkosaneerausten kokonaispalvelut. Yritys toteuttaa vesiva-

hinkoihin liittyvät kartoitukset ja korjaukset avaimet käteen -periaatteella. VV-Kui-

vaus Oy toimii tällä hetkellä Seinäjoella, Vaasassa ja Jyväskylässä sekä kesästä 

2018 alkaen myös Kokkolassa. Yrityksen asiakkaita ovat vakuutusyhtiöt, isännöit-

sijät, kaupungit, kunnat, yritykset ja yksityishenkilöt. (VV-Kuivaus Oy.)  

Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä noin 50 henkilöä ja osa heistä toimii esimie-

henä sekä siten myös perehdyttäjänä. Henkilökunta jakautuu yrityksessä seuraa-

vasti; toimitusjohtaja, yksiköiden päälliköt, työnjohtajat, kosteuskartoittajat, purka-

jat sekä rakentajat.  
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1.4 Tutkimuksen rakenne 

Opinnäytetyö koostuu kolmesta osasta, johdanto, teoriaosuus sekä empiirinen 

osuus. Nämä kolme osa-aluetta muodostavat kokonaisuuden tähän opinnäytetyö-

hön. 

Johdanto-osassa käydään läpi tutkimuksen taustat, tutkimuskysymys ja tutkimuk-

sen tavoitteet. Lisäksi toimeksiantaja esitellään lyhyesti.  

Teoriaosuudessa käsitellään kirjallisuutta sekä muuta materiaalia, mitä perehdyttä-

misestä tiedetään jo ennalta. Teoriaosuudessa tarkastellaan perehdyttämistä, kuten 

sen tarkoitusta, tavoitteita, hyötyjä sekä haasteita ja laajimpana kokonaisuutena pe-

rehdyttämistä käytännössä, perehdyttämistä suunnittelusta toteutukseen. Teoreetti-

nen viitekehys auttaa lukijaa ymmärtämään empiiristä osaa.  

Empiirisessä osassa käydään läpi tutkimuksen vaiheet ja käytettävät menetelmät ja 

toteutustapa. Haastatteluissa käytettävä runko esitellään, jonka jälkeen esitetään tut-

kimustulokset sekä tutkimustuloksista tehdyt johtopäätökset, lopuksi arvioin työn 

luotettavuutta. Tutkimuksen jälkeen yritykselle laaditaan perehdytysopas, jota ei 

yrityksen luottamuksellisen aineiston vuoksi käsitellä tässä työssä. 

Tutkimuksen eteneminen voidaan kuvata prosessina, kuviossa 1. on esitettynä tä-

män tutkimuksen prosessin eteneminen, joka on muokattu Mäntynevan (2003, 13–

14) pohjalta: 
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Kuvio 1. Tutkimusprosessi. 

Tutkimusprosessi aloitetaan määrittämällä tutkimusongelma tai -kysymys, tämä 

määrittää minkälainen tutkimuksesta tulee. Tutkimuksessa määritellään ensin, mitä 

halutaan tutkia ja rajataan tutkimus huolellisesti. Tarkka tutkimuskysymys sekä tut-

kimuksen rajaus auttavat tutkijaa koko tutkimuksen ajan ja työ helpottuu. Tutki-

mussuunnitelmaa laatiessa työlle asetetaan tavoitteet sekä tutkimusprosessi aika-

taulutetaan, mitä tehdään milloinkin. Tutkimussuunnitelmassa tutkija pohtii käsi-

teltäviä teorioita sekä tutkimuksen toteutusta. Suunnitelman ollessa valmis tutki-

mus tulee yhdistää teoriaan, kuten aiheesta aiemmin kirjoitettuihin artikkeleihin tai 

kirjallisuuteen sekä tehtyihin tutkimuksiin. Nämä muodostavat tutkimukselle poh-

jan, jonka jälkeen tutkimusta voidaan lähteä toteuttamaan.  Seuraavassa vaiheessa 

tutkija päättää tutkimusmenetelmän sekä tutkimuksen toteutustavan, jonka jälkeen 

tutkija laatii menetelmän mukaisesti esimerkiksi haastattelurungon tai kyselylo-

makkeen, jonka pohjalta tutkimusaineisto kerätään. Aineiston keräämisen jälkeen 

Tutkimusongelma

Tutkimussuunnitelma

Tutustuminen aiheeseen

Tutkimusmenetelmän ja 
toteutustavan päättäminen

Aineiston kerääminen

Analysointi

Raportointi ja 
johtopäätökset
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saatu aineisto analysoidaan ja lopuksi analyysista tehdään johtopäätökset, jotka ra-

portoidaan. (Mäntyneva, Heinonen & Wrange 2003, 13–14; Saaranen-Kauppinen 

& Puusniekka 2006.) 

 



15 

2 PEREHDYTTÄMINEN 

Perehdyttämistä Kupias (2009) nimittää työn alkuvaiheen kehittämiseksi, Lepistö 

(1988) kertoo perehdyttämisen olevan suunnitelmallista ja useiden eri toimenpitei-

den kokonaisuus. (Kupias 2009, 9; Lepistö 1988, 6). DeCenzo ja Robbins (2010) 

määrittelevät perehdytyksen olevan uuden tulokkaan ohjausta ja opetusta uudessa 

työssä ja työpaikassa (DeCenzo & Robbins 2010, 186). Perehdyttäminen ei ole ai-

noastaan yksi asia tai toimenpide vaan perehdyttäminen muodostuu yhdeksi isom-

maksi kokonaisuudeksi useasta eri osa-alueesta. Perehdyttämisen avulla työntekijä 

oppii uuden työpaikan kulttuurin, toimintatavat sekä itse työn. Työntekijän pereh-

dyttämistä ei tule aliarvioida vaan se on tärkeä osa työntekijän aloittaessa uudessa 

työssä. (Kauhanen 2006, 88; Kupias 2009, 18.)  

Johdon tulee huomioida, että perehdyttäminen koskee uusien työntekijöiden lisäksi 

myös työtehtäviä vaihtavia henkilöitä sekä muutosten tullessa koko henkilöstöä. 

Kaikki muutokset eivät johdu yrityksestä, ympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset 

voivat aiheuttaa suuriakin muutoksia organisaatioon. Uusia lakeja tai säädöksiä tu-

lee, jotka vaikuttavat työhön merkittävästi, organisaatiossa tulee uusia toimintata-

poja, käytäntöjä tai järjestelmiä. Näihin kaikkiin työntekijät tarvitsevat perehdyttä-

mistä. Surakan ym. (2008) mukaan perehdyttämistä tarvitsevat uuden tulokkaan li-

säksi myös kesätyöntekijät, harjoittelijat, sijaiset, opiskelijat, pitempään poissaol-

leet työntekijät ja työtehtävää vaihtavat henkilöt (Surakka, Kiikkala, Lahti, Laitinen 

& Rantala 2008, 81–82). 

Perehdyttäminen voidaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen, itse perehdyttämiseen 

sekä työnopastukseen. Näiden kahden asian tavoitteena on uuden työpaikan ja työn-

oppiminen (Kallasvuo, Koski, Kyrönseppä & Kärkkäinen 2012, 26). 



16 

 

Kuvio 2. Perehdyttäminen ja työnopastus (Työturvallisuuskeskus 2013). 

Perehdyttämisen avulla perehdyttäjä opastaa työntekijälle yrityksen toimintatavat 

sekä käytännöt. Muistamista on usein paljon ja on hyvä, että yrityksen johto on 

valmiiksi suunnitellut perehdyttämistä. Perehdyttäjällä tulisi olla apuvälineenä työ-

kaluja, jonka avulla hän muistaa kertoa perehdytettävälle kaikki tärkeät asiat. Yri-

tykseen perehdyttämisen jälkeen työntekijä perehdytetään itse työhön. 

Työnopastus pitää sisällään työntekijän perehdyttämisen työn tekemiseen, sen eri 

osiin ja vaiheisiin (Työturvallisuuskeskus 2013). Työnopastuksen avulla työntekijä 

oppii työnsisällön ja toimintatavat, perehdyttäjä auttaa työntekijää hahmottamaan 

kokonaiskuvan työstä sekä siihen kohdistuvista vaatimuksista ja odotuksista. Pe-

rehdyttäjän tulee opastaa työn eri vaiheet ja käytännöt sekä, mitä tietotaitoa työnte-

kijä tarvitsee suoriutuakseen tehtävistään (Työturvallisuuskeskus 2013). 

2.1 Perehdyttämisen tarkoitus ja tavoitteet 

Jokaisen yrityksen tavoitteena on rekrytoida yritykseen hyviä työntekijöitä, laaduk-

kaan ja hyvin hoidetun perehdyttämisen avulla yrityksen rekrytoima henkilö pysyy 

myös jatkossa hyvänä työntekijänä. Perehdyttäminen on ensimmäinen vaihe, jonka 

työntekijä kokee yrityksessä ja se on myös ensimmäinen kehittämis- ja koulutta-

misvaihe työntekijälle. (VesaP Oy 2001, 76.)  

"Talo tutuksi", 
yritykseen, 

työyhteisöön ja talon 
tapoihin 

perehdyttäminen

Työtehtäviin 
perehdyttäminen ja 

opastaminen

Perehdyttäminen Työnopastus

Perehdyttäminen
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Perehdyttämisellä tarkoitetaan työntekijän opastusta yritykseen alkuvaiheessa sekä 

tarkoituksena on tutustuttaa hänet työyhteisöön tasavertaiseksi jäseneksi. Perehdyt-

tämisen avulla työntekijä oppii yrityksen toimintatavat, henkilöstökäytännöt, peli-

säännöt, turvallisuusasiat, tuntemaan ihmiset sekä häneen kohdistuvat odotukset 

johdon näkökulmasta yrityksessä. Lisäksi perehtyjä ymmärtää työn tavoitteet ja or-

ganisaation toiminnan, omat velvollisuudet ja vastuut sekä saa kokonaiskuvan or-

ganisaatiosta ja omasta työnkuvastaan. Perehdyttämisellä tarkoitetaan myös sitä, 

miten työntekijä oppii tuntemaan yrityksen sidosryhmät sekä asiakkaat. Perehdyt-

täminen ei ole ainoastaan yhden päivän prosessi vaan se on monivaiheinen tapah-

tuma. (Geier 2011, 2; DeCenzo ym. 2010, 186–187; Kangas 2003, 4; Lepistö 2000, 

63.) Hyvin hoidettu perehdyttäminen vie aikaa (Österberg 2007, 90). 

Surakan ym. (2008) mukaan perehdyttäminen tukee uuden työntekijän sitoutumista 

uuteen työhön ja työpaikkaan sekä hänen hyvinvointiaan (Surakka ym. 2008, 82). 

Perehdyttämisen avulla perehdyttäjä pyrkii antamaan uudelle työntekijälle oikean-

laisen kuvan organisaatiosta sekä luomaan työntekijälle positiivisen asenteen koko 

organisaatioon ja työyhteisöön. Perehdyttämisen avulla työntekijälle saadaan luo-

tua perusta hänen työtehtävilleen sekä asemalleen yrityksessä. (Kangas 2003, 5; 

Kauhanen 2006, 145.) Johdon on vaikea myöhemmässä vaiheessa vaikuttaa uuden 

työntekijän mielikuvaan yrityksestä, jonka hän on luonut perehdyttämisvaiheessa 

itselleen. Työntekijän asennoituminen ensimmäisinä päivinä vaikuttaa pitkälle tu-

levaisuuteen, miten hän ottaa vastaan tulevat asiat. Asennoitumiseen vaikuttaa, se 

miten uusi työntekijä on otettu yrityksessä vastaan, asenteeseen liittyy tunne ja sen 

vuoksi asenteita on vaikea muuttaa. Johdonmukaisuus perehdyttämisessä on tär-

keää, perehdyttämisen tulee olla tarkoituksenmukaista ja tavoitteellista.  

Perehdyttämisen tavoitteena on, että perehdyttäjä pystyy antamaan uudelle työnte-

kijälle ne tiedot ja taidot, joiden avulla työntekijä pystyy toimimaan mahdollisim-

man nopeasti uudessa työpaikassaan itsenäisesti niin, ettei hän tarvitse jatkuvasti 

seurantaa ja neuvoa. Surakan (2009) mukaan yksi perehdyttämisen tavoitteista on 

tulokkaan liittyminen työyhteisöön (Surakka 2009, 78). Lepistön (2000) mukaan 

perehdyttämisen tavoitteena on aikaansaada työntekijälle kattava sisäinen malli 
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työstä (Lepistö 2000, 64). Perehdyttämisen tavoitteena on, että sen avulla työnteki-

jän on helpompi paneutua työtehtäviinsä. Hyvin hoidettu perehdyttäminen poistaa 

epävarmuutta ja vähentää mahdollisten virheiden määrää, joita voi aiheutua, kun 

työympäristöä ja -tehtäviä ei tunneta, lisäksi perehdyttäminen lyhentää oppimisai-

kaa. Perehdyttämiseen voi kulua paljonkin aikaa, mutta hyvin hoidettu perehdyttä-

minen tulee monin kerroin takaisin. Mitä nopeammin työntekijä oppii toimintata-

vat, sitä nopeammin työtekijä pysty työskentelemään ilman apua. (Kangas 2003, 3-

5.)  

Tavoitteena on suorittaa perehdyttäminen laadukkaasti, laadukkaasti suoritetun pe-

rehdyttämisen avulla työntekijä saa mahdollisuuden kehittää itseään, omaa työtään 

ja jopa työyhteisöään. Hyvin suoritettu perehdyttäminen edesauttaa työntekijän 

suhtautumista työhön. (Lepistö 1988, 6.) Surakan (2009) mukaan on tärkeää, että 

uusi työntekijä kokee voivansa kehittää itseään ja omaa osaamistaan uudessa työs-

sään (Surakka 2009, 78). Perehdytettävä on uusi talossa ja johdon tulisi ottaa pe-

rehdyttämistilanne aina myös oppimisprosessina. Vuorovaikutustilanteissa työteki-

jällä voi olla hyviä uusia ideoita, joista voi olla apua organisaation kehittämisessä. 

Perehdytystilanteen tulisi olla vuoropuhelua ja perehdyttäjän tulee kuunnella mitä 

uudella työntekijällä on mielessään. 

2.2 Perehdyttämistä ohjaava lainsäädäntö 

Perehdyttämistä ohjaa lainsäädäntö, laeissa on monia suoria määräyksiä ja viittauk-

sia perehdyttämiseen. Perehdyttämistä säätelee erityisesti työsopimuslaki ja työtur-

vallisuuslaki.  Lainsäädännön noudattaminen on kaikille yrityksille vähimmäisvaa-

timus. Tätä täydentävät eri aloilla työehtosopimukset, säännösten ja sopimusehto-

jen huolellinen noudattaminen lisää luottamusta. (Kupias ym. 2009, 20–21.) Lain-

mukainen toiminta edesauttaa luottamuksen syntyä, sillä on täten myös positiivinen 

vaikutus kilpailukykyyn, työntekijöiden hyvinvointiin sekä heidän menestymiseen. 

Lainsäädäntöä valvotaan yrityksissä, johdon lisäksi myös henkilöstöammattilaiset. 

(Kupias ym. 2009, 27.)  
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Työsuojelulainsäädännössä on työnantajaa koskevia määräyksiä, jotka velvoittavat 

työnantajaa järjestämään työntekijälle perehdyttämisen. Johto määrittelee kuka or-

ganisaatiossa hoitaa perehdytyksen, mutta usein vastuu on lähiesimiehellä, jonka 

tulee suunnitella perehdyttäminen, toteuttaa sekä valvoa sitä. (Penttinen, Mäntynen 

2009, 2.) 

Työsopimuslaki 55/2001 velvoittaa johtoa kohtelemaan henkilöstöään tasapuoli-

sesti sekä tasa-arvo laki kieltää johtoa syrjimästä työntekijöitä sukupuolen perus-

teella. Johdon tulee noudattaa toiminnassaan yrityksen sääntöjen lisäksi myös aina 

lakeja ja työehtosopimuksia. (Helsilä 2009, 13–14.)  

Työsopimuslaissa sanotaan seuraavasti: 

”Työnantajan on kaikin puolin edistettävä suhteitaan työntekijöihin samoin 

kuin työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Työnantajan on huolehdittava 

siitä, että työntekijä voi suoriutua työstään myös yrityksen toimintaa, tehtä-

vää työtä tai työmenetelmiä muutettaessa tai kehitettäessä. Työnantajan on 

pyrittävä edistämään työntekijän mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mu-

kaan työurallaan etenemiseksi.” (L 26.1.2001/55.) 

Työpaikalla tulee olla hoidettuna työturvallisuusasiat kuntoon, jotta työntekijöiden 

on turvallista työskennellä, työturvallisuus tulee ottaa huomioon kaikissa paikoissa, 

jossa työtä tehdään. Työntekijälle tulee kertoa mahdollisista vaaratekijöistä sekä 

johdon tulee huolehtia, että uutta tulokasta on opastettu turvallisessa työskentelyssä. 

(Kupias 2009, 23.) 

Työturvallisuuslaissa 738/2002 sanotaan perehdyttämisestä seuraavasti: 

”Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja 

vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaa-

minen ja työkokemus huomioon ottaen:  

1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, 

työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oi-

keaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai 

tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvä-

lineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista;  

2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen 

estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan 

haitan tai vaaran välttämiseksi;  
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3) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja 

korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja  

4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa.” 

(L 23.8.2002/738.)  

Työpaikat sekä työtehtävät ovat erilaisia ja näissä voi olla työturvallisuuden kan-

nalta erilaisia asioita, joita tulee ottaa huomioon. Johdon tulee tunnistaa jokaisen 

työtehtävän haitta- sekä vaaratekijät ennakkoon. Tämän avulla yrityksessä toteute-

taan perehdyttämissuunnitelma, jossa huomioidaan ilmenneet haitta- ja vaarateki-

jät. (Kangas ym. 2007, 22.) Johdon tulee huomioida perehdyttämisessä asiat, jotka 

ovat uuden työntekijän kannalta tärkeitä, että uusi tulokas voi työskennellä turval-

lisesti (Kupias ym. 2009, 23). Uusille työntekijöille voidaan järjestää työturvalli-

suuskoulutuksia, mutta tämän lisäksi johdon tulee huolehtia perehdyttämisestä työ-

paikalla. 

2.3 Perehdyttämisen haasteet ja hyödyt 

Ympäristön muuttuminen sekä teknologian ja digitalisaation kehitys aiheuttavat pe-

rehdyttämisessä monien hyötyjen lisäksi myös haasteita. Osa perehdyttämisproses-

sista voidaan viedä sähköiseen muotoon ja automatisoida, joka helpottaisi pereh-

dyttäjää ja perehdyttämisen seurantaa, mutta pienemmillä organisaatiolla eivät vält-

tämättä riitä varat, resurssit ja osaaminen tällaisen verkkokoulutusympäristön luo-

miseen. Ympärillä tapahtuviin muutoksiin tulisi jatkuvasti reagoida, jotta yritys py-

syy mukana kehityksessä ja kilpailuissa. Tämä tulee huomioida myös perehdyttä-

misessä niin uusien kuin vanhojen työntekijöiden kohdalla. Nämä asiat luovat yri-

tykselle paineita, vievät resursseja ja siten tuovat haasteita. Yrityksen tulee pohtia, 

miten kaikki pidetään jatkuvasti ajan tasalla siten, että perehdyttämisen laatu ei 

heikkene organisaatioissa eikä organisaation eri osissa. 

Työhyvinvointi vaikuttaa työntekijän motivaatioon ja sitoutumiseen yritykseen, 

näitä voidaan edesauttaa hyvällä perehdyttämisellä ja perehdyttämisprosessin suun-

nittelulla. Perehdyttämisellä on myönteisiä vaikutuksia koko organisaation työil-

mapiiriin, hyvä työilmapiiri vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden tehokkuuteen ja 

työn mielekkyyteen. (Leino 2013; Lepistö 2004, 56–57.) 
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Perehdyttäminen voi olla haasteellista, jos sitä ei ole ennalta suunniteltu lainkaan, 

asioita voi olla vaikea jäsennellä niin, että asioita ei tule liikaa perehdytettävälle 

kerralla ja asiat kerrottaisiin loogisessa järjestyksessä. Perehdytettävän tulisi antaa 

tietoa uudelle työntekijälle pienissä erissä, jolloin uusi työntekijä oppii omaksu-

maan tiedon paremmin sekä ymmärtämään asiat. (Hyppänen 2009, 198.) Tuomen 

ja Sumkinin mukaan (2012) perehdyttäminen aloitetaan usein ilman, että tilannetta 

on analysoitu tai ennen prosessin aloitusta ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomioita 

olennaisimpiin asioihin joita perehdytyksessä tulisi käydä läpi, kuten käytännön-

asiat sekä tulevan työntekijän tehtävään liittyvät seikat. Suunnitelmassa tulisi pohtia 

mitä tavoitteita uudelle työntekijälle asetetaan liittyen oppimiseen ja työhön, jolloin 

perehdyttäminen helpottuu ja siitä hyötyvät kaikki osapuolet. (Tuomi & Sumkin 

2012, 26.)  

Perehdyttämisestä hyötyy niin esimies, perehtyjä kuin koko työyhteisö. Perehdyt-

tämisestä saadut hyödyt ovat moninaisia ja tarkoitus onkin korostaa perehdyttämi-

sestä saatavaa hyötyä. Lepistö (2004) tarkastelee perehdyttämisen hyötyjä niin pe-

rehtyjän kuin perehdyttäjän näkökulmasta sekä lisäksi koko työyhteisön näkökul-

masta. Taulukossa 1. on esitettynä perehdyttämisen hyötyjä (Lepistö 2004, 56–57.)  
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Taulukko 1.  Perehtyjän ja perehdyttäjän hyödyt perehdyttämisestä (Lepistö 2004, 56–57).

 

Huonosti hoidella perehdyttämisellä saattaa olla yrityksessä negatiivisia vaikutuk-

sia jo alkuvaiheessa. Uusi työntekijä saattaa tehdä inhimillisiä virheitä, jotka ovat 

korjattavissa, mutta hänen takiaan saattaa tulla viivästyksiä sovituissa aikatauluissa. 

Työntekijä voi viedä ylimääräisiä resursseja yritykseltä pitempään verrattuna tilan-

teeseen, jossa perehdytys olisi hoidettu alusta alkaen hyvin. Tästä voi aiheutua yri-

tykselle suuriakin ylimääräisiä kustannuksia. Ylimääräisiä kustannuksia myös ai-

heuttaa lisääntyneet poissaolot sekä henkilön vaihtuvuus. Työntekijän työskente-

lyssä voi mennä pitkään, ennen kuin se on rutiininomaista ja tehokasta. (Kangas 

2007, 5; Ketola 2010, 21.) Vaikka työntekijällä olisi kokemusta alalta ennestään, 

voi uudessa työpaikassa olla erilaiset toimintatavat ja erilainen kulttuuri jonka 

omaksuminen ja ymmärtäminen vie oman aikansa. Yrityksessä on haasteita, jos ai-

katauluissa tulee viivästyksiä, se voi pahimmassa tapauksessa johtaa asiakkaiden 

menetykseen tai negatiiviseen suusanalliseen viestintään yrityksen ulkopuolella. 

Perehdyttämisen laadulla voidaan vaikuttaa yrityksen kustannuksiin sekä henkilös-

tön vaihtuvuuteen. 

Perehtyjä

• Epävarmuus ja jännitys 
vähenevät

• Sopeutuminen 
työyhteisöön helpottuu

• Työ on sujuvampaa, kun 
työt opitaan heti 
tekemään oikein

•Kyvyt ja osaaminen 
tulevat paremmin esille

• Mielenkiinto ja 
vastuuntunto työtä 
kohtaan kasvavat

• Ammattitaidon 
kehittyminen ja työssä 
eteneminen helpottuvat 
ja nopeutuvat

• Tavoitteet saavutetaan 
nopeammin

Perehdyttäjä

•Tulokas opitaan 
tuntemaan nopeammin ja 
paremmin

•Työongelmien 
ratkaiseminen helpottuu

•Hyvälle yhteistyöhengelle 
ja yhteistyölle muodostuu 
perusta

•Aikaa säästyy 
myöhemmin

•Tulokas kykenee 
työskentelemään 
nopeammin itsenäisesti 

Työyhteisö

•Työn tulos ja laatu 
paranevat

•Asenne työpaikkaa ja 
työtä kohtaan muodostuu 
myönteiseksi

•Virheitä ja tapaturmia 
sattuu vähemmän

•Hävikin määrä on 
vähäisempi

•Poissaolot vähenevät

•Vaihtuvuus pienenee

•Työvälineiden ja 
kalustojen huolto 
helpottuu ja syntyy 
kustannussäästöjä

•Raaka-aineita ja 
tarvikkeita käytetään 
järkevästi

•Hyvin hoidettu 
perehdyttäminen 
parantaa yrityskuvaa
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Perehdyttämisen laatu vaikuttaa uuteen työntekijään joko positiivisesti tai negatii-

visesti, huonosti hoidetun perehdyttämisen seuraus voi olla, että uusi työntekijä ir-

tisanoo itsensä koeajalla (Hyppänen 2009, 199; Kulmahuone 2015). Uusi työntekijä 

tekee nopeasti päätöksen mielessään siitä, että jääkö hän yritykseen vai ei (Kangas 

ym. 2007, 4). Kuitenkin, jos työntekijä jääkin taloon ja perehdyttäminen on hoidettu 

huonosti voi haasteita olla silti. Uuden työntekijän motivaatiota työtä kohtaan on 

voinut heikentyä huomattavasti eivätkä sovitut työt hoidukaan ajallaan. Virheiden 

tekeminen ei kuitenkaan ole katastrofi tai uuden työntekijän tietämättömyys, mutta 

perehdyttämisen avulla näitäkin asioita voidaan minimoida. (Kulmahuone 2015; 

VesaP Oy 2001, 77.) Usein työntekijöiden muodostamia mielikuvia ja mielipiteitä 

niin yrityksestä tai sen henkilöistä on vaikea muuttaa jälkikäteen (Helsilä 2009, 50).  

Uusille työntekijöille sattuu helpommin työtapaturmia sekä onnettomuuksia, tämä 

voi johtua perehdyttämisen puutteellisuudesta, jolloin työntekijälle ei ole annettu 

tarvittavia tietoja turvalliseen työskentelyyn. Kokenut työntekijä voi osata varautua 

eri tavalla riskeihin, mutta hän ei välttämättä tiedä uuden työpaikan riskitekijöitä ja 

ne tulisi käydä aina perehdyttämisprosessin alkuvaiheessa työntekijän kanssa läpi 

ja ne ovat keskeinen osa perehdyttämistä. (Kangas ym. 2007, 4.) Perehdyttämispro-

sessin aikana uudelle tulokkaalle tulee paljon uutta tietoa ja kaikki asiat eivät vält-

tämättä jää mieleen. Johdon tulisi huomioida perehdytysmateriaalia laatiessaan 

tämä ja lisätä materiaaliin turvallisuuteen liittyviä asioita. Uusi työntekijä voi ker-

rata saadusta materiaalista asioita myöhemmin. Johdon tulisi tilanteiden muuttuessa 

säännöllisesti päivittää turvallisuusohjeet ja huomioida mahdollisesti muuttuneet 

vaaratilanteet, täten yritys pystyisi minimoimaan riskit ja ongelmat. 

Tapaturmavakuutuskeskus on tehnyt katsauksen TVK:n analyysejä nro 16, jossa on 

aiheena puutteellinen perehdyttäminen riskitekijänä. Katsauksen perusteella voi-

daan todeta, että puutteellisella perehdyttämisellä on vaikutusta tapaturmien syn-

tyyn sekä vaarallisten työmenetelmien käyttöön. Katsauksen mukaan yrityksissä ei 

ole välttämättä päivitetty turvallisuusmenetelmiä vaaratilanteiden muuttuessa ja tä-

ten myös perehdytys on jäänyt vajaaksi, tämä on edesauttanut tapaturmien synty-

misessä. Katsauksessa on listattu asioita mihin puutteellinen perehdyttäminen on 

vaikuttanut työpaikkojen onnettomuuksien syntymiseen: 
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 vaaralliset työmenetelmät ja niiden siirtyminen työntekijöiden kesken 

 vaarallisten työmenetelmien käyttö etenkin häiriötilanteissa 

 alalla pitempään olleiden huomiotta jättäminen työpaikan tilanteiden muut-

tuessa. (Tapaturmavakuutuskeskus 2017.) 

Perehdyttämisen avulla varmistetaan, että organisaation kaikki työntekijät, niin uu-

det kuin vanhat, työskentelevät turvallisesti ja sujuvasti hyvässä ilmapiirissä. Hy-

vän ja laadukkaan perehdyttämisen avulla työntekijä oppii ja voi osoittaa omia tai-

tojaan, tällä tavoin myös työntekijät kehittyvät omassa työssään. (Leino 2013.) Pe-

rehdyttämisen hyötynä on, että työntekijä osaa huomioida omaan työhönsä kohdis-

tuvat riski- ja vaaratekijät. 

Työntekijät ovat yrityksen sisäisiä markkinoijia ja antavat omalle verkostolleen 

mielikuvan yrityksestä, sen johdosta ja yrityksen työntekijöistä. Työntekijät ovat 

usein yhteydessä asiakkaisiin ja työtekijä voi olla joskus jopa ainut kontakti asiak-

kaaseen yrityksestä, asiakkaat luovat tämän pohjalta mielikuvan yrityksestä. Hyvin 

hoidettu perehdyttäminen voi auttaa työntekijää hoitamaan asiakastilanteet entistä 

paremmin, jolloin yritys hyötyy, mikäli työntekijä on saanut jätettyä työntekijälle 

positiivisen mielikuvan. (Hyppänen 2009, 196.) Esimies voi omilla sosiaalisilla tai-

doillaan vaikuttaa perehdyttämisessä työntekijän tuleviin asiakastilanteisiin. Pereh-

dyttämisprosessin aikana esimies voi käydä läpi konkreettisia asiakastilanteita ja 

niissä käyttäytymistä sekä neuvoa uutta tulokasta asiakaskohtaamisiin, jolloin or-

ganisaatio hyötyy pitkällä aikavälillä. 
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3 PEREHDYTTÄMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ 

Miettinen, Kaunonen ja Tarkka (2006) ovat tutkineet laadukasta perehdyttämistä, 

tutkimuksen mukaan laadukkaaseen perehdyttämiseen sisältyy määritellyt vastuut, 

tavoitteellisuus ja tarkasti määritelty sisältö (Miettinen, Kaunonen & Tarkka 2006, 

68–69). 

Perehdyttäminen on tärkeää, mutta sitä on vaikea todistaa mitä hyötyjä se tuo orga-

nisaatioon pitkällä aikavälillä. Uuden työntekijän aloittaessa yrityksessä, johdon tu-

lisi perehdyttää työntekijä osaksi yritystä. Perehdyttämisen tarkoituksena on, että 

työntekijä oppii perehdyttämisprosessin aikana tietämään ne asiat, joita häneltä 

odotetaan sekä työntekijä oppii hoitamaan työnsä itsenäisesti odotetulla tavalla 

(Gómez-Mejía ym. 2001, 285). 

3.1 Perehdyttämisen suunnittelu 

Perehdyttäminen suunnitellaan perehdytettävän mukaan, minkälaiseen tehtävään 

uusi tulokas saapuu sekä minkälainen kokemus hänellä on. Perehdytettäviä on mo-

nenlaisia sekä organisaatiossa voi olla useita eri tehtäviä, jotka poikkeavat toisistaan 

ja vaativat erilaista perehdyttämistä. (Kangas ym. 2007, 2; Wallace 2009.) Työnte-

kijöiden perehdyttämiseen ei tulisi käyttää täysin identtistä suunnitelmaa vaan 

suunnitelma tulee olla helposti muokattavissa tilanteen mukaisesti ja sitä voidaan 

soveltaa eri tilanteisiin. Perehdyttäjä voi laatia aikataulutetun listan henkilöistä ja 

hoidettavista asioista, jotka helpottavat suunnittelua (Hyppänen 2009, 195).  

Rekrytointitilanteessa yrityksessä tiedetään jo mihin tehtävään uutta työntekijää ol-

laan hakemassa, perehdytys tulisi suunnitella tulevan tehtävän tarpeiden mukaisesti 

(Ketola 2010, 21). Yritys voi suunnitella perehdytykseen rungon, jota voi helposti 

muokata tilanteen ja tarpeen mukaan (Kangas ym. 2007, 2). Perehdytyksessä käy-

tettävän rungon suunnitteluun kannattaa panostaa, koska se säästää aikaa myöhem-

mässä vaiheessa, perusrunkoa on helppo muokata asioiden muuttuessa sekä yksi-

löllistää se jokaisen perehdytettävän kohdalla.  



26 

Perehdyttäminen on johtotehtävissä työskentelevien lisäksi myös työntekijöiden 

tehtävä, perehdyttämisprosessiin ja sen suunnitteluun osallistuvat kaikki organi-

saatiossa jollakin tavalla. Perehtyjä osallistuu myös perehdyttämisen suunnitte-

luun eikä hän ole ainoastaan perehdyttämisen kohteena. (Kupias ym. 2009, 47; 

Penttinen ym. 2008, 2.) Perehtyjän ottaminen mukaan suunnitteluun auttaa yksi-

löllisen suunnittelun laadinnassa. Suunnitelman myötä kaikki perehdyttämiseen 

osallistuvat ja työyhteisön jäsenet tietävät perehdyttämisen etenemisestä ja sen ai-

kataulusta. (Ketola 2010, 121.) 

3.2 Perehdyttämisen osapuolet 

Perehdyttämisen osapuolia ovat perehtyjä ja perehdyttäjä. Organisaatiossa voi toi-

mia perehdyttäjänä esimiehen lisäksi myös toinen henkilö, esimerkiksi pidempään 

organisaatiossa ollut työntekijä. Perehdyttäjän ei siis tarvitse olla esimies, esimies 

voi hoitaa alusta loppuun perehdyttämisen yksin tai hän voi delegoida osan proses-

sista tai koko prosessin toiselle henkilölle. Perehdyttäjäksi tulee valita oikea hen-

kilö, joka sopii tehtävään. Isoissa organisaatioissa voi olla erikseen henkilöstö-

osasto, josta prosessia pääosin koordinoidaan, pienemmissä organisaatioissa pereh-

dyttämistä koordinoidaan johdon ja lähiesimiesten toimesta. Johdolla on aina vas-

tuu perehdyttämisestä, sen suunnittelusta, toteutuksesta, onnistumisesta ja seuran-

nasta. Prosessin eri vaiheisiin voi osallistua useampikin henkilö työyhteisöstä, vas-

tuu tulee silti säilyä johdolla ja useimmiten vastuu perehdyttämisestä ja sen onnis-

tumisesta on lähimmällä esimiehellä. Johdon tulee tarvittaessa tukea ja neuvoa pe-

rehdyttäjää, järjestää aikaa ja resursseja perehdyttämiseen sekä sen suunnitteluun. 

Esimiehen tulee käydä perehdyttäjän kanssa perehdyttämisprosessi ja -suunnitelma 

läpi sekä muu tarvittava materiaali, mikäli tällaisia on yrityksessä. (Hyppänen 2009, 

195; Kauhanen 2006, 145–146; Kupias ym.  2009, 45–47, 57; Penttinen ym. 2009, 

2.) 

Perehdyttämisessä vastuunjaon tulisi olla selkeää, Ketolan (2010) tekemän tutki-

muksen mukaan vastuunjaon myötä perehdytys etenee tehokkaasti, kun jokainen 

prosessin osapuoli sitoutuu omaan vastuuseensa (Ketola 2010, 122). Miettisen ym. 

mukaan uudella työntekijällä tulisi olla nimetty perehdyttäjä, joka tukee uutta työn-
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tekijää työsuhteen alussa. (Miettinen ym. 2006, 65; Miettinen, Kaunonen, Pelto-

koski & Tarkkanen 2009, 81–82.) Vastuun ollessa esimiehellä tulee esimiehen jo 

etukäteen suunnitella perehdyttämistä siten, mitkä kaikki asiat tulee uuden työnte-

kijän kanssa käydä läpi ja ketkä organisaatiossa ovat oikeita henkilöitä perehdyttä-

mään. Perehdyttämisessä on eri vaiheita ja joissakin tapauksissa on parempi, että 

perehdyttäjänä on jokin toinen henkilö, joka tietää käytännönasioista enemmän, esi-

merkiksi henkilö, joka on ollut pitkään organisaatiossa töissä. Perehdyttäjiä ollessa 

useampi tulee perehdytyksen olla hyvin suunniteltua, kuka hoitaa mitäkin ja kertoo 

mistäkin, ettei tule tilannetta, jossa osa asioista jää käymättä läpi. Ei haittaa, vaikka 

perehdytettävä kuulisi samat asiat useampaan otteeseen, jokainen perehdyttäjä ker-

too saman asian eri tavalla ja jokainen oppii eri tavalla, lisäksi kertauksesta ei ole 

haittaa (Veritas 2014). 

Perehdytettäviä eivät ole ainoastaan uudet työntekijät vaan perehdytystä tarvitsevat 

kaikki joille tehtävä on uusi. Uusi työntekijä voi olla kokenut tai vasta aloittelija, 

mutta yrityksessä hän uusi työntekijä eikä tiedä yrityksen toimintatavoista ja käy-

tännöistä. Perehdytettävä voi myös olla työntekijä, joka on ollut organisaatiossa pit-

kään ja tarvitsee perehdytystä muuttuneen tilanteen tai toimintatavan vuoksi. Pe-

rehdytettäviä on työntekijöiden lisäksi myös esimiehet ja muu johto tai pidempään 

poissaolleet. Perehdytettäviä asioita voi olla muun muassa uusi järjestelmä tai so-

vellus, uusi toimintaohje tai uusi turvallisuusohje. (Lepistö 1988, 11; Räsänen 1994, 

237.) Perehdyttämisessä ei siis aina ole kyse uudesta työntekijästä. Kupiaksen 

(2009) mukaan perehdyttäminen voi myös olla työntekijän kehittämistä tai työnte-

kijän vaihtamisesta työtehtävää organisaation sisällä (Kupias ym. 2009, 88). Pereh-

dyttäjän tulee huomioida perehdytettävän aiempi kokemus, työntekijällä voi olla 

hyvinkin mittava kokemus alalta, joten välttämättä hänelle ei tarvitse neuvoa sa-

malla tavalla kuin aloittelijalle, useissa saman alan yrityksissä työtehtävät voivat 

olla samankaltaisia, mutta toimintatavat erilaisia. 

Työntekijän osaamisesta ja tehokkaasta perehdyttämisestä vastaa lähiesimies, aino-

astaan uuden työntekijän perehdyttäminen ei ole esimiehen vastuulla vaan esimie-

hen tulee kehittää koko työyhteisön osaamista ja varmistaa tarvitaanko perehdyttä-

mistä. Perehdyttämisestä vastuunottaminen tarkoittaa sitä, että esimiehen tulee 
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suunnitella, toteuttaa ja seurata prosessia. Huonosti hoidettu perehdyttäminen tulee 

esimiehellä vastaan myöhemmin, kiireessä hoidettu perehdyttäminen pitää sisällään 

enemmän riskejä kuin hyvin hoidettu perehdyttäminen. (Kupias ym. 2009, 54.) 

Perehdytettävän oppimista edistää hänen oma tavoitteellisuutensa sekä motivaatio 

omaa työtä kohtaan, lisäksi oppimiseen vaikuttavat työntekijän tausta, kuten aiempi 

osaaminen liittyen nykyiseen työhön. Kokenut työntekijä voi hahmottaa uudessa 

työssään kokonaisuuden paremmin. Oppimiseen vaikuttaa perehdytettävän oma ak-

tiivisuus, mikäli hän ei ole itse aktiivinen voi oppiminenkin olla hänelle haaste, pe-

rehdyttämisprosessin tulisi olla vuorovaikutteista keskustelua ja molemminpuolista 

palautteen antamista. (Kupias & Salo 2014, 188.)  

 

Kuvio 3. Osaamisen kokonaisuus (Tuomi ym. 2012, 27). 

Kuviossa 4. on esitetty osaamisen kokonaisuus, jonka mukaan osaaminen muodos-

tuu tiedosta, taidosta ja kokemuksesta. Tiedon avulla työntekijä tietää asioista faktat 

ja sen mitä niistä kirjoitettu, kuten perehdyttämisessä käytettävä materiaali yrityk-

sestä ja sen toimintatavoista. Taito kehittyy tekemisen kautta ja kokemus muodos-

tuu näiden kahden yhdistämisestä, kokemus on konkreettista, jossa yhdistyy opittu 

tieto ja taito. (Tuomi ym. 2012, 26.) Oppimiseen tarvitaan kaikkia näitä kolmea 

sekä niiden ymmärtämistä (Ketola 2010, 21). Perehtyjän osaamiseen ja oppimiseen 

vaikuttavat hänen saamansa tieto, jonka hän voi yhdistää ymmärryksen kautta tai-

Kokemus

TaitoTieto

Osaaminen 
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toon. Taidon hän saa perehdyttämisen avulla sekä työnopastuksessa. Tiedon ja tai-

don myötä syntyy kokemus, kaikkia näitä kolmea edistää hyvä ja hyvin suunniteltu 

perehdyttäminen, jolloin perehtyjän on helpompi oppia ja ymmärtää.  

3.3 Johdon rooli perehdyttämisessä 

Yrityksessä johdon tehtävä on johtaa yritystä, esimiehen tulee huolehtia työnteki-

jöistä ja heidän kehittymisestään. Esimiehen tulee seurata ja huolehtia työntekijöi-

den tehokkuudesta ja siitä, että he ovat toimintakykyisiä ja työilmapiiri on hyvä. 

Esimiehen rooli onkin merkittävässä asemassa yrityksessä ja perehdyttäminen on 

yksi osa johtamista. (Kjelin & Kuusisto 2003, 187–189.) Yrityksen menestyminen 

on riippuvainen johdosta ja hyvä esimiestyö on yrityksen menestyksen kannalta 

olennainen tekijä. Terävän ja Mäkelä-Pusan (2011) mukaan esimiehen yksi tär-

keimmistä tehtävistä uuden työntekijän tullessa taloon on auttaa tulokasta selviyty-

mään uudesta työstään uudessa työyhteisössä. (Terävä & Mäkelä-Pusa 2011, 5.) 

Harmonin (2011) mukaan esimiehen tulee kysyä työntekijältä, miten hän on sopeu-

tunut työyhteisöön ja kokenut perehdytyksen, sekä onko hänellä tullut vastaan ky-

symyksiä tai huolia, joista haluaisi keskustella. Johdon tulee seurata tilannetta uu-

den työntekijän alkuvaiheessa. (Harmon 2011, 19–20.) 

Esimiehen vastuulla on perehdyttämisen onnistumisen ja seurannan lisäksi myös 

muita asioita. Esimiehen tulee huolehtia hyvissä ajoin ennen uuden tulokkaan saa-

pumista kuntoon käytännönasioita, jotta kaikki olisivat valmiina jo ennen työnteki-

jän saapumista. Näitä käytännönasioita ovat muun muassa työvälineiden ja -tilojen 

järjestäminen, mahdolliset tunnukset järjestelmiin, puhelin ja muut laitteet, pereh-

dyttämisen suunnittelu ja työtehtävien määrittäminen. Perehdytyssuunnitelman laa-

timinen helpottaa esimiestä huolehtimaan siitä, että tarvittavat toimenpiteet tulevat 

tehdyksi ennen työntekijän aloittamista organisaatiossa. Uuden tulokkaan saavuttua 

perehdyttäjän tulee esitellä hänelle yritys sekä mahdollisuuksien mukaan henkilöstö 

sekä ne henkilöt joiden puoleen työntekijä voi kääntyä missäkin asiassa. (Hyppänen 

2009, 195, 200.) 

Kupias ym. (2009) on määritellyt listan esimiehen vastuulla olevista asioista, joista 

ainakin tulisi huolehtia perehdytyksessä: 
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 varmistaa oikeanlainen perehdyttäminen organisaatiossa 

 olla läsnä ensimmäisenä päivänä tai mahdollisimman pian 

 varmistaa, että työntekijä ymmärtää perustehtävänsä 

 sopia tavoitteista 

 seurata ja antaa palautetta 

 huolehtia koeaikakeskusteluista 

 pitää huolta muun työyhteisön mukaan tulemisesta 

 huolehtia työntekijän turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista 

 tukea kaikkia perehdyttämistyötä tekeviä (Kupias ym. 2009, 62). 

Gaul (2013) on todennut, että johdon tulisi olla perehdyttämisprosessissa keskei-

sessä roolissa, johdon tulee tukea sekä osallistua prosessiin. Johdon tuki vaikuttaa 

työntekijään, työntekijän tulisi tuntea olonsa mahdollisimman tervetulleeksi ja sitä 

edesauttaa, jos johto huomioi uuden työntekijän yksilönä ja keskustelee hänen kans-

saan henkilökohtaisesti.  (Gaul 2013, 17.) Uutisen (2013) tekemän tutkimuksen mu-

kaan työntekijät toivovat vastaanoton yritykseen olevan ystävällistä, että työntekijä 

tuntee itsensä tervetulleeksi (Uutinen 2013, 55). Kaartisenkin (2011) mukaan joh-

don tulee olla keskeisessä asemassa perehdyttämisessä, keskustella uuden työnte-

kijän kanssa muun muassa yrityksen arvoista, tavoitteista ja kehityssuunnitelmista 

(Kaartinen 2011, 15). Yrityksen johdon tulisi saada rakennettua työntekijän kanssa 

luottamusta ja henkilökohtainen suhde, tämä onnistuu siten, että johdon tulee olla 

heti uuden työntekijän työsuhteen alussa helposti lähestyttävissä, ettei uudelle työn-

tekijälle muodostu kynnystä lähestyä johtoasemassa työskenteleviä henkilöitä. Joh-

don tulee pystyä selvittämään mahdollisimman hyvin uuden tulokkaan osaaminen 

ja kehittymistoiveet, täten yrityskin pystyy hyötymään mahdollisimman paljon uu-

desta työntekijästä sekä kehittämään oikeita osa-alueita. Näin syntyy hyvä yhteis-

työ, jonka avulla saavutetaan yhteiset tavoitteet. (Kjelin ym. 2003, 187–189.) 

3.4 Työnopastus osana perehdyttämistä 

Työnopastus on konkreettiseen työhön opastamista ja yksi perehdyttämisen vai-

heista. Työnopastuksen voi hoitaa eri henkilö, joka on hoitanut perehdyttämisen 

organisaatioon, työnopastajana voi toimia lähiesimies tai työtoveri. Työnopastus 
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tulisi suunnitella etukäteen, kenen vastuulla se on, sekä määritelläänkö vastuuhen-

kilö erikseen jokaisen uuden työntekijän kohdalla tehtävien mukaan. Työnopastuk-

sessa usein työntekijä oppii havainnoimalla sekä keskustelemalla kollegoidensa 

kanssa, vuorovaikutus on hyvä oppimisen lähde. Työnopastuksen tavoitteena on 

oppia työn keskeisimmät vaatimukset ja työn sisältö, saada riittävät tiedot ja taidot, 

että voi työskennellä itsenäisesti sekä oppii tekemään ratkaisuja itsenäisesti. Työn-

tekijä tarvitsee tukea työnopastuksessa, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa ja oppia 

sovitut asiat sovitussa ajassa. (Hyppänen 2009, 198; Kangas ym. 2007, 13; Viitala 

2013, 194.)  

Työnopastuksen kohteena ovat: 

- työpaikan olosuhteet ja ympäristö 

- avainhenkilöt työntekijälle 

- työn sisältö ja sen eri vaiheet 

- työn laatuvaatimukset ja arviointi 

- työssä tarvittavien koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden sijainti, käyttö, yllä-

pito ja hankinta 

- työpaikan siisteys ja turvallisuus 

- toimintaohjeet eri tilanteissa (Hyppänen 2009, 197; Viitala 2013, 194). 

Työnopastus ei koske ainoastaan uusia työntekijöitä, asiat muuttuvat ja mukana 

muuttuvat työt ja tapa tehdä työtä. Jokainen työntekijä tulee tarvitsemaan työuransa 

aikana useamman kerran työnopastusta eikä ainoastaan aloittaessaan työtä. Työn-

tekijät vaihtavat työtehtäviä sekä koneita ja laitteita tulee uusia, joihin kaikkiin tar-

vitaan työnopastusta, jotta työtä voi jatkossakin tehdä tehokkaasti.  

Työntekijät eivät opi uutta asiaa yhdellä kerralla vaan henkilö tarvitsee havainnoin-

tia, opettelua, kokeilua ja toimintaa eli ainoastaan yksi opastuskerta ei riitä. Tässä 

tulee ottaa huomioon myös perehdytettävä, koska kaikki eivät ole samanlaisia op-

pimaan eivätkä kaikki opi yhtä nopeasti. (Helsilä 2009, 49; Lepistö 2004, 64.) Ko-

kemuksia syntyy työtä tehdessä ja sitä kehittäessä, oppimista tapahtuu prosessin 

jokaisessa vaiheessa. Oppiessaan työntekijä yhdistelee mielessään kokemuksiaan 

nykytilasta ja menneestä (Kallasvuo ym. 2012, 43, 86). 
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3.5 Perehdyttämisprosessi 

Prosessi on jonkin tietyn asian tai kehityksen kulkua, jonka avulla pyritään tehos-

tamaan perehdytettävän oppimista (Kallasvuo ym. 2012, 43). Prosessissa on aina 

alku, toiminta ja loppu. Perehdyttämisen kokonaisuus toteutetaan yleensä proses-

sina ja prosessi tehostaa asioiden mielessä säilymistä ja niiden ymmärtämistä. Pe-

rehdyttämisen alussa tulee usein paljon asioita ja osa jää helposti kuulematta tai 

huomioimatta, prosessin avulla kaikkea ei tarvitse käsitellä yhdellä kertaa. (Kallas-

vuo ym. 2012, 43, 230–231.) Perehdyttämisprosessia ei tule laatia ainoastaan pro-

sessin vuoksi vaan prosessia laadittaessa tulee huomioida yrityksen tarpeet, tavoit-

teet ja strategiat, prosessin tulee olla helposti toteutettavissa käytännössä ja sen tu-

lee olla toimiva (Eklund 2018). 

Johdon vastuulla on huolehtia, että yrityksessä on olemassa perehdyttämisprosessi 

sekä siitä, että se on käytössä. Johdon tulee myös huolehtia siitä, että yrityksessä on 

käytössä tarvittavat resurssit perehdyttämiseen sekä tarvittava aikaa ja materiaali.  

Perehdyttämisprosessin aloitus ei välttämättä tarvitse olla aina niin virallinen ja 

kaavoihin kangistunut, prosessin voi aloittaa kahvin merkeissä ja vahvistaa esimies-

alaissuhdetta rennommalla tunnelmalla. (Hyppänen 2009, 195, 198; Lahti 2007, 

49.) 

Organisaatiossa on hyvin erilaisia prosesseja koskien perehdyttämistä (Hyppänen 

2009, 199). Perehdyttämisprosessin sisältö voi vaihdella organisaation eri yksi-

köissä tai se voi vaihdella eri tehtävien mukaan (Hyppänen 2009, 199; Ketola 2010, 

73). Perehdyttämisprosessin sisältö ja sen eteneminen voivat poiketa organisaa-

tioissa hyvinkin paljon, tähän vaikuttavat yrityksen toimiala ja ulkopuoliset tekijät. 

Ulkopuoliset tekijät ja ympäristö voivat myös vaikuttaa prosessin sisältöön ja sen 

etenemiseen myös yksiköiden välillä. Perehdyttämisprosessi etenee usein samalla 

tavalla työtehtävästä riippumatta, mutta johdon tulee huomioida perehdyttämispro-

sessin sisältö jokaisen tehtävän tarkoituksen ja tarpeen mukaisesti. Lähtökohtana 

tulee olla, että jokainen tarvitsee perehdytystä tullessaan uuteen työpaikkaan, vaih-

taessaan tehtävää tai tehtävän muuttuessa (Ketola 2010, 73). Harmon (2011) mu-

kaan perehdyttäminen tulee olla vuorovaikutteinen tapahtuma eikä se voi olla aino-

astaan yksisuuntainen prosessi (Harmon 2011, 32). Saarisen (2016) tutkimuksen 
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mukaan perehdyttämisprosessi tulisi jakaa pieniin osiin aiheittain aikajanalle (Saa-

rinen 2016, 56). 

Perehdyttämisprosessin alussa tulee selventää uudelle työntekijälle yrityksen eri ta-

soja. Perehdyttäminen voidaan jakaa Hyppäsen (2009) mukaan kolmeen eri tasoon: 

1. Yritystaso. 

2. Osasto-/yksikkötaso. 

3. Henkilötaso. 

Yritystason perehdyttämisessä uudelle työntekijälle kerrotaan yrityksestä. Tarkoi-

tus on saada uudelle työntekijälle hyvä kuva yrityksestä, jota hän voi jakaa eteen-

päin. Työntekijälle tulee kertoa, mitkä yrityksen tiedoista ja toimintatavoista ovat 

sellaisia, joita ei saa kertoa yrityksen ulkopuolelle ja mitkä yrityksen tiedoista ovat 

sellaisia, joita voi kertoa eteenpäin.  Yritystason perehdyttämisessä työntekijälle 

kerrotaan muun muassa yrityksen toiminta-ajatus, visio, liikeidea ja strategia. 

Osasto-/yksikkötason perehdyttämisessä kerrotaan, miten ne liittyvät suurempaan 

kokonaisuuteen sekä miten tavoitteet yhdistyvät. Organisaatioita on erilaisia ja vält-

tämättä pienissä organisaatioissa tämä kohta jää väliin. Tässä kohdassa voidaan kui-

tenkin käydä läpi työpaikkatason perehdyttämistä, kuten esimerkiksi työpaikan 

henkilöstö sekä avainhenkilöt, asiakkaat ja työpaikan pelisäännöt. Henkilötasolla 

perehdyttäjä käy läpi työntekijän omaan työhön kohdistuvat tavoitteet ja odotukset 

sekä työntekijän tuleva työnkuva käydään läpi tarkasti ja lisäksi tulee kuunnella 

työntekijän omia toiveita. Tässä vaiheessa työntekijän kanssa voidaan pohtia työn-

kuvaa yhdessä, mikäli työntekijällä on aiempaa kokemusta alalta, kuten miten työn-

tekijä on aiemmin tehnyt eri työvaiheita, tai minkälaisia tapoja hänellä on ollut. 

Vuoropuhelun kautta prosessissa molemmat niin perehtyjä kuin perehdyttyjä voivat 

oppia toisiltaan asioita ja organisaation tapoja voidaan kehittää sekä perehdyttämis-

prosessia. Uusi työntekijä tuntee olonsa heti tarpeelliseksi yrityksessä (Helsilä 

2009, 48; Hyppänen 2009, 196–198.) 

Ketola (2010) on tutkinut väitöskirjassaan perehdyttämistä kehittämisen välineenä 

tietoalan yrityksissä. Tutkimuksessa saatujen tulosten pohjalta hän on laatinut mal-
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lin perehdyttämisprosessista. Malli kuvaa koko prosessin tulijan rekrytoinnista pe-

rehdyttämisen seurantaan saakka, malli on esitettynä kuviossa 4 ja prosessi on seli-

tetty tarkemmin kuvion jälkeen. (Ketola 2010, 136–137.)  

 

Kuvio 4. Perehdyttämisprosessi (Ketola 2010, 138). 

Perehdyttämistä valmistellaan jo ennen rekrytointia, yrityksessä pohditaan tulevan 

haettavan tehtävän vaatimuksia ja siinä vaadittavaa osaamista sekä kokemusta (Ku-

pias ym. 2009, 102). Rekrytointi ja perehdyttäminen ovat molemmat johdon vas-

tuulla olevia asioita. Perehdyttämisprosessin voidaan katsoa alkavan jo rekrytointi-

vaiheessa, rekrytointiprosessin ja perehdyttämisprosessin raja on häilyvä ja voi tä-

ten olla tilanteen mukaan eri kohdassa kuin kuviossa. Rekrytointivaiheessa työnte-

kijällä on yrityksestä jo jokin mielikuva ja tämä voi vaikuttaa siihen hakeeko työn-

tekijä yritykseen vai ei. (Eräsalo 2008, 60; Juholin 2009, 233; Ketola 2010, 139.) 

Kuviossa 4. esitetyn mallin mukaan työntekijälle annetaan materiaalia yrityksestä 

ja työstä jo rekrytointivaiheessa, tämä voi vaikuttaa yrityskuvaan ja on myös mark-

kinointia, mutta perehdytysmateriaalia annetaan viimeistään työsopimuksen laati-
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misen ohessa (Ketola 2010, 139; Viitala 2013, 139, 193).  Työntekijän ensimmäi-

senä päivänä käydään läpi hänelle laadittu perehdyttämissuunnitelma, tämän jäl-

keen työntekijälle esitellään yritys sekä henkilöt, joiden kanssa hän tulee työsken-

telemään sekä keneltä hän voi kysyä tarvittaessa neuvoa. Isoissa organisaatioissa 

voidaan pitää myös erikseen perehdytystilaisuus, mikäli tulijoita on samanaikaisesti 

useampia, kuten esimerkiksi kesätyöntekijät. Perehdyttämisprosessin kesto riippuu 

organisaatiosta sekä työnkuvasta, mutta seurantaa ei saisi unohtaa, seurannan yh-

teydessä tulisi myös keskustella uuden tulokkaan kanssa ja hänellä voi olla kehittä-

misideoita perehdyttämisprosessiin. (Ketola 2010, 138–142.) 

Caldwellin ja Petersin artikkeli New employee onboarding – psychological cont-

racts and ethical perspectives (2018) lähestyy perehdyttämistä odotusten ja oikeu-

denmukaisuuden näkökulmasta, artikkelissa on listattu vinkkejä, miten perehdyttä-

misprosessia voidaan kehittää yrityksissä. Yrityskouluttaja Eklund (2018) on lis-

tannut kymmenen keskeisintä vinkkiä Caldwellin ja Petersin artikkeliin pohjautuen. 

1. Perehdytys alkaa jo ennen ensimmäistä työpäivää, hyödynnä tämä aika. 

2. Nimeä uudelle työntekijälle perehdyttäjä ja varmista perehdyttäjän osaami-

nen. 

3. Kannusta uutta työntekijää rakentamaan verkostoja sekä jakamaan omaa 

osaamistaan. 

4. Tee opas, josta on löydettävissä kaikki olennainen tieto mitä voi tarvita. 

5. Valmistele etukäteen työntekijälle hänen tarvitsemansa asiat sekä varmista, 

että työyhteisö tietää uuden työntekijän saapumisesta. 

6. Tarjoa apua käytännön järjestelyihin työntekijän arjessa (esim. muutto tai 

työmatka). 

7. Selvennä tavoitteet ja tarkenna niitä sekä ota huomioon työntekijän omat 

tavoitteet. Tarkenna työntekijälle odotukset. 

8. Sitouta, osoita arvostusta ja vahvista työntekijän uskoa omiin kykyihinsä. 

9. Osallista ylin johto perehdytykseen. 

10.  Luo jatkuva seuranta sekä varmista resurssit perehdytykseen. Aseta välita-

voitteita joiden avulla perehdytyksen etenemistä voidaan seurata. (Eklund 

2018.) 
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3.6 Perehdyttämisessä käytettävä materiaali 

Jokaisessa yrityksessä on lukuisia sääntöjä, ohjeita, toimintatapoja sekä muita käy-

täntöjä, joita ei ole kirjoitettu esimerkiksi oppaaseen tai ohjeistuksiin. Nämä ohjeet, 

säännöt ja tavat ovat kuitenkin usein tärkeitä, niiden dokumentointi onkin haasta-

vaa. Dokumentointia ei ole koskaan ehditty tehdä yrityksessä tai sitä ei ole tehty 

sen haasteellisuuden vuoksi. (Hyppänen 2009, 197.) Hiljainen tieto on vaikeasti ta-

voitettavaa (Kupias ym. 2014, 231). Yrityksissä on kuitenkin pyritty vähentämään 

hiljaisen tiedon määrää dokumentoimalla asioita järjestelmällisesti perehdytysop-

paaseen (Veritas 2014). Tuulia Rekola (2016) on tutkinut diplomityössään teho-

kasta tietotyöhön perehdyttämistä, tutkimustulosten mukaan työntekijät pystyvät 

suoriutumaan perehdytysmateriaalin avulla nopeammin tehtävistään itsenäisesti. 

Lisäksi tutkimuksesta käy ilmi, että kirjallista perehdytysmateriaalia, johon työnte-

kijä pystyy palaamaan myöhemmin, on pidetty oppimisen ja työn mielekkyyden 

kannalta tärkeänä. (Rekola 2016, 58.) 

Tarvittavan materiaalin tekeminen vie aikaa, mutta se helpottaa perehdyttäjää sekä 

perehtyjää, lisäksi se säästää perehdyttämisprosessissa aikaa. Uudelle työntekijälle 

voi antaa materiaalia yrityksessä jo etukäteen tutustuttavaksi, jolloin hän tietää jo 

asioita aloittaessaan työnsä. Kukaan ei pysty ottamaan kerralla määrättyä enempää 

tietoa vastaan, joten materiaalia on hyvä olla kirjallisena, josta asioita pystyy tar-

peen mukaan tarkistamaan. Perehdytysopasta laatiessa tulee selvittää, kuka pitää 

opasta ajan tasalla. Opas käy hyvinkin nopeasti hyödyttömäksi, mikäli sisältö ei ole 

ajan tasalla, siksi tulee ennalta sopia, kuka tarkistaa oppaan ajantasaisuuden. (Hel-

silä 2009, 48; Hyppänen 2009, 195; Kangas ym. 2007, 7.) Kjelin ja Kuusiston mu-

kaan ylläpidosta tulisi sopia jo materiaalin tekovaiheessa (Kjelin ym. 2003, 206). 

Perehdytysopas tulisi laatia helposti muokattavaan muotoon, jota on helppo muo-

kata ohjeiden muuttuessa, jonkun ohjeen poistuessa tai materiaalia tullessa lisää. 

Rekolan (2016) tutkimuksen mukaan yhteinen perehdytysmateriaali vähentää risti-

riitaisten ohjeiden aiheuttamia haittoja (Rekola 2016, 58). Opas voi olla sähköisessä 

muodossa, josta se on helppo tulostaa perehdytettävälle mukaan tai perehdyttäjän 

on helppo käydä asioita läpi tietokoneelta tai tulosteelta, jokainen voi tehdä halua-
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mallaan tavalla. Perehdytysoppaita ei kannata tulostaa valmiiksi, koska ohjeet voi-

vat muuttua useinkin. Oppaan ollessa koneella, johdon tai muun määrätyn päivittä-

jän on helppo muokata sitä sekä muokkauspäivämäärän näkee helposti verrattuna 

paperiversioon. Huhta-Ahon (2012) tutkimuksen mukaan perehdytysmateriaalin 

ollessa sähköisessä muodossa sitä on helpompi päivittää, sähköisessä muodossa 

oleva materiaali pysyy myös paremmin ajan tasalla. Tutkimuksen mukaan Suo-

messa useat kunnat ovat siirtäneet perehdytysmateriaaliaan sähköiseen muotoon 

juuri sen takia. (Huhta-Aho 2012, 11.) Rekolan (2016) tutkimuksessa sekä Sriman-

narayanan (2016) tutkimuksessa mukaan perehdyttämisprosessin tulisi olla jous-

tava ja helposti muokattavissa tilanteen ja tarpeen muuttuessa, koska työelämä 

muuttuu jatkuvasti. (Rekola 2016, 59; Srimannarayana 2016.) 

Perehtyjällä tulisi olla pääsy kaikkeen hänelle tarpeelliseen materiaaliin jo heti pe-

rehdyttämisen alussa myös sähköisessä muodossa oleviin, kuten intranet, sähköiset 

koulutukset sekä perehdytysopas ja muu perehdyttämisessä käytettävä materiaali. 

Perehtyjälle tulee myös kertoa, mistä hän voi saada ja etsiä tietoa. (Österberg 2007, 

97.) Tarvittavaa materiaalia on myös perehdyttämisen suunnitelma, joka olisi hyvä 

olla kirjallisena (Hyppänen 2009, 196). Suunnitelman pohjia voi olla yksi jota sitten 

muokataan tilanteen ja tarpeen mukaan. Perehdytyssuunnitelman tulisi sisältää yri-

tyksessä vastuualueet ja -henkilöt perehdyttämisessä (Kallasvuo ym. 2012, 98). 

Perehdyttämisen apuvälineenä perehdytysoppaan lisäksi voidaan käyttää myös 

mahdollisuuksien mukaan verkkokoulutuksia sekä intranet, usein myös turvalli-

suusohjeita ja käytäntöjä löytyy videoiden muodossa (Kangas ym. 2007, 11). Apu-

välineenä voi olla myös työohjeet, yhteystietoja sekä erilaisia esitteitä (Österberg 

2007, 97). 

Perehdytysoppaasta tulisi löytyä kaikki tärkeimmät käytännönasiat ja toimintatavat. 

Oppaan tulisi olla sellainen, jota uusi työntekijä voisi hyödyntää myöhemmässäkin 

vaiheessa eikä ainoastaan alkuvaiheessa, opas on myös perehdyttäjälle hyvä apuvä-

line, joka auttaa häntä omassa työssään. (Veritas 2014.) Perehdyttämisessä tarvitta-

via materiaaleja ovat muun muassa: 

- Vuosi- ja henkilöstökertomukset 
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- Toiminta-ajatus, liikeidea, visio, missio ja arvot 

- Tiedotteet 

- Tuote- ja palveluesitteet 

- Henkilökunta- ja asiakaslehdet 

- Henkilöstön kehittämis- ja tiedotuspolitiikka 

- Jokapäiväiseen toimintaan liittyvät ohjeet 

- Työsäännöt 

- Turvallisuusohjeet 

- Tervetuloa taloon -materiaali 

o Työterveyspalvelut, poissaoloilmoituskäytännöt, henkilökuntaedut 

jne. 

- Perehdyttämissuunnitelma 

- Perehdytysopas/-kansio 

- Toimintaohjeet 

- Mahdolliset käyttöohjeet. (Helsilä 2009, 48; Hyppänen 2009, 195–196; 

Kangas ym. 2007, 10.) 

Oppaan tulisi lisäksi sisältää materiaalia käytännönasioita, kuten esimerkiksi pal-

kanmaksupäivä sekä palkanmaksuun liittyvät rutiinit, kuten loma-ajan palkanmak-

sukäytännöt, mahdolliset palkkiokäytännöt, työajat ja siihen liittyvät käytännöt, vir-

kistyspalvelut, pelisäännöt, vastuut sekä seuraukset sääntöjen laiminlyönnistä. 

(Hyppänen 2009, 196–197; Viitala 2013, 194.) Lisäksi jokaisessa organisaatiossa 

on omia toimintatapoja henkilöstöasioissa, joita ei ole mainittuna aiemmassa lis-

tauksessa, mutta joiden tulisi olla oppaassa. Monet asiat ovat sellaisia, jotka eivät 

tule usein eteen ja silloin olisi hyvä, jos tiedon pystyy tarkistamaan jostakin tietystä 

paikasta. Tämä helpottaa myös johdon työtä, koska henkilöstö kysyisi heiltä huo-

mattavasti vähemmän asioita sekä esimies pystyisi itsekin tarkistamaan tämän asian 

oppaasta ja ulkoa muistamisen tarve vähentyisi. Materiaali tulisi tehdä mahdolli-

suuksien mukaan tiivistettyyn muotoon ja koota materiaaliin vain olennaiset asiat, 

laajaan ja pitkiin ohjeistuksiin ei jakseta perehtyä niin hyvin ja tiivistetty materiaali 

helpottaa materiaaliin tutustumista (Kjelin ym. 2003, 206, 211–212). 
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3.7  Perehdyttämisen seuranta ja kehittäminen 

Perehdyttämisprosessiin liittyy myös perehdyttämisen seuranta, arviointi ja sen ke-

hittäminen tarpeen mukaan.  Perehdyttäminen on vastavuoroista keskustelua työn-

tekijöiden, perehdyttäjien sekä johdon välillä. Perehdyttämisen osa-alueisiin osal-

listuu työpaikan johto, mahdollinen henkilöstöhallinto, lähiesimies sekä työntekijä 

(Työterveyslaitos). 

Perehdyttämisen tuloksia tulisi seurata, jotta yrityksessä tiedetään, miten hyvin pe-

rehdyttämisen tavoitteet on saavutettu, miten suunnitelma onnistui, kuten esimer-

kiksi mikä onnistui, missä olisi kehitettävää, mitä mahdollisesti tulisi muuttaa tai 

lisätä tai oliko jokin vaihe ylimääräinen. Esimiehen tulisi pitää perehdyttämispro-

sessin jälkeen uuden tulokkaan kanssa seurantakeskustelu, jossa työntekijä voi ker-

toa omin sanoin mielipiteitään ja omia ajatuksia. Esimies voi saada tästä kehittä-

misideoita niin perehdyttämiseen kuin koko yrityksen kehittämiseen. Keskustelun 

aiheena ei tarvitse olla ainoastaan perehdyttäminen vaan työntekijän kanssa voi kes-

kustella, miten hänellä on mennyt sekä onko hänellä herännyt kysymyksiä tai onko 

ilmennyt asioita missä hän tarvitsee lisäopastusta. Työntekijä kokee olonsa tärke-

äksi, kun hänen mielipiteitään kuunnellaan. (Hyppänen 2009, 198–199; Penttinen 

2009, 7.) Perehdyttämisen seurantakeskustelun tulisi olla avoin ja esimiehen tulisi 

saada luotua tilanne sellaiseksi, ettei tulokasta jännitä ja hän pystyy kertomaan omia 

mietteitään rehellisesti. Seurantakeskustelu on parhaimmillaan, kun se on vuoropu-

helua ja molemmin puolista oppimista ja kehittämistä. Uudella työntekijällä on 

usein asioihin erilainen näkemys ja hän katsoo asioita eri näkökulmasta kuin kau-

emman yrityksessä olleet, esimies voi saada keskustelusta paljon ideoita jatkoa var-

ten. 

Esimiehen tulee perehdyttämisprosessin aikana sekä sen jälkeen antaa työntekijälle 

palautetta ja rohkaista työntekijää antamaan palautetta esimiehelle. Työntekijän tu-

lisi kokea, että hän saa tukea ja esimiehen kanssa on helppo keskustella. Esimiehen 

tulee kannustaa työntekijää keskustelemaan työtovereiden kanssa ja pyytämään 

heiltä tarvittaessa neuvoa. Palautteen antaminen on tärkeää ja palautetta tulisi muis-

taa antaa työntekijälle hänen onnistuessaan ja tehdessään työnsä hyvin, mutta tar-
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vittaessa esimiehen tulee osata antaa työntekijälle palautetta myös esimerkiksi mah-

dollisista virheistä tai toimintatavoista. Esimiehen tulee huolehtia uuden työnteki-

jän turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista, organisaatio on työntekijälle uusi ja eri-

tyisesti alkuvaiheessa uutta työntekijää tulisi kannustaa, jotta hän pääsee sisälle yri-

tykseen. (Hyppänen 2009, 198; Työterveyslaitos.) 

Seurannan avulla pystytään varmistamaan, onko perehdyttäminen onnistunut sekä 

sujunut suunnitelman mukaisesti.  Esimiehen tulisi keskustella henkilöiden kanssa, 

jotka ovat osallistuneet perehdyttämisprosessiin, miten heidän mielestään prosessi 

on edennyt ja sujunut sekä onko prosessissa jotain kehitettävää. Toisten ajatusten 

kuuleminen tukee asioiden ja ihmisten kehittämistä. Tämän lisäksi esimies on osal-

listunut itse ainakin joissakin määrin perehdyttämiseen, esimiehen tulee arvioida 

omaa toimintaansa ja mahdollisia kehittämiskohteita sekä arvioida kokonaisuutta.  

Kuviossa 5 on kuvattuna oppimisen prosessi, esimiehen tulee seurata ja arvioida 

perehdyttämisprosessia myös prosessin jälkeen, prosessi on selitetty tarkemmin ku-

vion jälkeen. (Hyppänen 2009, 98, 198–199; Kangas ym. 2007, 17.) 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Oppimisen seurantaprosessi (Kangas ym. 2007, 17). 

Seurannan avulla yrityksen johto voi varmistua perehdyttämisen onnistumisesta. 

Seurannan lisäksi perehdyttämistä tulee arvioida sekä kehittää tarpeen mukaan. Pe-

rehdyttämisen seurannan apuvälineen voi muun muassa käyttää perehdyttämisen 

tarkistuslistoja, jotka voivat olla käytössä koko prosessin ajan (Kangas ym. 2007, 

17). Tämä helpottaisi johdon työtä seurata perehdyttämisen etenemistä. Tarkistus-

Suunnittele 

Toteuta 

Seuraa ja arvioi 
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lista voi kulkea perehtyjän mukana etenkin, jos perehdyttäjiä on useampi, täten jo-

kainen näkisi mitä asioita on jo käsitelty ja mitä asioita on käymättä, seurantaa olisi 

siten myös koko prosessin ajan. 

Työterveyslaitos on kirjannut kolme tärkeää kohtaa perehdyttämisen arvioinnista ja 

kehittämisestä: 

 Arvioi perehdytyksen onnistumista yhdessä työntekijän kanssa. 

 Kirjaa perehdytyksestä saatu palaute. 

 Kehitä perehdyttämisprosessia saadun palautteen pohjalta. (Työterveyslai-

tos.) 

Perehdyttämisen kehittäminen edellyttää, että johto ymmärtää perehdyttämisen tär-

keyden (Penttinen ym. 2009, 7). Perehdyttämisen kehittämisen lähtökohtana on sel-

vittää perehdyttämisen tämän hetkinen tilanne, joka selviää edellä mainittujen asi-

oiden keinoin tai sitten organisaatiossa voidaan tehdä suunnitelma. Nykytilan ol-

lessa selvillä yrityksessä voidaan lähteä kehittämään prosessia, prosessia ei välttä-

mättä tarvitse kehittää kokonaan vaan joitakin osa-alueita. Kehittämiselle tulee 

asettaa tavoitteet, jota verrataan nykytilanteeseen ja muutokset tehdään sen avulla. 

(Kangas 2003, 23–25.)  
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4 JOHDON NÄKÖKULMA PEREHDYTTÄMISEN TAR-

PEISTA 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin VV-Kuivaus Oy:n johdon näkökulma onnistuneen 

perehdyttämisen tarpeista sekä perehdyttämisen haasteista, tutkimus toteutettiin 

haastatteluiden avulla. Tutkimuksen avulla selvitettiin mitä VV-Kuivaus Oy tarvit-

see onnistuneeseen perehdyttämiseen johdon näkökulmasta sekä mitkä ovat toi-

menpiteitä, jotka helpottavat perehdyttämisprosessia. Tutkimustulosten pohjalta 

kohdeyritykselle laadittiin perehdytysopas perehdyttämisen tueksi sekä perehdyttä-

misen tarkistuslista, johon on koottu tutkimuksessa esiin tulleita asioita materiaalin 

muodossa helpottamaan johdon työtä perehdyttämisessä.  

4.1 Tutkimusmenetelmä 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on tutkimusmenetelmänä selittävä ja kuvai-

leva, tutkimus auttaa ymmärtämään tutkimuksen kohdetta ja siihen liittyviä päätök-

siä. Selittävyydellä tarkoitetaan sitä, miten hyvin asia on selitetty ja kuinka se pätee, 

kuivailevaisuus tarkoittaa miten tutkimuksen todellinen kuvaus pitää paikkaansa. 

Kvalitatiivista tutkimusta käyttäessä pyritään saamaan syvällisempää tietoa kuin 

muilla tutkimusmenetelmillä, kuten kvantitatiivista menetelmää käyttäessä. Laa-

dullisen tutkimuksen avulla nimensä mukaisesti tutkija tavoittelee laadullisempaa 

tietoa kohteena olevan tuntemuksista, asenteista ja motiiveista. Kvalitatiivisen tut-

kimuksen etuna on sen tuottama aineisto, tutkimusaineisto ei ole määrämuotoista, 

kuten usein muilla menetelmillä saatu aineisto. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tut-

kimusaineisto on verbaalista tai visuaalista. (Ghauri & Grønhaug 2010, 210–211; 

Heikkilä 2008, 16; Uusitalo 1998, 79–80; Mäntyneva ym. 2003, 69; Yin 2003, 28.) 

Kvalitatiivisen tutkimuksen otoskoko ei välttämättä ole yhtä suuri kuin määrälli-

sessä tutkimuksessa, otos valitaan yleisimmin harkinnanvaraisesti. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen haasteena voidaankin pitää sen otoskokoa, vaikka aineistoa voi syntyä 

paljon kerätään tutkimusaineistoa kuitenkin vain pieneltä osalta eikä täten otos 

edusta tutkimuksen koko kohderyhmää. Toisaalta kvalitatiivisen tutkimuksen 

avulla ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan pyritään ymmärtämään kohdejoukkoa 

paremmin.  (Mäntyneva ym. 2003, 70; Heikkilä 2008, 16.)  
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Tutkimus toteutettiin kvalitatiivista menetelmää käyttäen, tutkimuksen otoskoko oli 

kaksitoista henkilöä eli neljä yksikön päällikköä sekä kahdeksan työnjohtajaa. Kva-

litatiivisen tutkimusmenetelmän avulla pyrittiin saamaan syvällisempää tietoa tut-

kimuksen kohteesta. 

4.2 Tutkimuksen toteutustapa 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuskeinoja on erilaisia, menetelmät voidaan ja-

kaa neljään eri pääryhmään:  

 teemahaastattelut 

 syvähaastattelut 

 fokushaastattelut havainnointi 

 projektiiviset menetelmät (Mäntyneva ym.  2003, 70). 

Teemahaastattelu ei ole ainoastaan kvalitatiivisen tutkimuksen toteutustapa, sitä 

voidaan käyttää tutkimusmenetelmänä myös määrällisissä eli kvantitatiivissa tutki-

muksissa. Teemahaastattelu ei sido tutkijaa siihen, miten paljon hänen tulee aineis-

toa saada tai kuinka syvällistä tietoa haastateltavista tulisi saada, vaan tutkimuksen 

avulla pyritään saamaan tutkimuksen kannalta olennaisin tieto teemoja käyttäen. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 48.) 

Laadullinen tutkimus voidaan toteuttaa haastatteluiden avulla ja haastattelumene-

telmät jaotellaan strukturointiasteen mukaan, eli miten tiukasti haastattelussa käy-

tettävät kysymykset ovat etukäteen lyöty lukkoon (Valli 2018, 29). Puolistruktu-

roitu haastattelu eroaa strukturoidusta haastattelusta siten, että puolistrukturoidussa 

jokaisella haastateltavalla on sama haastattelurunko eikä siinä ole valmiita vastaus-

vaihtoehtoja. Strukturoidussa menetelmässä kysymysten muoto on tarkkaan muo-

toiltu sekä niiden järjestys on ennalta määritelty, jonka mukaan haastatteluissa ede-

tään. Teemahaastattelu on lähimpänä puolistrukturoitua menetelmää. Hirsjärven 

ym. (1997) mukaan teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun väli-

muoto.  (Eskola & Suoranta 2008, 86; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 195.) 

Teemahaastattelussa määritellään aihealueet teemoittain, joiden mukaan haastattelu 

etenee, kysymyksiä ei välttämättä ole etukäteen muotoiltu ja määritelty suoraan 
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vaan haastattelija käyttää apuna ennalta laadittua runkoa teemoista sekä aiheista ja 

muotoilee kysymykset tilanteen mukaan, jokaiselle haastateltavalle teemat ovat sa-

mat. (Eskola ym. 2008, 86; Valli 2018, 29.) 

Teemat voidaan muodostaa eri tavoilla, teemat voidaan johtaa teoriasta, jolloin tut-

kija perehtyy tutkimusongelman kannalta olennaisimpiin teorioihin ja johtaa teemat 

teorioista tai tutkija voi perehtyä kirjallisuuteen eli mitä tutkimuksissa on kirjoitettu. 

Kolmantena vaihtoehtona on, että teemat keksitään ilman aiemmin mainittuja ja 

ideoidaan teemat. Ongelmana kolmannessa vaihtoehdossa on se, että välttämättä 

näin muodostuneiden teemojen avulla ei saadakaan vastausta tärkeimpään eli tutki-

musongelmaan. Paras ratkaisu voisi olla käyttää kaikkia kolmea vaihtoehtoa ja hioa 

teemoista paras tutkimusongelman kannalta. (Valli 2018, 41.) Tässä tutkimuksessa 

teemat muodostettiin johtamalla ne teoriasta. 

4.3 Haastattelulomake ja haastatteluiden toteutus 

VV-Kuivaus Oy:n johdolle suunnattu tutkimus oli laadullinen eli kvalitatiivinen 

tutkimus. Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua, jossa teemat oli val-

miiksi pohdittu ja kaikille haastateltaville teemat oli samat.  

Haastattelulomakkeessa teemoja oli yhteensä neljä, 1. perehdyttämisen nykytila, 2. 

perehdyttämisen onnistuminen, 3. perehdyttämisen haasteet ja 4. perehdyttämisessä 

käytettävä materiaali. Kaikki teemat pohjautuvat käsiteltyyn teoriaan, jokaisessa 

teemassa oli lisäksi viisi apukysymystä. Haastatteluissa käytetty lomake löytyy liit-

teistä tämän työn lopusta (LIITE 2.)  

Haastattelulomake toimi apuna haastattelutilanteessa ja haastattelut etenivät teemo-

jen mukaisesti apukysymyksiä käyttäen. Kyseessä oli teemahaastattelu, joten haas-

tattelut etenivät keskusteluina ja kysymyksiä ei muotoiltu haastateltaville samalla 

tavalla, tarvittaessa esitettiin tarkentavia kysymyksiä haastateltaville. 

Tutkimus suoritettiin 1.–5.10.2018 välisenä aikana haastateltavien työaikana VV-

Kuivaus Oy:n toimistoilla Seinäjoella, Vaasassa, Jyväskylässä ja Kokkolassa. Jo-

kaisen kanssa haastattelun ajankohta sovittiin puhelimitse etukäteen. Haastattelut 

kestivät 30–60 minuuttia ja jokainen haastateltiin yksin, siinä järjestyksessä, miten 



45 

aikataulut oli saatu sovittua. Haastattelurunko lähetettiin haastateltaville etukäteen 

tutustuttavaksi, jotta haastateltavat saivat tutustua käsiteltäviin aiheisiin ja pohtia 

vastauksia. Lomakkeen mukana haastateltaville lähetettiin saate, jossa kerrottiin 

tutkimuksesta sekä siitä, että tiedot ovat luottamuksellisia eikä vastauksia liitetä 

henkilöihin tulosten analysoinnissa ja raportoinnissa. Haastateltaville lähetetty 

saate löytyy tämän työn lopusta (LIITE 1.). Jokaisen neljän toimipisteen yksikön 

päälliköt ja työnjohtajat haastateltiin, heitä oli yhteensä kaksitoista. Yrityksen joh-

dolta haluttiin saada selville mitä heidän mielestään johto tarvitsee onnistuneeseen 

perehdyttämiseen sekä mitä haasteita perehdyttämisessä on. Osasta haastatteluista 

tutkimuksen avulla sai hyvinkin laajasti tietoa perehdyttämisen nykytilasta ja sen 

haasteista sekä siitä, mitä tarvitaan onnistuneeseen perehdyttämiseen johdon näkö-

kulmasta. Haastattelut alkoivat hyvin nopeasti käsitellä samoja asioita ja haastatte-

luista nousi esiin keskeisimpiä tarpeita ja asioita.  

4.4 Tutkimuksen analysointi ja raportointi 

Tutkimuksessa saatuun aineistoon on erilaisia analysointitapoja, usein jo haastatte-

lutilanteessa analysoidaan haastateltavan antamia vastauksia, tilannetta voi havain-

noida sekä jotkin asiat voivat toistua useasti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa saatu 

aineisto säilytetään usein sanallisessa muodossa eikä analysointiin ole ainoastaan 

yhtä oikeaa tapaa. (Hirsjärvi ym. 2000, 136.) 

Hankittu aineisto tulisi saada tekstimuotoon ennen sen analysointia, litteroinnilla 

tarkoitetaan nauhoitetun aineiston puhtaaksi kirjoittamista. Haastatteluiden jälkeen 

haastattelut kirjoitetaan puhtaaksi helpottamaan aineiston analysointia ja hallintaa, 

aineistoa litteroidessa haastattelut voidaan numeroida jolloin niiden hallinta on hel-

pompaa. (Saaranen-Kauppinen ym. 2006.) Haastattelutilanteessa on tehty samalla 

merkintöjä ja kirjattu tärkeimpiä asioita ylös, lopuksi aineisto on litteroitu tekstin-

käsittelyohjelmaa apuna käyttäen. Kaikki haastattelulomakkeet numeroitiin ja yk-

sittäisistä haastattelulomakkeista ei käy ilmi, kenen vastauksia ne ovat, täten ano-

nymiteetin säilyttäminen oli helpompaa. Aineistoa tulisi lukea aktiivisesti, jotta tut-

kija saa enemmän ymmärrystä analyysin tekoon. Aineistoa lukiessa voi kiinnittää 

huomiota sisällön eri teemoihin muun muassa havaintoihin tilanteesta ja kohteesta, 
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jatkuvuuteen sekä muutoksiin. (Dey 1993; Hirsjärvi ym. 2000, 143.) Tutkimustu-

losten esittelyn jälkeen tiivistetään johtopäätöksiin se, mihin haastatteluaineiston 

perusteella on tultu ja suhteutetaan se teoriaan (Hirsjärvi ym. 2000, 193). 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä tutkimuksessa saatu aineisto on jaettu neljään eri pääryhmään haastattelussa 

käytyjen teemojen mukaisesti. Jokainen haastatteluissa käsitelty teema piti sisällään 

viisi apukysymystä. Käsitellyt teemat olivat: 

1. Perehdyttämisen nykytila.  

2. Perehdyttämisen onnistuminen.  

3. Perehdyttämisen haasteet.  

4. Perehdyttämisessä käytettävä materiaali. 

Näiden teemojen alle on koottu haastateltavien vastaukset. Analysoinnissa on py-

ritty tuomaan mahdollisimman hyvin esiin haastateltavien vastaukset vääristele-

mättä niitä. Tutkimuksen analyyseissä ei ole verrattu eri toimipaikkojen ja henki-

löiden vastauksia keskenään, vastauksissa on pyritty selvittämään johdon näkemys 

asioista toimipaikasta riippumatta. Analyyseissa on tuotu esiin johdon näkökulma 

perehdyttämisen nykytilanteesta, mitä onnistuneeseen perehdyttämiseen tarvitaan, 

mitä haasteita perehdyttämisessä on sekä minkälaista tarvitaan perehdyttämisen tu-

eksi. Näiden teemojen avulla on saatu vastaus tutkimusongelmaan ja tuloksien 

avulla pystytään ratkaisemaan esille tulleita haasteita yrityksessä. Tutkimuksen 

avulla on saatu tietoa siitä mitä perehdytysoppaan tulisi sisältää, jotta se tukisi joh-

don perehdyttämisprosessia parhaiten. 

5.1 Perehdyttämisen nykytila 

Tutkimuksen ensimmäisessä teemassa selvitettiin kohdeyrityksen perehdyttämisen 

nykytilannetta. Teeman avulla kartoitettiin kohdeyrityksen perehdyttämistä tällä 

hetkellä yksiköiden päälliköiden sekä työnjohtajien näkökulmasta. Teemassa selvi-

tettiin minkälaista koulutusta ja opastusta haastateltavat ovat saaneet tukemaan pe-

rehdyttämistä. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää kohdeyrityksen tämän het-

ken tilanne perehdyttämisen suunnittelusta ja sen seuraamisesta. Teeman viimei-

senä kysymyksenä haastateltavilta kysyttiin, onko heillä jotakin muuta sanottavaa 

perehdyttämisen nykytilanteesta.  
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Haastattelu aloitettiin kysymällä, miten yrityksessä perehdytetään työntekijöitä 

tällä hetkellä. Vastausten mukaan uusi työntekijä saapuu ensimmäisenä päivänä toi-

mistolle, jolloin perehdyttäjällä on hetki aikaa kertoa yritykseen ja toimintatapoihin 

liittyviä käytäntöjä. Hyvin nopeasti tämän jälkeen uusi työntekijä lähtee kollegan 

matkassa työmaalle, kollega jatkaa joissakin määrin perehdyttämistä työn ohessa. 

Moni työnjohtajista olettaa, että työntekijän saapuessa heidän luokseen hänelle on 

jo aiemmin kerrottu yritykseen liittyviä asioita. Oletuksena on, että työnjohtajan ei 

tarvitse käydä kuin muutamia perusasioita läpi ennen kuin uusi työntekijä menee 

työmaalle. Vastauksissa ilmeni myös eroavaisuuksia, osa haastateltavista kertoi uu-

delle työntekijälle enemmän asioita ja osa jätti perusasioiden kertomisen työnteki-

jän kollegalle, jonka kanssa uusi työntekijä menee työmaalle. Johdolla oli selvästi 

ainoastaan olettamus, että työntekijä perehdyttää uutta työkaveriaan työmaalla, he 

luottavat henkilöstöön, että näin toimitaan. Perusasioihin perehdyttämisellä tarkoi-

tetaan toimia, jotka kuuluvat työntekijöiden lähes jokapäiväisiin toimiin, kuten eri-

laisten listojen täyttö ja materiaalien hankinta. Yksi työnjohtajista kertoi pyrki-

neensä sanomaan etukäteen työntekijälle, jonka matkaan uusi tulokas tulee mene-

mään tilanteesta. Hän kertoi, että yrittää ehtiä sanomaan työntekijälle mitä uudelle 

tulokkaalle tulisi kertoa ja opastaa, vaikka perehdyttäminen ei suoraan työntekijöi-

den vastuulla ole. 

Työntekijöitä perehdytetään yrityksessä vastaajien mukaan vaihtelevasti, tapaus-

kohtaisesti, tilanteen mukaan ja huonosti. Pääasiassa kaikille uusille työntekijöille 

kerrotaan päivittäiset toimintatavat, vaikka aikaa ei olisi käytettävissä paljon. Tut-

kimuksesta kävi ilmi, ettei perehdyttämiseen ole valmistauduttu. Perehdyttäminen 

etenee muistinvaraisesti ja uudelle työntekijälle kerrotaan mitä mieleen tulee siinä 

hetkessä. Vastauksista nousi esiin 2018 vuoden kesän haasteellisuus, jolloin pereh-

dyttäminen on ollut kiireen vuoksi vajavaista. 

Seuraavaksi tutkimuksessa selvitettiin, ovatko henkilöt saaneet koulutusta tai opas-

tusta perehdyttämiseen. Kukaan vastanneista ei ollut saanut koulutusta tai opastusta 

perehdyttämiseen. Kahden vastaajan mukaan perehdyttäminen on tehty, kuten 

aiemmin on puhuttu tehtävän, mutta erillistä koulutusta tai opastusta ei ole ollut. 

Yksi vastaajista kertoi, ettei ole saanut perehdyttämiseen erillistä koulutusta, mutta 
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hän on oppinut käytännön kautta perehdyttämisen, mitä uudelle työntekijälle tulee 

kertoa. 

Kolmannen apukysymyksen avulla selvitettiin, miten yrityksessä suunnitellaan pe-

rehdyttämistä tällä hetkellä. Vastaajista yhdentoista mielestä perehdyttämistä ei 

suunnitella tällä hetkellä ja yksi vastaajista sanoi olettavansa, että perehdyttämistä 

suunnitellaan. Yksi työnjohtajista kertoi asiasta olleen keskustelua, että perehdyttä-

mistä tulisi suunnitella ja suunnittelulle olisi tarvetta, mutta asialle ei ole vielä tehty 

toimenpiteitä. Toinen vastaajista kommentoi, että perehdyttämisen suunnittelussa 

on parantamisen varaa ja suunnitelma pitäisi olla olemassa. Kolmas vastaajista kui-

tenkin toi esiin, että työnjohtajat perehdyttävät aina työntekijän työmaakohtaisesti 

työmaalle, joten siltä osin perehdyttämistä on suunniteltu. Kolme vastaajista kertoi, 

että ovat aloittaneet laatimaan sabluunaa perehdyttämisen tueksi, mutta se on jäänyt 

ajan puutteen vuoksi kesken. 

Tutkimuksen avulla selvitettiin, miten kohdeyrityksessä perehdyttämistä seurataan 

tällä hetkellä. Vastausten mukaan varsinaista perehdyttämisen seurantaa ei ole. 

Työmaakäyntejä pyritään tekemään, jos on aikaa, mutta nekin ovat jääneet joko 

kokonaan tai hyvin vähäiselle. Neljä vastanneista kertoi pyrkivänsä keskustelemaan 

uuden työntekijän kanssa, lähinnä yleistä vuoropuhelua miten on mennyt, mutta 

siihen ei ole varattu erikseen aikaa. Yksi vastanneista kertoi pitävänsä uuden työn-

tekijän kanssa kehityskeskustelun, jossa käydään asioita läpi ja tähän on erikseen 

sovittu aika. Kaksi vastaajista kertoi, että vaikka suoranaisesti perehdyttämistä ei 

seurata, virheiden kautta asioita huomataan. Uuden työntekijän unohtaessa jotakin 

tai hänen täyttäessään listoja virheellisesti, tästä huomautetaan työntekijää ja neu-

votaan, miten tehdään oikein. Lisäksi yksi kertoi, että työmaiden kestoa seurataan, 

mikäli jossakin työmaassa kestää poikkeuksellisen kauan, huomataan tämä ja sel-

vitetään, mistä tämä johtuu. Yleensä johto tietää suunnilleen, miten kauan työ-

maassa tulisi kestää, tehokkuutta pystytään seuraamaan myös tämän avulla. Yksi 

haastateltavista pohti, pitäisikö työntekijän kanssa keskustella myöhemmin, koska 

yleensä ensimmäisenä aamuna hän ei osaa kysyä vielä asioita. 
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Lopuksi tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin, onko heillä muuta sanottavaa pereh-

dyttämisen nykytilanteesta. Kaikilla vastaajilla ei ollut kommentteja tähän kohtaan, 

mutta kahdeksan heistä kommentoi seuraavasti: 

  ”Pohja olisi hyvä olla ja kertoa turvallisuudesta enemmän.” 

”Perehdyttäminen on lapsen kengissä.”  

”Kasvu on valtavaa, pitäisi saada yhtenäiseksi kaikissa pisteissä.” 

”Asiat pitäisi olla mustaa valkoisella.” 

”Paljon parannettavaa, suunnitelma pitäisi olla.” 

”Työnjohto aina saatavilla helposti kiinni, joten jos kysyttävää saa kysyä.” 

”Pitäisi sanoa, että aina saa soittaa, vaikka töiden jälkeenkin.” 

”Huonolla tasolla, lapsen kengissä.” 

5.2 Perehdyttämisen onnistuminen 

Teeman avulla selvitettiin johdon näkökulma perehdyttämisen onnistumisesta, mitä 

kohdeyrityksen johto kokee tarvitsevansa onnistuneeseen perehdyttämiseen sekä 

mitkä asiat helpottaisivat perehdyttämistä. Lisäksi tässä haluttiin selvittää, käyttä-

vätkö perehdyttäjät tällä hetkellä perehdyttämisen apuvälineenä materiaalia sekä 

minkälaista materiaalia he käyttävät. Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, min-

kälaisia kehittämisehdotuksia haastateltavilla on perehdyttämisen onnistumiseen. 

Lopuksi haastateltavilta kysyttiin, onko heillä jotakin muuta sanottavaa perehdyttä-

misen onnistumisesta. 

Perehdyttämisen onnistumisen teemassa ensimmäisenä apukysymyksenä oli ”Mitä 

onnistuneeseen perehdyttämiseen mielestäsi tarvitaan?” Vastaajista kolmen mie-

lestä onnistuneeseen perehdyttämiseen tarvitaan suunnitelma ja suunnitelmalli-

suutta. Esiin nousi, että onnistuakseen perehdyttämisessä se ei saisi olla ainoastaan 

muistinvaraista, vaan tarvitaan suunnitelma ja materiaali tukemaan perehdyttä-
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mistä. Perehdyttämisen onnistumista pohdittiin myös laajemmin kuin yksilön kan-

nalta, perehdyttämisen tulisi olla yhtenäistä jokaisen uuden työntekijän kohdalla 

kaikissa toimipisteissä, ettei toimipisteiden välillä olisi eroavaisuuksia vaan pereh-

dyttämiseen olisi yhtenäiset raamit kaikissa toimipisteissä. Työnjohtajat ja yksikön 

päälliköt kokevat tarvitsevansa materiaalia onnistuakseen perehdyttämisessä, vas-

taajista kahden mielestä perehdyttäminen onnistuisi paremmin valmiin oppaan 

avulla. Yleisesti kirjallinen materiaali auttaisi perehdyttämisen onnistumisessa kah-

den mielestä ja neljä vastaajista kertoi tarvitsevansa kaavan, rungon tai tarkistuslis-

tan apuvälineeksi. Yksi vastanneista pohti, että osa käydyistä asioista kuitenkin 

unohtuu työntekijältä, joten perehdyttäminen onnistuisi paremmin, mikäli työnte-

kijälle voisi antaa mukaan oppaan, josta hän voisi tarkistaa tarpeen mukaan asioita 

myöhemmin. Perehdyttämisen onnistumiseen auttaisi yhden vastaajan mukaan se, 

että tarkistuslistassa olisi työntekijän ja perehdyttäjän allekirjoitukset sekä päivä-

määrä, josta kävisi ilmi, että listalla olevat asiat on käyty läpi. 

Onnistuneeseen perehdyttämiseen tarvitaan myös aikaa, jos sitä ei ole on vaikea 

onnistua perehdyttämisessä, tutkimuksen mukaan rauhallinen hetki aikaa työnteki-

jän kanssa ilman häiriötekijöitä auttaisi onnistumaan paremmin ja se etteivät asiat 

olisi ainoastaan muistin varassa. Työmaakäynnit auttaisivat onnistumisessa, kuten 

aiemmin käsitellyissä kysymyksissä kävi ilmi, että ne ovat myös ainut seurannan 

väline tällä hetkellä yrityksessä. Työmaakäynteihin ei kuitenkaan ole ollut aikaa 

riittävästi, erityisesti kesä nousi esiin useamman kerran, että se on ollut vaikea ajan-

hallinnan kannalta.   

Tulosten mukaan perehdyttäminen onnistuisi paremmin, jos työntekijälle kertoisi 

selkeästi mitä yritys haluaa työntekijältä, sekä mitä yritys tekee ja mitkä ovat yri-

tyksen toimintatavat. Vastausten mukaan työntekijälle tulisi näyttää asioita esimer-

kin kautta, eli perehdyttäjän tulisi toimia esimerkkinä uudelle tulokkaalle, miten 

asiat yrityksessä tulee tehdä, jolloin perehdyttäminen onnistuisi paremmin. Vastaa-

jista kaksi nosti vahvasti esiin tämän, että omalla esimerkillä näyttäminen on tär-

keää. Perehdyttäjän asenne ratkaisee, onnistuuko perehdyttämisessä vai ei. Työnte-

kijälle tulisi antaa oikeat työkalut matkaan ennen työn aloittamista, kertoa miten 
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yrityksessä toimitaan. Asioiden tulisi olla konkreettisia tekoja ja esimerkillä näyt-

tämistä, yksi vastaajista kommentoi ”Asenne ratkaisee, vaikka olisi kuinka hieno 

materiaali käytössä”. Yksi työnjohtajista nosti esiin, että on hankala opettaa uutta 

työntekijää, jos ei itsekään tiedä, tähän auttaa kokemus ja sitä saa vain tekemällä. 

Aiemmin esitetyn kysymyksen mukaan yrityksen johto ei ole saanut koulutusta tai 

opastusta perehdyttämiseen.  

Perehdyttämisen onnistumisessa haluttiin selvittää, minkälaista materiaalia yrityk-

sessä käytetään tällä hetkellä perehdyttämisen apuna, jotta perehdyttämisessä on-

nistuttaisiin. Kaikki vastanneista sanoivat, ettei yrityksellä ole perehdyttämisen 

apuvälineenä materiaalia tällä hetkellä käytössä, vaan perehdyttäminen on muistin-

varaista ja perehdyttämisessä käydään läpi olennaiset asiat. Työmaalle perehdyttä-

essä käydään työmaa läpi apuna käyttäen järjestelmää, josta löytyy kuvat jokaisesta 

työmaasta. Lisäksi työmaakansiossa on liitettynä kaikki tarvittavat dokumentit ja 

työmaakohtaisesti sovitut asiat, jotka katsotaan yhdessä läpi työnjohtajan kanssa. 

Yhdellä perehdyttäjistä on käytössä itse laatima oma pieni check –lista ja yhdellä 

toimipisteellä on aloitettu laatimaan tarkistuslistaa, joka on jäänyt kiireen takia kes-

ken. 

Seuraavaksi kohdeyrityksen yksikön johtajilta ja työnjohtajilta kysyttiin, mikä hel-

pottaisi perehdyttämistä heidän näkökulmastaan. Edellisessä kysymyksessä tulikin 

jo osaksi vastauksia tähän kysymykseen, mutta halusin silti selvittää vielä erillisellä 

kysymyksellä tätä. Esiin nousi samoja asioita kuin mitä tarvitaan onnistuneeseen 

perehdyttämiseen. Lähes kaikki vastanneista kertoi, joko suunnitelman helpottavan 

perehdyttämistä, perehdyttämisen apuna käytettävän materiaalin tai sitten läpikäy-

tävän listan. Perehdyttämistä helpottaisi myös se, ettei asioita käytäisi liikaa kerralla 

läpi, koska silloin työntekijälle voi tulla liikaa tietoa kerralla ja osa unohtuu. Ajan 

riittämättömyys nousi tutkimuksen usean kysymyksen kohdalla esiin, myös tässä 

kysymyksessä asiaa käytiin läpi. Tutkimuksessa selvisi, että mikäli aikaa olisi 

enemmän, perehdyttäminen helpottuisi. Yksi vastanneista sanoi, että mikäli olisi 

olemassa aineisto, jota käydä työntekijän kanssa läpi se helpottaisi perehdyttämistä 

ja auttaisi kiireeseen. Aineisto helpottaisi, ettei tarvitsisi miettiä tuliko kaikki asiat 

käytyä läpi, materiaali tulisi olla niin johdolle kuin työntekijöille. Yhden vastaajan 
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mielestä johdolla tulisi olla mappi, jota käydään läpi ja työntekijälle tulisi antaa yksi 

paperi, jossa olisi tiivistettynä käydyt asiat. Perehdyttämistä myös helpottaisi yhden 

työnjohtajan mielestä se, että perehdyttäjän tulisi muistaa olla helposti lähestyttävä, 

aika helpottaisi hänen mielestään myös perehdyttämistä, koska into ja halu löytyvät. 

Nimetty perehdyttäjä helpottaisi perehdyttämistä, kertoo yhden toimipisteen pääl-

likkö. Uudelle työntekijälle tulisi olla nimetty perehdyttäjä, joka tietää, mitä asioita 

uuden työntekijän kanssa tulee käydä läpi, muun muassa käytännön asioita. Lisäksi 

johdolla tulisi olla apuvälineenä check -lista. 

Teeman avulla haluttiin selvittää myös, mitä kehittämisehdotuksia yksiköiden pääl-

liköillä sekä työnjohtajilla on perehdyttämisen onnistumiseen. Kaikki eivät vastan-

neet tähän kysymykseen, koska asioita oli noussut esiin jo aiemmin esitetyissä ky-

symyksissä. Haastateltavista seitsemän kertoi kehittämisehdotuksia perehdyttämi-

sen onnistumiseen. Yksi vastanneista kertoi, että perehdyttäminen on tällä hetkellä 

niin ”retuperällä” eikä siihen ole keskitytty, sen vuoksi sitä on vaikea kehittää. 

Tässä tarkoitettiin, että tulisi kokonaan laatia alusta alkaen suunnitelma perehdyt-

tämiseen ja lähteä alusta, koska nykyistä prosessia on vaikea kehittää. Seuraavaksi 

on listattuna esitettyjä kehittämisehdotuksia: 

- ennalta sovittu kuvio perehdyttämiseen 

- perehdytyssuunnitelma 

- perehdyttämisen runko 

- perehdytysopas 

- ohjeistus 

- yhtenäisyys 

- tarkistuslista 

- seurantakeskustelu ja siihen sovittu aika 

- 1 perehdyttäjä / työntekijä 

- ennalta sovittu kuka perehdyttää. 

Lopuksi haastateltavilta kysyttiin, onko heillä muuta sanottavaa perehdyttämisen 

onnistumisesta, kolme haastateltavista vastasi tähän ja kommentit olivat seuraavia:  
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”Ei ole vain päivän juttu vaan jokapäiväistä muistuttamista asioista. Kou-

lutuksia ja kursseja enemmän tietyille henkilöille.” 

”Onnistuu, kunhan asiat tulee käytyä läpi.” 

”Ei saa olettaa asioita, helposti olettaa, että työntekijä tietää itsestään sel-

viltä tuntuvia asioita. Jokainen, joka saa palkkaa yrityksestä, tulee pereh-

dyttää.” 

5.3 Perehdyttämisen haasteet 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään perehdyttämiseen kohdistuvia haasteita ja mi-

ten näitä haasteita voisi ratkaista yksiköiden päälliköiden ja työnjohtajien mielestä. 

Tässä teemassa pyrittiin lisäksi selvittämään, minkälainen vastuunjako yrityksessä 

on perehdyttämisessä ja miten perehdyttämiseen on järjestetty aikaa. Lopuksi haas-

tateltavilta kysyttiin, onko heillä muuta sanottavaa perehdyttämisen haasteista. 

Ensimmäisenä haastateltavilta kysyttiin mitkä asiat ovat heidän mielestään haas-

teellisimpia perehdyttämisessä. Kysymyksellä pyrittiin selvittämään mitkä asiat 

haastateltavat ovat itse kokeneet haasteelliseksi perehdyttäessään työntekijöitä. 

Huomasin jo aiemmin esitetyissä kysymyksissä, että haastateltavat kokevat yhdeksi 

isoimmaksi haasteeksi ajan riittämättömyyden perehdyttämisessä. Ajan riittämättö-

myydestä puhuttiin myös tämän kysymyksen kohdalla, nimittäin lähes kaikki sa-

noivat yhtenä haasteena olevan aika ja suurimmalla osalla se tuli ensimmäisenä 

mieleen. Johdolla ei ole aikaa perehdyttää kunnolla vaan perehdyttäminen tehdään 

nopeasti muistinvaraisesti, mitä siinä hetkessä uudelle tulokkaalle muistetaan ker-

toa. Aika ei myöskään riitä aina työmaakäynteihin, vaikka moni vastaajista sanoi, 

että työmaakäyntejä tulisi tehdä enemmän. Perehdyttämisen haasteita on muitakin 

kuin aika, mutta ajan riittämättömyys nousi vahvasti esiin, joten se on varmasti 

isoin haaste kohdeyrityksen johdolla tällä hetkellä perehdyttämisessä ja perehdyt-

tämisen onnistumisessa. 

Haasteita perehdyttämiseen tuo materiaalin ja suunnitelman puuttuminen, nämä 

asiat nousivat esiin kahdeksassa haastattelussa ja ne vaikuttavat myös siihen, ettei 

toimipisteiden sisällä tai toimipisteiden välillä ole yhtenäisyyttä perehdyttämisessä. 
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Perehdyttäminen on tällä hetkellä muistinvaraista ja yhden toimipisteen yksikön 

päällikkö sanoikin, että perehdyttäminen jää usein lyhyeksi. Perehdyttämisen ol-

lessa muistin varassa, niin aina jää jotakin sanomatta. Yksi työnjohtajista pohti pe-

rehdyttämisen haasteita, että kerrotaanko työntekijälle perehdyttämistilanteessa lii-

kaa ja muistaako työntekijä kaiken. Kahdessa haastattelussa nousi esiin työntekijän 

kanssa kontaktin luominen, perehdyttäjän tulisi päästä työntekijän kanssa samalle 

tasolle, jolloin perehdyttäminen helpottuisi, muuten perehdyttäminen on haasteel-

lista. Perehdyttäjän pitäisi tietää uuden tulokkaan taustoista ja tilanteen mukaan sel-

vittää taustoja enemmän. Perehdyttäjä pystyy pääsemään työntekijän kanssa sa-

malle tasolle helpommin, mitä enemmän hän tietää uuden tulokkaan osaamisesta ja 

kyvyistä.  

Yksi haastateltavista kertoi materiaalin puuttumisen johtavan helposti siihen, että 

perehdyttämisessä niin sanotusti oiotaan, jotta asiat tulisivat käytyä nopeasti läpi. 

Kuten jo aiemmin nostettiin esiin kesän haasteellisuus, jolloin aika oli normaalia 

tiukemmalla kesälomien vuoksi. Haasteita voisi kahden haastateltavan näkökul-

masta ratkaista siten, että perehdyttämistä jaksotettaisiin, ettei kaikki tulisi ensim-

mäisenä aamuna. Yksi työnjohtaja mietti voisiko uusi työntekijä tulla ensimmäi-

senä päivänä myöhemmin kuin muut, jolloin aamukiire olisi ohitse ja aikaa sekä 

keskittymiskykyä olisi paremmin ilman häiriötekijöitä. 

Tutkimuksen avulla selvitettiin, miten johdon näkökulmasta näitä esiin nousseita 

haasteita voitaisiin ratkaista. Suunnitelman laadinta nopeuttaisi perehdyttämistä pit-

källä tähtäimellä, kertoi yksi yksikön johtajista. Tähän liittyen myös selkeän pereh-

dyttämisen rungon laadinta helpottaisi ratkaisemaan esille tulleita perehdyttämisen 

haasteita, tämä vastaus tuli neljässä haastattelussa. Viiden haastateltavan mukaan 

materiaalin laadinta auttaisi, sekä kahdessa haastattelussa toivottiin check -listaa. 

Kahden haastateltavan mukaan perehdyttämisen yhtenäistäminen kaikissa toimipis-

teissä ja niiden sisällä auttaisi haasteissa. Ajanhallinnasta kerrottiin, että siihen voi 

itsekin vaikuttaa, pitäisi nostaa perehdyttäminen omassa tärkeysjärjestyksessä kor-

keammalle ja priorisoida omat tehtävät sen mukaisesti. Yksi työnjohtaja nosti esiin, 

että vaikka kuinka päättäisi ottaa ajan työmaakäynteihin, se ei aina ole mahdollista, 
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mutta hyvä tiimityöskentely voisi auttaa etenkin kiireessä. Ratkaisuna voisi myös 

olla se, että keskustelee työntekijöiden kanssa enemmän työn alkuvaiheessa. 

Haastateltavilta kysyttiin, minkälainen vastuunjako heillä on perehdyttämisessä 

tällä hetkellä yrityksessä. Kaikki haastateltavat sanoivat henkilön nimeltä, joka pää-

asiassa perehdyttämistä hoitaa toimipisteessä tällä hetkellä. Työnjohtajat hoitavat 

lähes aina käytännön perehdyttämisen, eli perehdyttävät työntekijät työmaakohtai-

sesti sekä kertovat muun muassa mitä tietoja tarvitaan jokapäiväisessä työskente-

lyssä. Kiinnitin huomioni kuitenkin siihen, että vaikka kaikki sanoivat nopeasti vas-

tauksen tähän kysymykseen, oli usealla vastaajalla ainoastaan olettamus, että joku 

kertoo työntekijälle yrityksen toimintatavoista sekä muista käytännön toimista. Lä-

hes aina uusi työntekijä lähtee kollegan matkaan työmaalle, mutta kollegalle tiedo-

tetaan tästä samana aamuna tai edeltävänä päivänä, ei useinkaan aiemmin. Yksi 

työnjohtajista kertoi, että kollegat useimmiten perehdyttävät yrityksen toimintata-

vat, vaikka heillä ei suoraan vastuuta perehdyttämisestä olekaan. Toimistolla mie-

titään, kenen matkaan uusi työntekijä lähtee, henkilöksi valitaan sellainen, jonka 

tiedetään olevan sosiaalinen sekä hyvä perehdyttäjä. Toinen työnjohtaja pohti sitä, 

että kollegoiden perehdyttäessä voi tapahtua ”jojo” -efekti, että kollega neuvoo 

työskentelytapoja väärin ja hetken päästä on kymmenen työntekijää, jotka tekevät 

jonkin asian väärin. Tätä pitäisi pystyä seuraamaan ja valvomaan jotenkin, ettei niin 

kävisi. 

Aiemmin tutkimuksessa nousi jo esiin ajan puuttuminen ja sen riittämättömyys, 

seuraavaksi tutkimuksessa selvitettiin, miten yrityksessä on järjestetty aikaa pereh-

dyttämiseen. Kuten jo aiemmista vastauksista on käynyt ilmi, ettei suoraan pereh-

dyttämiseen ole useinkaan järjestetty aikaa. Yhdessä toimipisteessä on huomioitu 

uuden tulokkaan saapuminen siten, että perehdyttämiseen on varattu aikaa 2-8 tun-

tia eli jopa koko ensimmäinen päivä. Muilla paikkakunnilla perehdyttäminen tapah-

tuu työsopimusta allekirjoittaessa sekä ensimmäisen työpäivän aamuna, jonka jäl-

keen uusi tulokas menee suoraan työmaalle kollegan mukana. 

Lopuksi haastateltavilta kysyttiin mitä muuta sanottavaa heillä on perehdyttämisen 

haasteista, kaikilla ei ollut tähän sanottavaa, mutta neljä vastasi kysymykseen. 

Runko ja suunnitelma ovat tärkeitä, etenkin työntekijöille annettava materiaali olisi 
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hyvä olla olemassa, nyt kaikilla perehdyttäjillä on eri tyyli, kertoi yksi työnjohtaja. 

Toinen työnjohtaja kertoi, että asenne perehdyttämiseen auttaa haasteissa ja toimi-

pisteissä voisi sopia tietyt henkilöt kenelle voi soittaa, jos ei halua soittaa suoraan 

työnjohdolle. Lisäksi henkilöt, jotka ovat aiemmin työskennelleet ”haalarihom-

missa” voisivat käydä enemmän työmailla, koska tietävät asioista usein enemmän 

ja osaavat katsoa asioita eri näkökulmasta. Kolmas vastanneista kertoi, että yhte-

näisyys perehdyttämisessä olisi tärkeää. Neljäs vastanneista sanoi, että perehdyttä-

misen haasteissa auttaisi se, että olisi muokattavissa oleva mappi ja check -lista. 

Työntekijöiden kanssa tulisi myös pitää kehityskeskusteluita ja niissä voisi vielä 

käydä uusien työntekijöiden kanssa check -listan uudestaan läpi, sekä katsoa ovatko 

sovitut asiat molemmin puolin toteutuneet.  

5.4 Perehdyttämisessä käytettävä materiaali 

Teeman avulla pyrittiin selvittämään, minkälainen olisi hyvä perehdytysmateriaali 

johdon näkökulmasta ja mitä materiaalin tulisi sisältää. Kysymysten avulla kartoi-

tettiin, minkälaisessa muodossa haastateltavat haluaisivat materiaalin olevan. Haas-

tateltavilta haluttiin saada perehdytysmateriaaliin kehittämisehdotuksia sekä lo-

puksi kysyttiin, onko heillä muuta sanottavaa perehdyttämisen apuna käytettävästä 

materiaalista. 

Ensimmäisenä johdolta tiedusteltiin, minkälainen olisi hyvä perehdytysmateriaali. 

Kysymyksellä haluttiin saada selville, minkälainen materiaalin tulisi olla johdon 

näkökulmasta, että se olisi heille mahdollisimman hyödyllinen. Kahdeksan vastan-

neista toivoi listaa, johon olisi merkattuna läpikäytävät asiat ”tarkistuslista”, ”check 

-lista” tai ”muistilista”. Seuraavaksi listattuna asioita, joita tuli esiin millainen listan 

tulisi olla: 

- käsiteltävät asiat järjestyksessä 

- sisältää asiat, jotka tulee käydä läpi 

- paperi, johon tulee molempien nimet 

- sisällössä vain olennaiset asiat 

- tiivistetty 

- lyhyt 
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- voi lähettää työntekijälle läpikäynnin jälkeen 

- muokattavissa oleva toimipaikkakohtaisesti 

- ei liian tiukasti muotoiltu vaan antaa mahdollisuuden perehdyttäjälle avata 

asioita enemmän 

- selkeä, perehdyttäjä kertoo asioista tarkemmin 

- ei saa olla perehdyttäjälle työläs 

- otsikot niin sanotusti firman kielellä. 

Perehdyttämisen apuna käytettävän materiaalin tulisi olla tiivistetty ja selkeä, jota 

toivottiin myös tarkistuslistalta. Materiaali ei saisi olla liian hieno, sen tulisi olla 

sellainen, jonka jokainen työntekijä voi helposti omaksua, koska kaikki oppivat eri 

tavalla ja kaikki ovat eri tasolla asioissa. Useampi työnjohtaja nosti esiin materiaa-

lin pituuden, yksi työnjohtajista sanoi, ettei materiaali saa olla yli 10 sivua, kun taas 

toinen työnjohtajista sanoi, että työntekijälle annettava materiaali voisi olla 50–100 

sivua. Kolmas työnjohtajista kertoi, ettei materiaali saa olla romaani, muuten se ei 

mene työntekijälle perille. Aiemmin esitetyissä kysymyksissä eräs työnjohtajista 

ilmaisi, että työntekijälle annettava materiaali tulisi olla ainoastaan sivun mittainen 

ja johdon apuvälineenä tulisi olla kansio. Vastauksissa sanottiin materiaalin pituu-

den lisäksi sitä, että materiaalin tulisi sisältää perusasioita ja työn tekemisen kan-

nalta tärkeimpiä asioita, jotka helpottaisivat perehdyttämistä. Yksi vastanneista 

pohti, miten työntekijälle annattavaan materiaaliin saisi viestin, että ”luota itseesi”, 

materiaali tulisi olla jotenkin sellainen, mistä työntekijä saa tukea ja itseluotta-

musta. Tässä kysymyksessä myös pohdittiin, että materiaalin tulee olla niin johdolle 

kuin työntekijälle. Suurin osa vastanneista toivoi materiaalia perehdyttäjälle, josta 

käydään läpi yrityksen tietoja, toimintatapoja sekä käytäntöjä. Työntekijälle annet-

taisiin materiaalia, mutta sen tulisi olla tiivistetty kokonaisuus. 

Toisena haluttiin selvittää tulevaa perehdytysopasta varten, mitä johdon näkökul-

masta perehdytysmateriaalin tulisi sisältää. Lopputyön tarkoituksena oli laatia koh-

deyritykselle perehdyttämisen tueksi perehdytysopas, koska yrityksessä ei ole sel-

laista. Tutkimuksessa haluttiin selvittää johdon näkökulma materiaalin sisällöstä, 

koska materiaali laaditaan heidän apuvälineeksi perehdyttämiseen, sekä materiaali 

tulisi voida antaa työntekijänkin mukaan. Vastauksissa nousi hyvin paljon samoja 
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asioita esiin ja sen vuoksi olen listannut taulukkoon, mitä johdon näkökulmasta ma-

teriaalin tulisi sisältää kohdeyrityksessä. Taulukossa 2. on listattuna asioita, jotka 

tulivat vastauksista esiin. 
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Taulukko 2. Perehdytysmateriaalin sisältö. 

YRITYS JA HENKILÖSTÖ TYÖSUHDE TYÖPAIKKA JA -YHTEISÖ 

Yrityksen tiedot 
Mitä yritys tekee ja edustaa 
Yrityksen rakenne 
Yrityksen arvot 
Yrityksen tavoitteet 
Yrityksen suunta 
Yhteystiedot (henkilökunta, 
johto, alihankkijat) 
Henkilökunta ja kuka tekee 
mitäkin 
Yhteistyökumppanit 
Vastuualueet yrityksessä 
(kuka hoitaa mitäkin) 

Työsopimus 
Työajat 
Verokortti  
Työterveys 
Työhön tulotarkastus 
Ilmoitus uudesta työnteki-
jästä työterveyteen 
Palkka 
Lomat ja pekkaset 
Sairaslomat 
Kiky 
Vaitiolovelvollisuus 
Tietosuoja 

Toimipaikan tilat 
Avaimet luovutettu/palau-
tettu 
Tarvittavat portti-/ovikoodit 
Toimipaikan käytännöt ja 
säännöt 
Pelisäännöt 
Viestintä 
Siisteys työpaikan tiloissa 
sekä julkisilla paikoilla 
 

TOIMINTATAVAT TYÖVAATTEET,-KALUT, -
KONEET JA LAITTEET 

TYÖTURVALLISUUS JA TYÖ-
MAAKÄYTÄNTÖJÄ 

Käyttäytymismalli 
Asiakkaiden luona käyttäyty-
minen 
Käytäntö: suoraan työmaalle 
vai hallille ensin 
Täytettävistä listoista mallit 
Tuntilistan täyttäminen 
Tarvikelistan täyttäminen 
Työmääräysten täyttäminen 
Ajopäiväkirjan täyttäminen 
ja palautus 
Kilometrien merkintä 
Tavaran haku (tarvittavat 
koodit/viitteet) 
Tavaran haku paikat eri paik-
kakunnilla 
Hallilla olevat materiaalit 
Putkimies/sähkömies (ensi-
sijaiset) 
Jätteen lajittelu 
Hallin ja toimitilojen ovet 
(mm. kuka laittaa kiinni) 
In4mo 
Timeworks 

Työvaatteet ja -kengät (mistä 
haetaan, mitä hallilla)  
Koneiden ja laitteiden käyttö 
Työkalut  
Leasing kalusto 
Lista saaduista työkaluista  
Työkaluihin, -koneisiin ja lait-
teisiin perehdytys 
Hallilla olevat koneet ja lait-
teet 
Koneiden ja laitteiden vuok-
raaminen 
Työkalujen tai -koneiden 
hankinta, koska varmistus 
hankinnasta johdolta 

Työturvallisuusasioita 
Siisteys työmaalla 
Valaistus työmaalla 
Kemikaalit (suojavarusteet) 
mm. asbesti 
Henkilösuojaimet ja niiden 
käyttö 
Automask hengityssuojain 
Valjaat 
Telineiden käyttö (ei tikkaita) 
Suojaus (mm. irtonaiset tava-
rat nostetaan pois) 
Alipaineistus 
Kuivaajat, mikä minnekin ja 
miksi 
Laatuasiat, laatuvaatimukset 
Laatukäsikirja 
Pölynhallinta 
Ensiapulaukku 
Rokotukset 

AJONEUVO HENKILÖKORTTI JA VIES-
TINTÄVÄLINEET 

 

Leasing auto 
Autoon opastus 
Autosta huolehtiminen 
Kortit (luottokortti, diesel -
kortti) 
Savuton ajoneuvo 

Puhelin ja sen käyttö 
Puhelimeen koodit 
Yhteystietojen jakaminen pu-
helimeen ja puhelinnumeron 
ilmoittaminen muille 
Henkilökortti (valttikortti), 
tilattu/saatu 
Kuva henkilökorttiin 
Sähköpostin asentaminen pu-
helimeen 
Sähköposti (mm. sen tarkas-
taminen) 
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Kohdeyritykselle laaditaan perehdyttämisen apuvälineeksi materiaali tutkimustu-

losten pohjalta, jonka on tarkoitus auttaa yrityksen johtoa perehdyttämisessä. Haas-

tateltavilta haluttiin kysyä, minkälaisessa muodossa materiaalin tulisi olla, jotta se 

olisi mahdollisimman hyödyllinen. Kaikki vastaajista toivoivat sen olevan paperi-

sena, mutta osa toivoi sen olevan myös sähköisenä. Materiaalin tulisi olla paperi-

sena, mutta pääasiassa sähköisessä muodossa, josta se voidaan aina tilanteen tul-

lessa tulostaa. Yksi työnjohtajista toivoi paperista ja sähköistä versioita, koska säh-

köisen voisi lähettää uudelle työntekijälle jo ennakkoon tutustuttavaksi ennen työn 

alkua. Lisäksi kaksi vastanneista sanoi, että materiaali voisi olla konkreettinen 

mappi, jonka voi antaa työntekijälle mukaan autoon, mistä se löytyy aina tarvitta-

essa. Sähköisenä materiaalin toivottiin olevan sen takia, että se olisi helposti muo-

kattavissa tarpeen mukaan. Yhdessä haastattelussa keskusteltiin siitä, ettei materi-

aali ole toimiva, jos se on ainoastaan sähköinen. Materiaalin tulisi olla myös pape-

risena, koska paperinen versio on helpompi antaa työntekijälle. 

Haastateltavilta kysyttiin, miten olemassa olevaa materiaalia voisi heidän mieles-

tään kehittää. Aiemmissa kysymyksissä kävi ilmi, ettei käytössä ole tällä hetkellä 

perehdyttämisen apuna käytettävää materiaalia, jota voisi kehittää vaan tulee laatia 

alusta alkaen yritykselle materiaali työkaluksi. 

Lopuksi tutkimuksessa haluttiin kysyä mitä muuta sanottavaa henkilöillä on pereh-

dyttämisen apuna käytettävästä materiaalista. Ennen uuden tulokkaan työn aloitusta 

tulisi varmistaa, että hallilta löytyy kaikki tarvittava uutta tulokasta varten ja tehdä 

tarvittaessa tilaukset. Tämän avulla halutaan varmistaa, ettei jokin asia puutu työn-

tekijän aloittaessa ja sen takia joutuisi perehdyttämään myöhemmin uudestaan, näin 

kertoi eräs yksikön päälliköistä. Kaksi vastanneista korosti edelleen, että materiaa-

lin tulisi olla yksinkertainen ja tiivistetty, lyhyt ja selkeä, jossa on olennaiset asiat. 

Toinen heistä lisäsi vielä, että perehdyttäjä voi sitten tarvittaessa avata asioita enem-

män, hän myös oli toivonut enemmän tarkistuslistaa kuin perehdytysopasta. Yksi 

työnjohtajista sanoi, että materiaali ei saa olla liian monimutkainen, ettei uusi työn-

tekijä ”pelästy” sitä. Kolme vastanneista toivoi muistilistaa, materiaalia, jossa olisi 

keskeisimmät asiat ylhäällä, ettei se olisi muistinvaraista. Esiin nousi myös, että 

materiaali olisi hyvä olla olemassa sen takia, että työntekijällä olisi jotain, mihin 



62 

hän voi myöhemmin palata ja palauttaa asioita mieleen. Materiaalin avulla saisi 

yhtenäisen mallin perehdyttämiseen yrityksessä. Turvallisuusasioita painotettiin tä-

män kysymyksen kohdalla, niistä tulisi olla materiaalissa ja haastateltavista kolme 

nosti esiin sen, että yrityksellä on iso vastuu turvallisuusasioista, jos jotakin sattuu. 

Turvallisuusasioiden takia kaksi yksikön päälliköistä nosti esiin, että tarkistuslis-

tassa pitäisi olla allekirjoitukset, että nämä asiat todella on käyty läpi. 

5.5 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitä onnistuneeseen perehdyttämiseen tar-

vitaan johdon näkökulmasta. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää myös mitä 

haasteita perehdyttämisessä on tällä hetkellä. Kohdeyritys tarvitsi perehdyttämisen 

tueksi perehdytysoppaan, koska sellainen puuttui yrityksestä. Tutkimuksen avulla 

selvitettiin, minkälainen materiaalin tulisi olla ja mitä oppaan tulisi sisältää, että se 

auttaisi yrityksen johtoa perehdyttämisessä. 

VV-Kuivaus Oy on nopeasti kasvanut yritys, yritys rekrytoi lähes jatkuvasti uusia 

työntekijöitä eri toimipisteisiin ja tehtäviin. Perehdyttäminen on yrityksessä jokai-

sen perehdyttäjän muistin varassa ja perehdyttämisestä puuttuu suunnitelmallisuus 

sekä yhtenäisyys. Uusia työntekijöitä tulee yritykseen ja heidän perehdyttäminen 

on tärkeä osa työsuhteen alkua. Yrityksen suurin haaste perehdyttämisessä on ajan 

riittämättömyys, tähän ratkaisuna olisi perehdyttämisen suunnitelmallisuus ja 

oheismateriaali, joiden avulla perehdyttäminen helpottuisi. Tutkimus on tärkeä 

koska tämän avulla yrityksessä voidaan viedä perehdyttämistä eteenpäin esiin tul-

leiden asioiden pohjalta.  

Haastatteluissa selvisi johdon näkökulma perehdyttämisen keskeisimmistä asioista. 

Taulukossa 3. on esitettynä yhteenveto tutkimuksessa saaduista tuloksista teemojen 

mukaisesti. Yhteenveto ja johtopäätökset on käsitelty tarkemmin taulukon jälkei-

sissä kappaleissa.  
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Taulukko 3. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista. 

TEEMA 1: 

Perehdyttämisen nykytila 

- uudelle työntekijälle kerrotaan perusasiat 

- työntekijät perehdytetään tilanteen mukaan 

- työnjohtaja perehdyttää työmaakohtaisesti 

- uusi työntekijä menee ensimmäisenä päivänä kollegan mukaan 

- perehdyttäjiä ei kouluteta tai opasteta 

- perehdyttämistä ei suunnitella 

- perehdyttämistä ei seurata 

- perehdyttämisestä puuttuu johdonmukaisuus ja yhtenäisyys 

TEEMA 2: 

Perehdyttämisen onnistuminen 

- perehdytyssuunnitelman laadinta 

- kirjallinen materiaali ja tarkistuslista 

- työntekijälle materiaali 

- yhtenäisyyden parantaminen 

- sovittu aika perehdyttämiseen 

- työmaakäyntien lisääminen 

- tavoitteiden selkeyttäminen 

- esimerkillä näyttäminen 

- perehdyttäjän asennoituminen 

- perehdyttäjien opastus 

- nimetty perehdyttäjä 

- seurantakeskustelu 

TEEMA 3: 

Perehdyttämisen haasteet 

- ajan riittämättömyys 

- vähäiset työmaakäynnit 

- suunnitelman ja materiaalin puuttuminen 
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- lyhyt perehdyttäminen 

- yhtenäisyyden puuttuminen 

- paljon tietoa yhdellä kertaa 

- kontaktin luominen helpottaisi 

- loma-aika on haasteellinen 

- perehdyttämiseen tulisi varata aika 

- työntekijällä tulisi olla nimetty perehdyttäjä 

- perehdyttämiseen tarvitaan suunnitelma ja runko 

- perehdyttämiseen tarvitaan materiaalia ja tarkistuslista 

- perehdyttäminen tulee priorisoida korkeammalle 

- materiaali tulee olla niin johdolle kuin työntekijälle 

- kollegalle tieto mitä tulokkaalle tulee kertoa 

TEEMA 4: 

Perehdyttämisessä käytettävä materiaali 

- selkeä ja tiivistetty materiaali 

- johdolle perehdyttämisen tueksi opas 

- työntekijälle opas, johon voi palata 

- perehdyttämisen tarkistuslista, jossa allekirjoitukset 

- paperinen opas, joka on myös sähköisessä muodossa 

- helposti muokattava materiaali 

- antaa perehdyttäjälle mahdollisuuden avata asioita enemmän 

 

Perehdyttämisen nykytila tulee selvittää ennen kuin perehdyttämistä voidaan kehit-

tää. Nykytilan ollessa selvillä voidaan lähteä kehittämään prosessia tai prosessin 

osa-alueita. (Kangas 2003, 23–25.) Tutkimuksessa on selvitetty ensin perehdyttä-

misen nykytilanne ja saatu selville, miten yrityksessä perehdytetään työntekijöitä 

tällä hetkellä. 

Esimiehen tulee olla läsnä ensimmäisenä päivänä tai mahdollisimman pian (Kupias 

ym. 2009, 62). Uuden työntekijän saapuessa työpaikalle on toimistolla aina joko 

yksikön päällikkö tai työnjohtaja. Suurimmaksi osaksi perehdyttäjä ei ole erikseen 
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varannut aikaa uuden työntekijän saapumiselle vaan asioita käydään aamulla läpi 

miten siinä hetkessä on aikaa. Uuden työntekijän kanssa käydään läpi tärkeimmät 

asiat, jotka kuuluvat työntekijän lähes jokapäiväiseen työskentelyyn, asiat käydään 

läpi muistinvaraisesti. Hyvin nopeasti uusi työntekijä lähtee kollegan matkassa työ-

maalle, jolloin kollega jatkaa perehdyttämistä joissakin määrissä työnteon ohessa. 

Työsuojelulainsäädännössä on työnantajaa koskevia määräyksiä, jotka velvoittavat 

työnantajaa järjestämään uudelle työntekijälle perehdyttämisen (Penttinen ym. 

2009, 2). Työntekijöitä perehdytetään vaihtelevasti yrityksessä ja jokainen uusi tu-

lokas voi saada erilaisen perehdytyksen organisaatioon ja työhön. Esimiehen yksi 

tärkeimmistä tehtävistä uuden työntekijän tullessa taloon on auttaa tulokasta selviy-

tymään uudesta työstään uudessa työyhteisössä (Terävä ym. 2011, 5). 

Tutkimuksessa selvisi, ettei kohdeyrityksessä toimivat perehdyttäjät eli yksikön 

päälliköt ja työnjohtajat ole saaneet koulutusta tai opastusta perehdyttämiseen. Yri-

tyksessä toimii perehdyttäjänä myös kollegat, koska uusi työntekijä menee ensim-

mäisenä päivänä kollegan mukana työmaalle. Varsinaisesti perehdyttäminen ei ole 

kollegan vastuulla, vaikka hänen oletetaankin kertovan paljon asioita uudelle työn-

tekijälle. Perehdyttäminen on johtotehtävissä työskentelevien lisäksi myös työnte-

kijöiden tehtävä (Kupias ym. 2009, 47). 

Yrityksessä ei suunnitella perehdyttämistä tällä hetkellä, yritys on kasvanut nope-

asti ja osaksi tämän vuoksi perehdyttämisen suunnittelu on jäänyt ainoastaan kes-

kusteluksi. Perehdyttäminen tulisi suunnitella uuden työntekijän mukaan, tulee 

huomioida mihin tehtävään hän tulee ja minkälainen kokemus hänellä on (Kangas 

ym. 2007, 2; Wallace 2009). Yrityksessä on tiedostettu, että perehdyttämistä tulisi 

suunnitella ja asiasta on keskusteltu, mutta sitä ei ole vielä toteutettu. Työnjohtajat 

ja joskus myös yksikön päälliköt perehdyttävät työntekijät työmaakohtaisesti, työ-

maat käydään yleensä läpi toimistolla koneelta ja suullisesti. Isommat työmaat käy-

dään katsomassa kohteessa yhdessä. Työnjohtaja valikoituu perehdyttämiseen si-

ten, kenen työnjohtajan työmaa on kyseessä. Yrityksessä perehdytetään vanhat 

työntekijät aina työmaakohtaisesti työmaan vaihtuessa, työmaaperehdyttämistä on 

tämän osalta suunniteltu.  



66 

Perehdyttämisen seuranta on jäänyt vähäiselle. Tutkimuksen mukaan työmaakäyn-

tejä tehtäisiin enemmän, jos aika riittäisi. Seurannan avulla yrityksen johto pystyisi 

varmistumaan perehdyttämisen onnistumisesta (Kangas ym. 2007, 17).  Perehdyt-

täjät huomaavat asioita virheiden kautta, mutta virheiden määrä voisi vähentyä, jos 

perehdyttämistä seurattaisiin aktiivisesti ja yrityksessä ehdittäisiin tekemään enem-

män työmaakäyntejä. Virheiden tekeminen ei ole katastrofi tai uuden työntekijän 

tietämättömyys, mutta perehdyttämisen avulla näitä asioita voidaan minimoida 

(VesaP Oy 2001, 77). Perehdyttämisprosessia tulee seurata, seurannan yhteydessä 

tulisi keskustella uuden tulokkaan kanssa, hänellä voi olla kehittämisideoita pereh-

dyttämiseen (Ketola 2010, 142). Seurannan avulla yrityksessä tiedettäisiin enem-

män työntekijöiden tietotaidoista. Työntekijöiden kanssa tulee käydä perehdyttämi-

sen seurantakeskustelu, jossa molemmat voivat tuoda omia ajatuksiaan esiin. Esi-

miehen tulee pitää perehdyttämisprosessin jälkeen seurantakeskustelu työntekijän 

kanssa, jossa työntekijä voi kertoa omia mielipiteitään ja näkemyksiään, esimies 

voi saada kehittämisideoita jatkoa varten keskustelusta (Hyppänen 2009, 198–199; 

Penttinen ym. 2009, 7). 

Perehdyttäminen suoritetaan yrityksessä työntekijän ensimmäisenä aamuna, jolloin 

työntekijä ei välttämättä osaa vielä kysyä asioita. Kysymyksiä voi herätä myöhem-

min, seurantakeskustelussa näitä kysymyksiä pystyisi esittämään ja molemmilla 

olisi varattuna aika keskustelulle. Harmon kertoo, että johdon tulisi seurata tilan-

netta työsuhteen alkuvaiheessa. Työntekijän kanssa tulisi keskustella, miten uusi 

työntekijä on sopeutunut työyhteisöön ja onko hänelle tullut kysymyksiä, joihin ha-

luaisi vastauksia. (Harmon 2011, 19–20.) Perehdyttämisen tulee olla vuorovaikut-

teista keskustelua ja molemminpuolista palautteen antamista (Kupias ym. 2014, 

188). 

Tutkimuksessa selvisi, että yksiköiden päälliköiden sekä työnjohtajien mielestä yri-

tyksen perehdyttämisessä on kehitettävää ja parannettavaa. Perehdyttämisestä puut-

tuu johdonmukaisuus ja yhtenäisyys, niin toimipisteiden sisällä kuin niiden välillä. 

Perehdyttämisen apuna tulisi olla runko ja asiat pitäisi olla paperilla. Yritys voi 

suunnitella perehdytykseen rungon, jota voi helposti muokata tilanteen ja tarpeen 

mukaan (Kangas ym. 2007, 2).  
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Perehdyttämisen onnistumiseen tarvitaan suunnitelma ja suunnitelmallisuutta. Yri-

tyksellä tulisi olla selkeä suunnitelma, miten yrityksessä perehdyttämistä toteute-

taan systemaattisesti. Suunnitelman avulla perehdyttämistä saataisiin yhtenäistettyä 

koko yrityksessä, koska perehdyttämiseen on tällä hetkellä jokaisella erilainen tapa. 

Suunnitelman avulla pystyttäisiin minimoimaan myös toimipisteiden eroavaisuudet 

perehdyttämisessä. Perehdyttämisen suunnitelma tulisi olla laadittuna kirjallisena 

(Hyppänen 2009, 196). Tutkimuksen mukaan perehdytettävän kanssa ei saisi käydä 

liikaa asioita kerralla läpi, vaan perehdyttämistä tulisi jaksottaa. Perehdytettävälle 

voi tulla kerralla paljon uutta asiaa ja osa voi unohtua. Perehdyttämisen onnistumi-

seen vaikuttaa onko perehdyttämistä suunniteltu etukäteen, ilman suunnitelmaa pe-

rehdyttäjän voi olla vaikea jäsennellä asioita siten, että ne tulisi käsiteltyä loogisessa 

järjestyksessä. Perehdyttäminen tulisi jaksottaa siten, että uusi työntekijä saa tietoa 

pienissä erissä, jolloin hän pystyy omaksumaan tiedon paremmin. (Hyppänen 2009, 

198.) 

Yrityksen johdolla on vastuu perehdyttämisen onnistumisesta (Hyppänen 2009, 

195). Tutkimuksen mukaan yrityksen johto onnistuisi perehdyttämisessä parem-

min, jos perehdyttäminen ei olisi ainoastaan muistin varassa, vaan apuna olisi ma-

teriaalia, jota voi hyödyntää prosessissa. Perehdytysmateriaali vähentää ristiriitais-

ten ohjeiden aiheuttamia haittoja (Rekola 2016, 58). Yrityksessä ei ole tällä hetkellä 

käytössä materiaalia, jota hyödynnettäisiin perehdyttämisessä. Materiaalina tulisi 

olla tarkistuslista perehdyttäjälle, johon tulisi lopuksi molempien allekirjoitukset 

kuittaukseksi läpikäynnistä. Tämä varmistaa sen, että perehdyttäminen tulee hoide-

tuksi ja uusi työntekijä saa tarvittavat tiedot itselleen. Perehdyttämisen apuna tulisi 

olla valmiiksi laadittu opas, niin perehdyttäjälle kuin uudelle työntekijälle. Työnte-

kijä pystyy tarkistamaan myöhemmässä vaiheessa oppaasta tietoja, mikäli jokin 

asia on jäänyt mietityttämään. Yritysten tulisi kehittää perehdyttämisprosessiaan 

laatimalla opas, jossa on löydettävissä kaikki olennainen tieto mitä tarvitaan työtä 

tehdessä (Eklund 2018). Työntekijät pystyvät suoriutumaan perehdytysmateriaalin 

avulla nopeammin tehtävistään itsenäisesti, kirjallista perehdytysmateriaalia, johon 

työntekijä pystyy palaamaan myöhemmin, on pidetty oppimisen ja työn mielekkyy-

den kannalta tärkeänä (Rekola 2016, 58). Työmaakohtaisessa perehdyttämisessä 
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työntekijän kanssa käydään työmaa läpi järjestelmästä kuvia katsomalla sekä jokai-

sesta työmaasta on oma kansio. Työmaakansiossa on liitettynä kaikki tarvittavat 

dokumentit ja työmaakohtaisesti sovitut asiat, jotka katsotaan yhdessä läpi työnjoh-

tajan kanssa. 

Perehdyttämisen onnistumiseen vaikuttaa aika, perehdyttämiseen tulisi varata rau-

hallinen hetki aikaa ja käydä uuden työntekijän kanssa asiat läpi. Hyvin hoidettu 

perehdyttäminen vie aikaa (Österberg 2007, 90). Perehdyttämistä tulisi ennakoida 

ja varata jo etukäteen kalenterista aika uuden työntekijän ensimmäiselle päivälle. 

Ensimmäisenä päivänä uusi työntekijä voisi saapua myöhemmin kuin muut työnte-

kijät, jolloin aamukiire olisi rauhoittunut ja aikaa olisi paremmin. Ajanpuute näkyy 

myös työmaakäyntien vähäisyydessä, eikä työmaakäyntejä ole ehditty tehdä niin 

paljon kuin työnjohtajat haluaisivat tehdä. Johdon tulee huolehtia, että yrityksessä 

on riittävät resurssit, aika ja materiaali perehdyttämiseen (Hyppänen 2009, 195). 

Tutkimuksessa selvisi, että perehdyttämisen ajan riittävyyteen auttaisi materiaali, 

jota käytäisiin perehdytystilanteessa läpi. Asioita ei tarvitsisi pohtia, että tuliko 

kaikki tarpeellinen käytyä läpi vaan perehdyttäminen olisi johdonmukaista ja ete-

nisi loogisesti. Tarvittavan materiaalin tekeminen vie aikaa, mutta se helpottaa pe-

rehdyttämisen osapuolia ja säästää aikaa perehdyttämisessä (Kangas ym. 2007, 7). 

Perehdyttämisellä tarkoitetaan kokonaisuutta, jonka avulla työntekijä oppii työn 

kannalta keskeisimmät asiat. Perehdyttämisen avulla työntekijä oppii häneen koh-

distuvat odotukset sekä hänelle asetetut tavoitteet. Perehdyttämisen tarkoituksena 

on, että työntekijä pystyy hoitamaan työnsä tehokkaasti, turvallisesti ja täyttämään 

työlle asetetut laatutavoitteet. (Hyppänen 2009, 194–195; Kangas ym. 2007, 2; Ke-

tola 2010, 79; Kupias ym. 2009, 19.) Perehdyttämistilanteessa työntekijälle tulee 

kertoa yrityksestä ja sen toimintavoista. Työntekijän tulee olla tietoinen siitä, mitkä 

asiat kuuluvat hänen työtehtäviinsä ja mitkä ovat työlle asetetut laatutavoitteet. Tut-

kimuksen mukaan työntekijälle tulisi kertoa tarkemmin häneen kohdistuvista ta-

voitteista ja mitä yritys odottaa häneltä. Muuten nämä asiat voivat jäädä työnteki-

jälle epäselväksi. Yrityksen johdon tulee selventää uudelle työntekijälle yrityksen 

tavoitteet ja tarkentaa häneen kohdistuvat tavoitteet sekä odotukset (Eklund 2018). 
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Perehdyttäjän asenne vaikuttaa perehdyttämisen onnistumiseen. Perehdyttäjän tu-

lee näyttää oman esimerkin kautta mallia, koska yrityksen johto ei voi toimia eri 

tavalla, kuin pyytää työntekijöitä käyttäytymään. Perehdyttäjä tulisi nimetä etukä-

teen, jolloin perehdyttäjä pystyisi valmistautumaan ja järjestämään aikaa uudelle 

työntekijälle, perehdyttäjä ehtii myös asennoitumaan tilanteeseen etukäteen. Pereh-

dyttäminen aloitetaan usein ilman tilanteen analysointia, että mitä uuden työnteki-

jän kanssa tulisi käydä läpi ja mikä hänen osaamisensa on (Tuomi ym. 2012, 26). 

Perehdyttäjän tulisi olla ennen uuden tulokkaan saapumista selvillä työntekijän 

taustoista ja osaamisesta, se helpottaisi kontaktin luomista tilanteessa. Tutkimuksen 

mukaan työntekijän taustat selvitetään, mutta selvitystyötä pitäisi tehdä enemmän 

ja systemaattisesti. Yrityksessä perehdytetään kaikki työntekijät, jotka yritykseen 

saapuvat. Perehdyttämistä tarvitsee uuden tulokkaan lisäksi kaikki ne, jotka tekevät 

töitä yrityksessä kestosta riippumatta (Surakka ym. 2008, 81–82). 

Perehdyttämisen kehittäminen edellyttää, että johto ymmärtää perehdyttämisen tär-

keyden (Penttinen ym. 2009, 7). Tutkimuksessa yrityksen johto kertoi mitä pereh-

dyttämisen onnistumiseen tarvitaan ja mitä kehitettävää yrityksen perehdyttämi-

sessä on. Perehdyttäjät tarvitsevat perehdytyssuunnitelman, josta käy ilmi selkeä 

runko, jonka mukaan perehdyttämistä toteutetaan. Suunnitelman avulla perehdyttä-

minen olisi johdonmukaista ja yhtenäistä. Suunnitelman pohjia voi olla yksi, jota 

muokataan tilanteen ja tarpeen mukaan. Perehdytyssuunnitelman tulisi sisältää yri-

tyksessä vastuualueet ja -henkilöt perehdyttämisessä (Kallasvuo ym. 2012, 98). Pe-

rehdyttämisen apuvälineeksi tarvitaan tarkistuslista ja perehdyttämisopas, jonka voi 

myös antaa työntekijän mukaan. Jokaisella työntekijällä tulisi olla nimetty pereh-

dyttäjä, joka on sovittu ennalta. Perehdyttämistä tulisi seurata ja työntekijän kanssa 

tulee sopia perehdyttämisen seurantakeskusteluun aika. 

Perehdyttämisen haasteita yrityksessä on ajan riittämättömyys. Perehdyttäminen 

hoidetaan nopeasti muistinvaraisesti eikä siihen ole varattu aikaa, tämän takia pe-

rehdyttäminen jää usein lyhyeksi. Ajan riittämättömyyden takia myös työmaakäyn-

nit ovat jääneet vähäiselle, vaikka niitä tulisi tehdä enemmän. Kesä on ollut yrityk-

sessä normaalia haastavampaa aikaa, koska kaikilla on ollut lomia, tämä on vaikut-

tanut käytössä olevaan aikaan. Perehdyttäjien tulisi priorisoida asioita niin, että he 
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pystyvät käyttämään perehdyttämiseen enemmän aikaa, heidän tulisi ymmärtää pe-

rehdyttämisen tärkeys. Perehdyttämistä ei tulisi aliarvioida vaan se on tärkeä osa 

työntekijän työsuhteen alkua (Kauhanen 2006, 88). 

Perehdyttämistä ei ole jaksotettu eikä työntekijälle ole materiaalia annettavaksi mu-

kaan johon työntekijä voisi palata myöhemmin tarkastamaan asioita. Tämän vuoksi 

perehdyttäjät kokevat, että työntekijät saavat helposti liikaa tietoa kerralla. Materi-

aalin puuttuminen johtaa siihen, että perehdyttämistilanteessa ei muisteta kertoa 

kaikkia asioita mitä tarvitsee ja kiireen vuoksi tilanne hoidetaan usein mahdollisim-

man nopeasti. Perehdyttämisessä esiintyviä haasteita voidaan ratkaista perehdyttä-

misen jaksottamisella tai niin, että uusi työntekijä tulee ensimmäisenä päivänä myö-

hemmin paikalle kuin muut työntekijät. Silloin olisi rauhallinen hetki perehdyttä-

miselle ilman häiriötekijöitä, silloin perehdyttäminen ei keskeytyisi. 

Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että perehdyttämisen haasteita voidaan rat-

kaista suunnitelman laatimisella. Suunnitelma nopeuttaisi perehdyttämistä pitkällä 

tähtäimellä ja auttaisi ajan hallinnassa. Ratkaisuna toimii myös perehdytysmateri-

aalin laadinta, joka toimisi apuvälineenä perehdyttämisessä. Suunnitelma ja mate-

riaali auttaisivat perehdyttämisen yhtenäistämisessä niin toimipisteiden sisällä kuin 

toimipisteiden välillä. Perehdyttämisessä auttaisi myös, jos työntekijöiden kanssa 

keskustelisi enemmän työn alkuvaiheessa, työntekijän kanssa tulisi pitää ainakin 

yksi seurantakeskustelu.  

Perehdyttämisen vastuunjaon tulisi olla selkeä, jotta perehdyttäminen etenisi tehok-

kaasti (Ketola 2010, 122). Yrityksessä on selkeä vastuunjako perehdyttämisessä, 

mutta asioiden kertomisen suhteen oletetaan paljon, että joku on kertonut aiemmin 

tai tulee kertomaan. Perehdyttäjinä yrityksessä ovat toimitusjohtaja, yksikön pääl-

liköt ja työnjohtajat. Johto määrittelee ketkä yrityksessä hoitavat perehdyttämisen, 

mutta usein vastuu on lähiesimiehellä, jonka tulee suunnitella perehdyttäminen, to-

teuttaa se sekä valvoa perehdyttämistä (Penttinen ym. 2009, 2). Työntekijällä tulisi 

olla nimetty perehdyttäjä (Bourdeau 2012, 69–70). Tutkimuksen mukaan perehdyt-

tämistä selkeyttäisi, jos uudelle työntekijälle olisi etukäteen nimetty perehdyttäjä 

kenen vastuulla perehdyttäminen on. Tilanteita on myös ollut, joissa perehdyttäjiä 

on ollut useampi ja jokainen on kertonut asiat omalla tavallaan, silloin työntekijän 
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on haaste tietää mikä on paras tapa, koska omaa kokemusta ei ole. Ristiriitaisia ti-

lanteita pystyttäisiin välttämään, jos perehdyttäjä sovittaisiin ennakkoon. Roolien 

epäselvyys vähenisi, jos työntekijälle nimettäisiin etukäteen perehdyttäjä, epäsel-

vyydellä voi olla vaikutusta perehdyttämiseen negatiivisesti (Ketola 2010, 159–

163). Perehdyttäjiä voi olla joissakin tilanteissa useampi, silloin tulisi vastuunjako 

selvittää etukäteen. Perehdyttämisessä on eri vaiheita, joten perehdyttämiseen voi 

osallistua useampi henkilö. Vastuu perehdyttämisestä tulisi aina olla yrityksen joh-

dolla, johdon tulee käydä tarvittava vastuunjako ja materiaali läpi ennen perehdyt-

tämistä perehdyttäjien kanssa. Johdon tulee tarvittaessa tukea ja neuvoa perehdyt-

täjää. (Hyppänen 2009, 195; Kauhanen 2006, 145–146; Kupias ym. 2009, 45–47, 

57; Penttinen ym. 2009, 2.) Yrityksessä kollegat perehdyttävät uusia työntekijöitä, 

mutta heitä ei ole opastettu siihen, mitä heidän tulisi kertoa uudelle tulokkaalle. 

Vastuun perehdyttämisestä tulee aina säilyä esimiehellä, vaikka kollega olisi mu-

kana perehdyttämisprosessissa. Yrityksessä tulee kertoa kollegalle uuden tulokkaan 

taustoista ja kertoa hänelle, mitä asioita uuden työntekijän kanssa tulee käydä läpi 

esimerkiksi työmaalla. Kollegalle tulee kertoa etukäteen, että uusi työntekijä tulee 

hänen kanssaan ja milloin hän tulee. Uudella työntekijällä tulisi olla nimetty pereh-

dyttäjä, joka tukee uutta työntekijää työsuhteen alussa (Miettinen ym. 2006, 65; 

Miettinen ym. 2009, 81–82). 

Yrityksessä on järjestetty aikaa hyvin eri tavalla perehdyttämiseen, jotkut ovat va-

ranneet aikaa perehdyttämiseen enemmän ja toiset eivät ollenkaan. Useimmiten pe-

rehdyttäminen tapahtuu uuden työntekijän ensimmäisenä päivänä, kun hän saapuu 

toimistolle. 

Yrityksen johdon mielestä perehdytysmateriaalin tulisi olla tiivistetty ja selkeä, 

jossa olennaisimmat asiat ovat kerrottu selkeästi. Materiaalin tulisi olla helposti 

muokattavissa toimipisteiden tarpeiden mukaisesti sekä muutosten tullessa. Mate-

riaalin tulisi olla sellainen, että sitä voi hyödyntää niin johto kuin työntekijät, ma-

teriaali tulisi voida antaa työntekijälle mukaan, jota hän voi säilyttää esimerkiksi 

työautossaan. Materiaali ei saa olla liian hieno, vaan se tulee olla laadittu niin, että 

sen pystyy omaksumaan eritasoiset henkilöt. Johdon henkilöstö koki materiaalin 
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sopivan pituuden hyvin eripituiseksi. Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että pe-

rehdyttämisopas voi olla pitempi, mutta perehdyttämisen apuvälineenä tulee olla 

tarkistuslista, joka on lyhyempi. Materiaali tulisi tehdä mahdollisuuksien mukaan 

tiivistettyyn muotoon ja koota materiaaliin vain olennaiset asiat, laajaan ja pitkiin 

ohjeistuksiin ei jakseta perehtyä niin hyvin ja tiivistetty materiaali helpottaa mate-

riaaliin tutustumista (Kjelin ym. 2003, 206, 211–212). 

Perehdyttämisen seurannan apuvälineen voi muun muassa käyttää perehdyttämisen 

tarkistuslistoja, jotka voivat olla käytössä koko prosessin ajan (Kangas ym. 2007, 

17). Tutkimustulosten mukaan eniten yrityksen johto tarvitsee perehdyttämisen 

apuvälineeksi tarkistuslistaa, jossa on kaikki läpikäytävät asiat. Tarkistuslistassa 

asiat tulee olla kirjoitettuna siten, että perehdyttäjä pystyy avaamaan niitä enemmän 

tilanteessa, täten tarkistuslistaa tarvitsee muokata vähemmän muutosten tullessa ja 

toimipistekohtaisesti. Tarkistuslista ei saisi olla liian pitkä, mutta sen tulisi sisältää 

kaikki tärkeimmät asiat, tarkistuslista ei saa olla perehdyttäjälle työläs vaan sen tar-

koituksena on auttaa perehdyttämisessä. Tarkistuslistaan tulisi lopuksi molempien 

allekirjoitukset niin perehdyttäjän kuin perehtyjän, siten molemmat kuittaavat, että 

listassa olevat asiat on käsitelty.  

Perehdytysoppaan tulee sisältää kaikki tärkeimmät käytännön asiat ja toimintatavat. 

Opas tulee laatia niin, että uusi työntekijä voi hyödyntää opasta myöhemminkin 

eikä ainoastaan työn alkuvaiheessa. Perehdyttämisopas on hyvä työkalu myös pe-

rehdyttäjälle, joka auttaa häntä perehdyttämisessä. (Veritas 2014.) Tutkimuksessa 

selvisi mitä asioita johdon näkökulmasta perehdytysmateriaalin tulee sisältää. Tut-

kimuksessa tuli paljon tietoa mitä materiaalin tulisi sisältää, vastaukset materiaalin 

sisällöstä ovat kuitenkin ristiriidassa toivotun materiaalin pituuteen nähden. Tutki-

muksessa selvisi, että materiaalin tulisi olla mahdollisimman lyhyt ja tiivistetty kan-

sio, mutta sen tulisi kuitenkin sisältää kattavasti tietoa. Esiin tulleita asioita on vai-

kea saada tiivistettyä ainoastaan muutamaan sivuun, koska sisällön tulisi olla laaja 

ja kattava. Materiaalin tulee sisältää tietoa muun muassa yrityksestä, työsuhteesta, 

työpaikasta ja -yhteisöstä, toimintatavoista, työturvallisuudesta, työkoneista ja lait-

teista, tarkempi listaus löytyy taulukosta 2. Oppaassa tulisi olla lista keskeisimmistä 

henkilöistä joihin työntekijä voi olla yhteydessä missäkin tilanteessa. Työntekijälle 
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tulee kertoa mahdollisista työhön kohdistuvista vaaratekijöistä, perehdyttäjän tulee 

kertoa työntekijälle, miten vaaratilanteet voidaan välttää ja miten yrityksessä työs-

kennellään turvallisesti (Kupias ym. 2009, 23). Tutkimuksen mukaan uuden työn-

tekijän kanssa tulisi käydä vielä enemmän turvallisuusasioita läpi, koska sen avulla 

pystytään minimoida työtapaturmien riskit. Työtapaturmat ovat työpaikan vastuulla 

ja niitä pyritään välttämään, uusille työntekijöille sattuu helpommin työtapaturmia 

ja onnettomuuksia verrattuna kokeneisiin työntekijöihin. Tämä voi johtua puutteel-

lisesta perehdyttämisestä, jolloin työntekijälle ei ole annettu tarvittavia tietoja tur-

valliseen työskentelyyn. (Kangas ym. 2007, 4.) 

Tutkimustulosten mukaan perehdyttämisen apuvälineenä käytettävän materiaalin 

tulisi olla paperisena. Muokattavuuden helpottamiseksi sen tulisi olla myös sähköi-

senä, josta se voidaan aina tilanteen mukaan tulostaa paperisena. Työntekijän on 

helpompi tarkistaa asioita jälkikäteen, mikäli materiaali on kansioina hänellä. Ma-

teriaalin ollessa sähköisessä muodossa helpottaa se ajan tasalla pitämistä. Perehdy-

tysmateriaalin ollessa sähköisessä muodossa on sitä helpompi päivittää sekä se py-

syy paremmin ajan tasalla (Huhta-Aho 2012, 11). Materiaalin ollessa sähköisessä 

muodossa voi sen lähettää uudelle työntekijälle jo ennakkoon tutustuttavaksi. Pe-

rehdyttäminen hoidetaan työajalla, mutta joitakin materiaaleja voidaan antaa uu-

delle tulokkaalle ennakkoon luettavaksi ennen työn alkua (Sims 2002, 338–342; 

Ketola 2010, 71). 

Yrityksessä tulisi varmistaa ennen uuden tulokkaan saapumista, että kaikki tarvit-

tava on tilattu hänelle valmiiksi ja ovat valmiina uuden työntekijän aloittaessa. Se 

nopeuttaa perehdyttämistä ja työn aloittamista, kun tarvittavat asiat on tarkistettu 

valmiiksi ja mahdolliset tilaukset tehty. Esimiehen tulee huolehtia hyvissä ajoin en-

nen uuden tulokkaan saapumista kuntoon käytännönasioita, jotta kaikki olisivat val-

miina jo ennen työntekijän saapumista. Näitä asioita ovat muun muassa työvälinei-

den ja -tilojen järjestäminen, mahdolliset tunnukset järjestelmiin, puhelin ja muut 

laitteet, perehdyttämisen suunnittelu, työtehtävien määrittäminen. (Hyppänen 2009, 

195, 200.) 
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Työturvallisuuslain mukaan työnantajan tulee antaa työntekijälle riittävät tiedot ja 

taidot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä työnantajan tulee huomioida työnte-

kijän ammatillinen osaaminen ja kokemus (L 23.8.2002/738). Tutkimuksen mu-

kaan työntekijöille tulisi kertoa enemmän turvallisuusasioista ja turvallisesta työs-

kentelystä, turvallisuusasioista tulisi olla tietoa myös materiaalissa. Yrityksellä on 

suuri vastuu työntekijöiden turvallisuudesta ja sen takia ne tulisi olla perehdyttämi-

sessä yksi keskeisimmistä asioista, joita käsitellään. Tämän takia näistä asioista on 

hyvä olla erillinen kohta tarkistuslistassa, jonka molemmat perehdyttämisen osa-

puolet lopuksi allekirjoittavat käsitellyksi. Johdon tulee huomioida perehdyttämi-

sessä asiat, jotka ovat uuden työntekijän kannalta tärkeitä, että uusi tulokas voi työs-

kennellä turvallisesti (Kupias ym. 2009, 23). 
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6 POHDINTA 

6.1 Tutkimuksen ajankohtaisuus 

Tutkimus on ajankohtainen kohdeyritykselle, koska yritykseltä puuttuu perehdyttä-

miseen suunnitelma, perehdyttäminen ei ole yrityksessä yhtenäistä ja perehdyttä-

misen apuna käytettävä materiaali on puuttunut. Yritys kasvaa ja uusia työntekijöitä 

palkataan yritykseen, joten perehdyttämistä tarvitaan jatkuvasti ja sitä tulisi kehittää 

kasvun mukana. Yritykselle on tullut uusia toimipisteitä vuosien aikana, joten olisi 

tärkeää, että perehdyttäminen saadaan yhtenäiseksi niin kaikissa toimipisteissä kuin 

toimipisteiden sisälläkin. Kokkolan toimipiste on avattu kesällä 2018, joten myös 

Kokkola saatiin tutkimukseen mukaan ja siten myös uuden toimipisteen näkökulma 

tutkimukseen.  

Tutkimuksessa otoksena olivat kaikkien toimipisteiden yksiköiden päälliköt sekä 

työnjohtajat, jolloin saatiin kaikkien näkemys tutkimuksessa käsiteltäviin asioihin. 

Perehdyttäjinä yrityksessä ovat jokaisen toimipisteen johtohenkilöt, joten tutkimuk-

seen haluttiin saada johdon näkökulma perehdyttämisen tarpeista, koska he konk-

reettisesti toteuttavat perehdyttämistä. Haastateltavat ovat tulleet yritykseen eri ai-

koina, tutkimukseen saatiin täten erilaisia näkökulmia. 

Yrityksessä ei ole aiemmin tehty perehdyttämiseen liittyvää tutkimusta, joten myös 

sen vuoksi tutkimus oli ajankohtainen yritykselle. Tutkimuksessa saatiin selville 

mitä kohdeyrityksen johto tarvitsee perehdyttämisen onnistumiseen sekä mitä haas-

teita perehdyttämisessä on tällä hetkellä ja myös minkälaista materiaalia yrityksessä 

olisi hyvä olla. Toivon, että yritys sai tutkimuksen avulla hyödyllistä tietoa, jota 

pystyy hyödyntämään ja myös kehittämään perehdyttämistä tämän avulla. 

 

6.2 Kriittinen pohdinta  

Perehdyttämistä on tutkittu paljon eri näkökulmista ja olen itsekin tehnyt yhden tut-

kimuksen liittyen perehdyttämiseen. Toimeksiantajan toiveena oli, että laadin yri-

tykselle toimivan perehdytysoppaan niin johdon kuin henkilöstön työkaluksi. Tut-
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kimuksessa päädyttiin selvittämään johdon näkökulma perehdyttämiseen. Tutki-

muksessa selvitettiin mitä kohdeyrityksen johto tarvitsee onnistuneeseen perehdyt-

tämiseen ja mitä haasteita perehdyttämisessä on. Toimeksiantajan toiveena oli 

saada myös konkreettista materiaalia perehdyttämiseen, joten tutkimuksen avulla 

haluttiin saada johdon näkökulma materiaaliin liittyvissä asioissa. Tutkimuksessa 

olisi voinut toteuttaa kaksi eri tutkimusta, johdon näkökulmasta ja toinen henkilös-

tön näkökulmasta, kuitenkin tutkimuksessa päädyttiin selvittämään ainoastaan joh-

don näkökulma. 

Tutkimuksen alussa selvitettiin muutamalla kysymyksellä perehdyttämisen nykyti-

lannetta, joka auttoi ymmärtämään, mikä tilanne on tällä hetkellä ja miksi tiettyjä 

toimintoja tarvitaan ja kaivataan yrityksessä. Tutkimuksessa käsiteltiin neljä tee-

maa, monen kysymyksen kohdalla nousi samat asiat esiin, joten tutkimusta olisi 

voinut tiivistää. Toisaalta koska samat asiat nousivat useassa kohdassa esiin, ym-

märsi paremmin niiden tärkeyden, tutkimustulosten esittämisessä tämä oli hieman 

haasteellista, koska tulokset on esitetty teemoittain. 

Yritys on kasvanut nopeasti ja perehdyttämisen kehittämisestä oli ollut ainoastaan 

keskustelua yrityksessä, mutta sille on selvästi tarvetta. Tutkimuksen avulla saatiin 

selville mitä kohdeyrityksen johto tarvitsee onnistuneeseen perehdyttämiseen, mikä 

perehdyttämisessä on haasteellisinta ja minkälaista materiaalia he tarvitsevat pereh-

dyttämisen tueksi. Materiaalin sisällöstä tutkimuksen avulla saatiin paljon tietoa, 

haastateltavat kertoivat mitä haluaisivat perehdytysmateriaalin sisältävän. Tutki-

mustulosten mukaan perehdytysoppaan lisäksi johto kaipaa perehdyttämisen tueksi 

tarkistuslistan. Toimeksiantajan kanssa ei alun perin ollut keskustelua kuin pereh-

dytysoppaasta, mutta tarkistuslistalle oli selkeä tarve. Tutkimuksen avulla saatiin 

myös yritykselle tietoon perehdyttämisen kehittämiskohteita, joita he voivat viedä 

eteenpäin. Toivon, että kohdeyritys hyödyntää tutkimustuloksia ja kehittää pereh-

dyttämistä yrityksessä. Tutkimuksesta on oman näkemykseni mukaan hyötyä yri-

tykselle.  
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6.3 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimuksen aiheen valinta on eettinen ratkaisu, miksi tutkimus tehdään ja miksi 

aihe on tärkeä (Hirsjärvi ym. 1997, 26). Tutkimuksen aihe on valittu sen mukaan, 

mille aiheelle kohdeyrityksessä oli tarve. Kohdeyrityksessä tarve oli perehdytysma-

teriaalin laadinta ja tutkimuksen avulla haluttiin selvittää, mitä onnistuneeseen pe-

rehdyttämiseen tarvitaan johdon näkökulmasta, mitä haasteita perehdyttämisessä 

on ja millaista materiaalia johto tarvitsee perehdyttämisessä. Kohdeyrityksessä yri-

tyksen johto toimii perehdyttäjänä ja sen takia tutkimuksessa haluttiin ottaa esiin 

johdon näkökulma perehdyttämiseen, huomioiden mitä tietoa kohdeyritys halusi 

tutkimuksen avulla saada. 

Tutkimuksessa tulee välttää epärehellisyyttä kaikissa tilanteissa. Toisten tekstiä ei 

saa plagioida, plagiointi tulee usein esiin, jos viittaukset ovat kirjattu huonosti tai 

puuttuvat kokonaan. Toisen tekstiin on copyright-oikeus, silloin kaikki lähdemer-

kinnän tulee merkitä asianmukaisesti ja huolellisesti. Tutkimuksessa ei saa myös-

kään plagioida itseään, aiemmin toteutettuja tutkimuksia, tarkoittaen, että uudessa 

tutkimuksessa vain korjattaisiin muutamia asioita. (Hirsjärvi ym. 1997, 27–28, 

107.) Tässä opinnäytetyössä on huomioitu hyvä tieteellinen käytäntö lähteitä käyt-

täessä. Lähteitä on pyritty käyttämään laajasti, käytettävissä olevien lähteiden luo-

tettavuutta on arvioitu kriittisesti ja lähteitä on valikoitu. Olen tehnyt aiemmin tut-

kimuksen perehdyttämisen kehittämisessä, mutta en ole tässä työssä viitannut aiem-

min tekemääni tutkimukseen. Tutkimuksen teoriaosuudessa on kuitenkin käytetty 

osaksi samoja lähteitä kuin aiemmassa tutkimuksessani, mutta olen pyrkinyt käyt-

tämään myös hyvin paljon eri lähteitä. Kaikki lähdemerkinnät ja viittaukset on mer-

kitty tässä tutkimuksessa asianmukaisesti ja huolellisesti. 

Tutkimuksen etiikassa korostetaan saadun aineiston sekä tutkimukseen osallistu-

neiden suojaa (Kuula 2006, 25). Tutkijalta odotetaan vastuullisuutta, reiluutta ja 

rehellisyyttä tutkimusprosessissa (Haaparanta &Niiniluoto 2016, 157). Tutkimuk-

seen osallistuville tulee kertoa, miten anonymiteetti turvataan tutkimuksessa sekä 

mahdollisesta haastatteluiden nauhoituksesta. Tutkittavien tulee saada tarpeeksi tie-

toa tutkimuksesta ennen haastatteluita ja heille tulee kertoa, ettei tutkimukseen osal-
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listuminen ole pakollista. (Kuula 2006, 106–107; Vilkka 2005, 35.) Saadun aineis-

ton jälkeen tutkijan tulee numeroida haastattelut tai turvata jollakin muulla tavalla 

tutkittavien henkilöllisyys, ettei haastatteluita pysty kohdistamaan tiettyyn henki-

löön. Tutkimukseen osallistuvien anonymiteetti tulisi säilyä koko prosessin ajan. 

(Vilkka 2005, 35.) 

Kaikille tutkimukseen osallistuneille lähetettiin etukäteen saate sekä haastattelu-

runko. Saatteessa tutkittavalle kerrottiin, että kaikki haastattelut nauhoitetaan, 

mutta haastateltavien anonymiteetti säilytetään. Kaikille haastatteluun osallistu-

neille kerrottiin ennen haastattelun ja nauhoituksen aloitusta tutkimuksesta, nau-

hoittamisesta ja anonymiteetin säilyttämisestä. Kaikki haastattelut litteroitiin nume-

roita käyttäen eikä haastatteluissa käytetty muita yksilöintitietoja, ettei haastatte-

luita pystyisi yhdistämään henkilöihin. Tutkimuksen otoskoko on pieni ja sen 

vuoksi tutkimuksessa ei verrattu toimipisteiden ja haastateltavien vastauksia keske-

nään, koska riski olisi ollut liian suuri, ettei anonymiteetti säilyisi. Tutkimustulokset 

pyrittiin esittämään ja analysoimaan vääristelemättä tuloksia, säilyttäen henkilöiden 

anonymiteetti.  

Tutkimuseettisistä syistä kohdeyritykselle laadittuja materiaaleja ei esitetä tässä 

työssä, koska ne sisältävät luottamuksellista tietoa. 

6.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen tarkoituksena on saada luotettavaa ja todenmukaista tietoa, luotetta-

vuutta voidaan mitata validiteetin eli pätevyyden avulla sekä reliabiliteetin eli mit-

tauksen pysyvyyden avulla. Validiteetin avulla tarkastellaan, mitataanko tutkimuk-

sessa tutkimusongelman kannalta oikeita asioita, eli mitataanko sitä mitä on tarkoi-

tuskin, reliabiliteetti mittaa tulosten pysyvyyttä. (Kananen 2008, 79.) Validiteetti 

liitetään usein määrälliseen tutkimukseen, mutta samat vaateet liittyvät myös laa-

dulliseen tutkimukseen, teoreettiset ja empiiriset määritelmät tulee kytkeä toisiinsa, 

kun tutkimuksen aineisto on reliaabelia ja validia on tutkimus luotettava (Uusitalo 

1998, 86). 
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6.4.1 Validiteetti 

Luotettavuutta voidaan osoittaa validiteetin eli pätevyyden avulla, validiutta on kui-

tenkin vaikea tarkastella jälkikäteen. Validiteetti ei saisi koskaan puuttua tutkimuk-

sesta, koska muuten koko tutkimus on arvoton. Validiteetin puuttuminen tarkoittaa 

sitä, että tutkimuksessa on mitattu jotain muuta asiaa kuin mitä piti mitata. Mitta-

reita kehittäessä tulisi pohtia, miten käsitteellistämme kiinnostuksen kohteena ole-

van ilmiön. Validiteettiongelmia on erilaisia ja ongelmiin vaikuttaa se mitä halu-

amme mitata, selviltä tuntuvat mittarit voivat koitua haasteeksi myöhemmässä vai-

heessa. (Heikkilä 2008, 186; Mäntyneva, Heinonen & Wrange 2008, 34; Uusitalo 

1998, 85–86.) Tutkimuksen validiutta voidaan tarkastella ennuste-, sisältö-, ra-

kenne- ja ulkoisen validiuksen avulla. 

Ennustevalidius on tulevaisuutta koskeva todennäköisyyslausuma eli, jos nyt tapah-

tuu X, niin tietyllä todennäköisyydellä tapahtuu Y eli voidaan ennustaa seuraavien 

tutkimuskertojen tulos (Hirsjärvi ym. 2000, 186).  Tästä tutkimuksesta ei voi oman 

näkemykseni mukaan ennustaa seuraavien tutkimuskertojen tulosta, koska yrityk-

sessä muutos on jatkuvaa eli muutoksia tapahtuu jatkuvasti ja se vaikuttaa henki-

löiden näkemykseen asioista. Perehdyttämisen toteutustapa voi muuttua ja siksi tut-

kimustuloksetkin voivat olla erilaisia, ympäristön ja asioiden muuttuessa myös 

haasteet ja tarpeet voivat muuttua, sekä se mitä materiaalia johto tarvitsee onnistu-

akseen perehdyttämisessä.  

Sisältövalidius on mittari, jonka avulla voidaan mitata, mittasiko mittari todella sitä 

mitä sen oli tarkoituskin, eli onko tutkimuksessa käytetyt kysymykset laadittu teo-

reettisen viitekehyksen ja tutkimusongelman pohjalta, sekä vastaako saatu aineisto 

teoriassa käsiteltyjä käsitteitä (Heikkilä 2008, 186). Tämän tutkimuksen apuna käy-

tetty haastattelurunko laadittiin teoriaosan pohjalta ja kysymykset laadittiin niin, 

että niiden avulla saatiin vastaus tutkimusongelmaan. Mittarin laadinnassa huomi-

oitiin, että aineiston avulla saadaan laadittua perehdyttämisopas. Tutkimuksen si-

sältövalidius on hyvä, koska tutkimuksessa on oman näkemykseni mukaan mitattu 

sitä mitä sillä todella pitikin mitata ja sen avulla saatiin vastaus tutkimusongelmaan. 
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Rakennevalidius pohtii, koskeeko tutkimus sitä, mitä sen kuuluukin mitata. Ennen 

mittarin valintaa tulisi tehdä kirjallisuuskatsaus, että laaditut mittarit ovat yhtey-

dessä teoriaan. Kirjallisuuskatsauksen avulla varmistetaan mitä mitataan ja mitkä 

ovat pääkäsitteitä sekä miten muut käsitteet ovat suhteessa siihen. (Hirsjärvi ym. 

2000, 187.) Ennen tutkimusta, mittarin valintaa sekä laadintaa tehtiin kirjallisuus-

katsaus, jonka pohjalta valittiin ja laadittiin mittari tutkimuksen toteuttamiseksi. 

Mittari on täten yhteydessä teoriaan, jonka avulla pystyttiin varmistamaan, että mit-

tarilla mitataan oikeaa asiaa. 

Ulkoinen validius tarkoittaa miten tutkimustuloksia voidaan yleistää (Hirsjärvi 

ym.2000, 188).  Tutkimuksessa tutkittiin ainoastaan kohdeyrityksen johdon näkö-

kulmia ja miten he kokevat perehdyttämisen yrityksessä ja mitä he tarvitsevat on-

nistuakseen perehdyttämisessä. Tutkimuksen avulla saatuja tuloksia ei suoraan 

voida yleistää. Tutkimuksessa nousi kuitenkin useita tuloksia esiin, joita voidaan 

mielestäni yleistää, kuten mikä on perehdyttämisessä haasteellisinta sekä mitä on-

nistumiseen perehdyttämiseen tarvitaan. Perehdyttämisen tukena käytettävän mate-

riaalin sisällöstä osa on varmasti sellaisia, joita tarvitaan jokaisessa yrityksessä. 

6.4.2 Reliabiliteetti  

Reliabiliteetilla tarkoitetaan mittauksen pysyvyyttä eli eri mittauskerroilla saadaan 

samoja tuloksia ja tulokset ovat toistettavissa. Reliabiliteetin avulla voidaan selvit-

tää käytetyn tutkimusmenetelmän mittareiden kyky saavuttaa luotettavia tuloksia. 

(Mäntyneva 2008, 34; Uusitalo 1998, 84.) Reliabiliteetti ei ole riippuvainen validi-

teetista, mutta reliabiliteetin ollessa alhainen vaikuttaa se negatiivisesti myös vali-

diteettiin (Heikkilä 2008, 187). Reliabiliteettiin voi vaikuttaa satunnaisvirheet, sa-

tunnaisvirheitä voi olla mittaus- ja käsittelyvirheet. Satunnaisvirheitä voi sattua 

myös sen vuoksi, että haastateltava on ymmärtänyt kysymyksen eri tavalla kuin se 

on tarkoitettu tai haastateltava on muistanut asian väärin. Voi myös olla, että tutkija 

on kirjannut vastauksen virheellisesti. (Uusitalo 1998,84; Heikkilä 2008, 187.) 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida kahdeksan kohdan avulla, listassa on 

käytetty apuna Jouni Tuomin ja Anneli Sarajärven kirjaa Laadullinen tutkimus ja 
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sisällönanalyysi (Tuomi & Sarajärvi 2002, 135–138). Listan kahdeksan kohtaa esi-

tellään seuraavassa: 

1. Tutkimuksen kohde ja tarkoitus, (mitä tutkitaan ja miksi): 

Tutkimuksessa on tutkittu onnistuneen perehdyttämisen tarpeita johdon nä-

kökulmasta kohdeyrityksessä. Olen tutkinut mitä kohdeyrityksen yksiköi-

den johtajat sekä työnjohtajat tarvitsevat onnistuakseen perehdyttämisessä 

sekä mitä haasteita perehdyttämisessä on tällä hetkellä. Tutkimuksessa sel-

vitettiin myös, minkälaista materiaalia johto tarvitsee perehdyttämisen tu-

eksi. 

 

2. Omat sitoumukset tutkijana tässä tutkimuksessa, (miksi tutkimus on tutkijan 

mielestä tärkeä, mitä tutkija oletti tutkimusta aloittaessa ja muuttuivatko aja-

tukset): 

Tutkimus on mielestäni tärkeä, koska perehdyttäminen on tärkeä osa työ-

suhteen alkua sekä myös muutosten tullessa. Kohdeyrityksessä ei ole tällä 

hetkellä perehdyttämissuunnitelmaa ja perehdyttämisopasta, jonka avulla 

työntekijöitä perehdytettäisiin, vaan tiedot ovat muistin varassa. Tutkimuk-

sen avulla saatiin selville johdon näkökulma, mitä he tarvitsevat onnistu-

neeseen perehdyttämiseen sekä mitä haasteita perehdyttämisessä on tällä 

hetkellä. Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella perehdyttämistä voi-

daan kehittää kohdeyrityksessä. Hyvin hoidetusta perehdyttämisestä hyötyy 

koko työyhteisö ja se vaikuttaa pitkällä aikavälillä niin työmotivaatioon 

kuin esimerkiksi virheiden määrään. Johdonmukainen perehdyttäminen hel-

pottaa työntekijöiden perehdyttämistä ja käytettävä materiaali vähentää 

muistin varassa olevaa tietoa. Tutkimuksen alussa ajattelin, että saan hyvin 

erilaisia vastauksia haastatteluissa, mutta hyvin nopeasti huomasin, että 

haastatteluissa nousi esiin samankaltaisia asioita. Koen tutkimuksen olevan 

tärkeä niin yrityksen kannalta kuin yleisellä tasolla, koska perehdyttäminen 

jää helposti vähälle huomiolle eikä sen tärkeyttä huomioida. 
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3. Aineiston keruu, (miten aineistonkeruu tapahtui, mikä oli menetelmä ja tek-

niikka, oliko erityispiirteitä tai ongelmia tai muita merkityksellisiä seik-

koja): 

Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, tutkimusaineisto ke-

rättiin haastatteluiden avulla käyttäen teemahaastattelumenetelmää, haastat-

telut etenivät keskustelumaisesti. Mielestäni haastattelut olivat paras tapa 

toteuttaa tutkimus otoskokoon nähden, tutkimuksen ajatuksena oli saada 

laadullisempaa ja syvällisempää tietoa aiheesta haastatteluiden avulla, ver-

rattuna kvantitatiiviseen tutkimukseen. Tutkimukseen haastattelin koh-

deyrityksen johdosta kaikkien yksiköiden päälliköt sekä työnjohtajat, näin 

sain kaikkien toimipisteiden näkökulman tutkimukseen, haastateltavia oli 

yhteensä kaksitoista. Haastattelurunko laadittiin teorioiden pohjalta ja haas-

tatteluissa käsiteltiin neljä teemaa, joissa jokaisessa oli lisäksi viisi apuky-

symystä. Haastattelut sujuivat hyvin ja tilanteessa pystyi esittämään tarken-

tavia kysymyksiä, osa haastateltavista oli ehtinyt tutustua haastattelurun-

koon etukäteen ja osa ei, osa oli siis ehtinyt miettimään vastauksia etukä-

teen. Koen saaneeni kaikilta haastateltavilta todenmukaista tietoa haastatte-

lun aikana. 

 

4. Tutkimuksen tiedonantajat, (Millä perusteella heidät valittiin, miten heihin 

oltiin yhteydessä): 

Tutkimukseen osallistujat valittiin sen mukaan, ketkä toimivat johtoase-

massa sekä perehdyttäjinä kohdeyrityksessä, otokseen valittiin kaikkien yk-

siköiden päälliköt sekä työnjohtajat. Haastattelut suoritettiin haastateltavien 

työajalla viikon aikana, jokaisen toimipaikan haastateltavat haastateltiin sa-

man päivän aikana. Haastatteluajat sovittiin hyvissä ajoin ennen ajankohtaa 

puhelimitse. Haastatteluiden järjestystä ei pohdittu etukäteen vaan ajat so-

vittiin siinä järjestyksessä, miten aikataulut saatiin sovittua. Haastattelut 

suoritettiin lokakuussa 2018, kaikki haastattelut saatiin toteutettua sovittuna 

ajankohtana. 
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5. Tutkija-tiedonantaja-suhde, (arvioi, kuinka suhde toimi): 

Kaikki haastateltavat suostuivat tutkimukseen sekä suhtautuivat tutkimuk-

seen positiivisemmin kuin osasin odottaa, sain tutkijana positiivisen vas-

taanoton ja aihetta pidettiin hyvin tärkeänä. Osa oli ehtinyt tutustua ennalta 

lähetettyyn haastattelurunkoon ja he osasivat vastata kysymyksiin nopeam-

min sekä hieman tarkemmin. Tutkijana pystyin viemään keskustelua eteen-

päin niin, ettei haitannut, vaikka runkoon ei olisi ennalta tutustunut. Sain 

haastatteluista hyvin aineistoa ja olen hyvin tyytyväinen haastatteluihin sekä 

niiden sujuvuuteen.  

 

6. Tutkimuksen kesto, (millä aikataululla tutkimus tehtiin): 

Aloitin opinnäytetyön tekemisen kesäkuussa 2018 ja tein opinnäytetyötä 

töiden sekä koulun ohessa. Teoriaosuus valmistui kesällä 2018, alkusyk-

systä 2018 tein tutkimuksen empiiristä osuutta. Haastattelut suoritettiin lo-

kakuun 2018 ensimmäisellä viikolla, jonka jälkeen litteroin saadun aineis-

toin ja analysoin saadun aineiston. Loppuvuodesta 2018 kirjoitin opinnäy-

tetyöni loppuun ja opinnäytetyö valmistui tammikuussa 2019. Lisäksi tein 

kohdeyritykselle perehdytysoppaan sekä perehdyttämisen tarkistuslistan 

tutkimustulosten pohjalta yhteistyössä VV-Kuivaus Oy:n toimitusjohtajan 

kanssa. 

 

7. Tutkimuksen luotettavuus, (arvio miksi tutkimus on eettisesti korkeatasoi-

nen, arvio miksi tutkimusraportti on luotettava): 

Jokaiselle tutkimukseen osallistuvalle lähetettiin etukäteen tutustuttavaksi 

haastatteluissa käytetty runko, jotta halutessaan haastateltavat saivat tutus-

tua ennakkoon käsiteltäviin asioihin. Haastattelurungon mukana lähetettiin 

saate, jossa kerrottiin muun muassa, kuka olen, mitä teen ja miksi teen. 

Haastattelutilanteessa ensimmäisenä käsiteltiin nämä asiat sekä kerroin, mi-

ten haastattelut etenevät, mitkä ovat käsiteltäviä teemoja. Haastateltavalle 

kerrottiin, että haastattelut nauhoitetaan, sen lisäksi, että muistiinpanoja kir-

jattiin jo haastattelutilanteessa. Haastateltaville selvitettiin haastatteluiden 
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olevan luottamuksellisia eikä tutkimusraportista käy ilmi yksittäisiä vas-

tauksia kenen ne ovat. Haastateltavat kertoivat mielestäni rehellisesti oman 

mielipiteensä ja todenmukaisia asioita, haastateltavat pystyivät luottamaan 

siihen, ettei tuloksia vääristellä. Raportissa ei esitetä henkilöitä nimeltä eikä 

paikkakuntakohtaisia vastauksia vertailla keskenään. Tutkimusraportin luo-

tettavuutta lisää se, että muistiinpanoja ja havaintoja on jo haastattelutilan-

teessa kirjattu ylös sekä vielä haastatteluiden jälkeen haastattelut on kuun-

neltu läpi uudestaan ja saatu aineisto on litteroitu. Saatu aineisto on luettu 

useaan kertaan läpi ja saatu aineisto on analysoitu hyvin nopeasti tutkimus-

aineiston keräämisen jälkeen. 

 

8. Tutkimuksen raportointi, (miten aineisto on koottu ja analysoitu): 

Työ eteni hyvin sekä johdonmukaisesti, vaikka aikaa on ollut rajallisesti 

käytettävissä. Tutkimustulokset on analysoitu ja raportoitu tarkasti sekä yk-

sityiskohtaisesti tuloksia vääristelemättä. Jokaisen haastattelupäivän jälkeen 

haastattelut on kuunneltu uudestaan ja litteroitu, tarvittaessa yksittäisiä 

osuuksia haastatteluista on kuunneltu vielä uudestaan. Analysointivaiheessa 

vastaukset jaettiin teemojen mukaisesti neljään eri osaan sekä apukysymyk-

siä apuna käyttäen alaryhmiin. Tutkimustulosten yhteenvedossa ja johto-

päätöksissä vastaukset on jaettu ainoastaan teemojen mukaisesti neljään 

osaan. Analysointivaiheessa on pyritty tuomaan esiin haastateltavien vas-

taukset sekä tulokset, jotka nousivat useaan kertaan esille sekä tulokset, joita 

painotettiin paljon. Analyyseissa ei ole vertailtu toimipisteitä eikä yksittäis-

ten henkilöiden vastauksia keskenään. 

Reliabiliteettia eli pysyvyyttä voidaan myös osoittaa Miles & Huberman (1994) 

laatiman kymmenen kodan avulla, kysymykset helpottavat pysyvyyden osoitta-

mista, koska kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliabiliteettia on vaikea mitata (Miles 

& Huberman 1994, 278). Seuraavaksi kymmenen kysymystä: 

1. Ovatko haastattelukysymykset selkeitä?  
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Haastattelurungon kysymykset toimivat apukysymyksinä pääteemoille, ky-

symykset olivat selkeitä. Haastattelutilanteessa muotoilin kysymyksen ti-

lanteen mukaan sekä tarvittaessa tarkensin kysymystä tai esitin jatkokysy-

myksen. Osaksi haastattelut etenivät niin keskustelumaisesti, että haastatel-

tava kertoi asioita, jotka oli tarkoitus käsitellä myöhemmin, mutta tämä ei 

mielestäni haitannut haastatteluiden etenemistä. 

 

2. Onko haastattelijan roolia kuvattu tutkimuksessa?  

Haastattelijan roolista on kerrottu luvussa 3.2., mutta suoranaisesti en ole 

roolia kuvannut. Roolini haastatteluissa oli haastattelija eli kysyjä.  

 

3. Ovatko johtopäätökset yhdensuuntaisia raportin kanssa?  

Tutkimustulokset on raportoitu teemojen mukaisesti luvussa 5., lisäksi sen 

jälkeen tutkimustuloksista on tehty yhteenveto ja johtopäätökset. Johtopää-

tökset on tehty saatujen tutkimustulosten perusteella. 

 

4. Ovatko käsitteet määritelty?  

Teoriaosuudessa on käsitelty keskeisimmät käsitteet. 

 

5. Onko aineiston keruu tapahtunut haastattelulomakkeen mukaisesti?  

Haastattelulomake toimi runkona haastattelutilanteessa, haastattelulomak-

keessa käsiteltiin neljä teemaa, jossa jokaisessa oli apukysymyksiä. Haas-

tattelut etenivät teemojen mukaisesti ja jokaisen haastateltavan kanssa käsi-

teltiin samat teemat, apukysymykset muotoiltiin tilanteen mukaan. 

 

6. Ovatko haastateltavien vastaukset verrannollisia?  

Tutkimuksessa haastateltiin VV-Kuivaus Oy:n kaikkien yksiköiden päälli-

köt ja työnjohtajat, kaikki heistä toimivat jollakin tavalla perehdyttäjänä. 

Vastauksissa oli joitakin toimipaikkakohtaisia eroja, mutta useissa haastat-

teluissa nostettiin samoja asioita esiin, lisäksi vastauksissa nousi esiin paljon 

yhtäläisyyksiä. Haastateltavat ovat aloittaneet eri aikoina yrityksessä ja osa 
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toimipaikoista on uusia eivätkä ole kauaa olleet toiminnassa, silti toimipaik-

kojen välillä vastauksissa oli yhtäläisyyksiä. Kaikilta haastateltavilta kysyt-

tiin samat kysymykset. 

 

7. Tehtiinkö aineiston purkamisessa koodaustarkistuksia?  

Tämän tutkimuksen aineiston purkamisen apuna ei ole käytetty koodaustar-

kistuksia. 

  

8. Vaikuttivatko aineistoon ennakkoluulot?  

Suurin osa haastateltavista ei ollut perehtynyt lähettämääni materiaaliin etu-

käteen, osa enemmän ja osa vähemmän. Ennakkoluuloja tutkimuksen suh-

teen esiintyi jonkin verran, mutta jokaisen haastattelun alussa kerroin vielä 

mitä teen ja miksi sekä omasta näkökulmastani sain hyvin vähennettyä mah-

dollisia ennakkoluuloja, joten ne eivät vaikuttaneet aineistoon, koen, että 

tutkimukseen on saatu todenmukaista aineistoa. Monelta haastateltavalta 

sain positiivista palautetta aiheen tärkeydestä ja ajankohtaisuudesta koh-

deyrityksessä.  

 

9. Olivatko eri henkilöiltä saadut tulokset yhdenmukaisia?  

Tutkimuksessa saaduissa vastauksissa oli monissa asioissa yhdenmukai-

suuksia.  

 

10. Tarkastiko kukaan haastateltavista tulokset ennen niiden julkaisua?  

Kukaan haastateltavista ei ole tarkastanut tuloksia ennen niiden julkaisua, 

koska tutkimustulosten raportoinnissa ei ole julkaistu nimiä tai vastausten 

antaneiden toimipaikkaa eikä vastauksia voida täten kohdistaa suoraan tiet-

tyyn henkilöön. Tutkimuksessa ei ole vääristelty tuloksia vaan ne on rapor-

toitu saadun aineiston mukaan, haastatteluista saatu aineisto on kuunneltu 

tallenteelta, sen jälkeen litteroitu ja näiden toimien avulla pyritty välttämään 

vääristelyt. Työ on lähetetty yrityksen toimitusjohtajalle ennen julkaisua. 
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6.5 Ehdotukset jatkotutkimuksille 

Kohdeyritys on kasvanut nopeasti ja kasvun vuoksi perehdyttämistäkin tulisi tutkia 

tietyin väliajoin eri näkökulmista. Tässä tutkimuksessa selvitettiin perehdyttämi-

seen liittyviä tarpeita johdon näkökulmasta, yrityksessä ei ole tehty tutkimusta pe-

rehdyttämisestä henkilöstön näkökulmasta, joka voisi olla seuraava jatkotutkimuk-

sen aihe, jolloin esimerkiksi materiaalia saisi kehitettyä myös työntekijöiden näkö-

kulmasta eikä ainoastaan johdon näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa saatuja tulok-

sia voisi verrata henkilöstölle tehdyn tutkimuksen kanssa ja tehdä niistä johtopää-

töksiä. Tutkimustulosten avulla yrityksessä voisi tehdä tarvittavia korjausliikkeitä. 

Myöhemmin yrityksessä voisi tehdä tutkimuksen, mitä kehitettävää yrityksen pe-

rehdyttämisessä on. Tämän tutkimuksen jälkeen yritys on saanut tietoa yrityksen 

perehdyttämisestä ja mitä johto tarvitsee onnistuakseen siinä, mutta perehdyttä-

mistä varmasti tulee kehittää yrityksessä myös tämän tutkimuksen jälkeen. Tutki-

muksen avulla yritys saisi selvitettyä myös mihin suuntaan heidän perehdyttämi-

sensä on kehittynyt. 

6.6 Perehdytysopas 

Perehdyttämisen apuna käytettävän materiaalin tekeminen vie aikaa, kuitenkin pit-

källä tähtäimellä se säästää perehdyttämiseen käytettävää aikaa. Perehdyttäjä voi 

käyttää apunaan perehdytysopasta ja käydä asioita siitä läpi, jolloin asiat eivät ole 

muistin varassa. Lisäksi uusi työntekijä voi myöhemmin kerrata käytyjä asioita ma-

teriaalista tai materiaalin voi lähettää jo etukäteen tulokkaalle tutustuttavaksi. Pe-

rehdytysmateriaalia laatiessa tulisi heti sopia kuka yrityksessä huolehtii materiaalin 

ajantasaisuudesta, koska aineiston tulisi pysyä ajantasaisena jatkuvasti. (Kangas 

ym. 2007, 7.) Tutkimuksen lisäksi yritykselle laadittiin perehdytysopas ja perehdyt-

tämisen tarkistuslista, jota tutkimuksen mukaan yrityksessä tarvittiin. Yrityksessä 

ei ole aiemmin ollut perehdytysopasta tai tarkistuslistaa perehdyttämisen apuväli-

neenä, tutkimuksessa selvitettiin mitä johdon näkökulmasta materiaalin tulisi sisäl-

tää ja millainen sen tulisi olla. Tavoitteenani oli laatia tulosten mukaisesti tiivistetty 

ja helppokäyttöinen opas yritykselle. Oppaan tarkoituksena on helpottaa perehdyt-

tämistä, mutta oppaan voi myös antaa työntekijälle mukaan perehdyttämisen jäl-
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keen. Perehdytysoppaan sisällössä on otettu huomioon tutkimuksessa esiin nous-

seita asioita. Perehdyttämisen apuvälineenä käytettävä tarkistuslista johdolle on 

laadittu tutkimustulosten pohjalta, lista on laadittu niin, että se helpottaisi perehdyt-

tämistä myös ajallisesti. Perehdytysopas ja perehdyttämisen tarkistuslista laadittiin 

yhteistyössä VV-Kuivaus Oy:n toimitusjohtajan kanssa. Perehdytysopasta ja pereh-

dyttämisen tarkistuslistaa ei esitellä tässä työssä koska ne ovat yrityksen sisäistä 

materiaalia ja siten salaisia. 
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LIITE 1. 

Hei,  

Olen tekemässä opinnäytetyötä perehdyttämisestä Ylemmän ammattikorkeakoulun 

tutkintoani varten Vaasan Ammattikorkeakoulussa. Työssäni tutkin mitä onnistu-

neeseen perehdyttämiseen tarvitaan johdon näkökulmasta, lisäksi tutkimuksen 

avulla pyritään saamaan selville mitä puutteita ja haasteita perehdyttämisessä on 

tällä hetkellä sekä, mitä työkaluja johto tarvitsee onnistuakseen perehdyttämisessä. 

Tutkimustulosten pohjalta VV-Kuivaus Oy:lle laaditaan perehdytysopas, oppaan 

on tarkoitus toimia johdon apuvälineenä perehdyttämisessä sekä oppaan voi antaa 

uudelle työntekijälle hänen aloittaessaan työnsä. Haastattelen tutkimuksessani VV-

Kuivaus Oy:n kaikkien toimipisteiden yksiköiden johtajia sekä työnjohtajia.   

Tutkimuksen tavoitteena on saada näkökulmia haastatteluiden avulla johdon kan-

nalta perehdyttämisestä ja siitä, mitä perehdytysoppaan tulisi sisältää teidän mie-

lestä, jotta siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä.  

Haastattelu kestää noin tunnin, tarkoituksena on käydä läpi ennalta määrittelemiäni 

teemoja. Tämän viestin liitteenä olevasta lomakkeesta pääset tutustumaan käsitel-

täviin teemoihin etukäteen. Nauhoitan kaikki haastattelut aineiston käsittelyn mah-

dollistamiseksi, haastattelut ovat luottamuksellisia eikä missään vaiheessa kukaan 

muu kuule haastatteluita kuin minä sekä haastateltavan nimi ei tule missään vai-

heessa esiin vastauksien yhteydessä. 

Toivoinkin, että tapaamisessa kerrot omia mielipiteitäsi ja näkemyksiäsi avoimesti, 

toivon myös, että sinulla olisi hetki aikaa tutustua käsiteltäviin teemoihin etukäteen 

ja mikäli sinulla on kysymyksiä ennen tapaamista vastaan mielelläni. Ajankohta 

haastattelulle on sovittu etukäteen, joten nähdään silloin. 

Ystävällisin terveisin 

Jenna Tapola 

Puhelinnumero 

Sähköposti  



 

LIITE 2. 

1. Perehdyttämisen nykytila 

1.1. Miten yrityksessä perehdytetään työntekijöitä tällä hetkellä? 

1.2. Millaista koulutusta tai opastusta olet saanut perehdyttämiseen? 

1.3. Miten yrityksessä suunnitellaan perehdyttämistä? 

1.4. Miten teillä seurataan perehdyttämistä? 

1.5. Mitä muuta sanottavaa sinulla on yrityksen perehdyttämisen nykytilasta? 

 

2. Perehdyttämisen onnistuminen 

2.1.  Mitä onnistuneeseen perehdyttämiseen mielestäsi tarvitaan? 

2.2.  Minkälaista materiaalia käytät perehdyttämisen apuna? 

2.3. Mitkä asiat helpottaisi mielestäsi perehdyttämistä? 

2.4. Millaisia kehitysideoita sinulla on perehdyttämisen onnistumiseen? 

2.5. Mitä muuta sanottavaa sinulla on perehdyttämisen onnistumisesta? 

 

3. Perehdyttämisen haasteet 

3.1. Mitkä asiat ovat mielestäsi haasteellisimpia perehdyttämisessä? 

3.2. Miten perehdyttämisen haasteita voisi mielestäsi ratkaista? 

3.3. Minkälainen vastuunjako teillä on perehdyttämisessä? 

3.4. Miten yrityksessä on järjestetty perehdyttämisen ajan järjestäminen? 

3.5. Mitä muuta sanottavaa sinulla on perehdyttämisen haasteista? 

 

4. Perehdyttämiseen käytettävä materiaali 

4.1. Minkälainen olisi hyvä perehdytysmateriaali? 

4.2. Mitä materiaalin tulisi mielestäsi sisältää? 

4.3. Minkälaisessa muodossa perehdytysmateriaalin tulisi olla? 

4.4. Miten perehdyttämisessä käytettävää materiaalia voisi kehittää mielestäsi 

yrityksessä? 

4.5. Mitä muuta sanottavaa sinulla on perehdyttämisessä käytettävästä materi-

aalista? 

  



 

LIITE 3. 

Perehdyttämisen tarkistuslista 

  



 

LIITE 4. 

Perehdytysopas 


