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Tämä opinnäytetyö oli toimeksianto Pentik Oy:lle. Työn tavoitteena oli selvittää 

laadullisen tutkimuksen keinoin Pentik Oy:n perehdyttämisen nykytila ja löytää 

kehittämiskohteet, vahvuudet sekä tärkeitä asioita uutta perehdytyssuunnitelmaa 

varten. Työn tavoitteena oli myös luoda kyseinen perehdytyssuunnitelma uusille 

työntekijöille eli myyjille. Perehdytyssuunnitelma toimii apuvälineenä sekä 

perehdyttäjälle että perehdytettävälle. 

Aluksi käydään lyhyesti läpi henkilöstöjohtamisen keskeisiä teorioita. Tämän 

jälkeen käsitellään perehdyttämisen keskeisiä teorioita, kuten esimerkiksi sisäistä 

markkinointia, perehdytyksen tavoitteita, merkityksiä, hyötyjä ja lainsäädäntöä. 

Sitten käsitellään perehdytysprosessia ja sen vaiheita, työnopastusta sekä lopuksi 

käsitellään perehdytyksen suunnittelua. Teorioita on käsitelty todella 

monipuolisesti perehdytyksen suunnittelusta sen toteutukseen. Tutkimuksessa 

käytettiin laadullista tutkimusmenetelmää ja haastattelumenetelmänä käytettiin 

teemahaastatteluja. Kahdeksaa henkilöä haastateltiin, joista neljä oli esimiehiä ja 

neljä työntekijöitä. Haastattelut kestivät noin puoli tuntia.  

Tutkimustuloksista selvisi, että esimiehet ja työntekijät kaipaisivat 

perehdytykseen enemmän suunnitelmallisuutta ja aikaa sekä olisi tärkeää, että 

oppiminen varmistettaisiin. Sekä esimiehillä että työntekijöillä oli hieman erilaisia 

kokemuksia ja mielipiteitä keskenään perehdytyksestä, mutta yhtäläisyyksiäkin 

löytyi. Tutkimustuloksista selvisi myös, että nykyisessä perehdytyksessä on paljon 

kehitettävää, vaikka suurin osa vastaajista olikin melko tyytyväisiä nykyiseen 

perehdytykseen. 
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The company this study was made for was Pentik Oy. The aim of this thesis was 

to examine the current level of employee orientation at Pentik Oy using qualita-

tive research and to find areas where there is room for improvement as well as to 

study the strengths of the current orientation program and also detect important 

matters regarding the new orientation plan. An important element of this thesis 

was also the creation of the new orientation plan for new employees. The orienta-

tion plan also works as an assisting tool for both the orientator as well as the new 

employee. 

The theoretical study examined the current theories regarding employee orienta-

tion. The beginning of the theoretical study includes a short introduction to human 

resource management and the most important theories in its field. That was fol-

lowed by crucial theories regarding employee orientation, for example internal 

marketing and the goals, importance, benefits and legalities of orientation. After 

that the orientation process and its phases was examined as well as job induction. 

The final chapter of the theoretical study was about orientation planning. The the-

ories used in the theoretical study were very diverse, ranging from planning of the 

orientation, to the implementation. The research was made qualitative. Theme in-

terviews were used as the interview method. In total eight people were inter-

viewed, of whom four were supervisors and four were employees. 

 

The research showed that both the supervisors and the employees longed for more 

structure and time for the orientation. They also were of the opinion that it would 

be important to ensure that the new employees had learned the required matters. 

Both the supervisors as well as the new employees had slightly different experi-

ences and opinions about the orientation but some similarities were also found. 

The research also showed that there is much to be improved regarding the current 

orientation program, even though most of the responders were reasonably satis-

fied regarding the matter. 
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1 JOHDANTO-OSA 

Johdanto-osassa käydään läpi taustatietoa opinnäytetyöstä ja kerrotaan myös 

yleisesti tutkimuksen sisällöstä.  
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2 JOHDANTO 

Suomen suurin toimiala mitattuna työllisten määrällä on kauppa. Kaupan ala 

työllistää yli 300 000 henkeä ja se muodostaa noin 10 prosenttia Suomen 

bruttokansantuotteesta. Kauppa luo Suomeen hyvinvointia, varallisuutta ja 

menestystä. Kauppaa ei ole totuttu mieltämään vahvaksi suomalaisen 

yhteiskunnan tukijalaksi. Kaupan merkitys on kasvanut kuitenkin merkittävästi 

teollisen yhteiskunnan muuttuessa palveluyhteiskunnaksi. Kaupalla onkin siis 

merkittävä asema suomalaisessa elinkeinoelämän murroksessa. Miljoonat 

suomalaiset käyvät kaupassa päivittäin eli kauppa on myös yhteiskunnan elämän 

rytmittäjä. Aukioloajat, hinnat, laatu, ympäristö ja puhtaus askarruttavat niin 

kauppoja kuin asiakkaitakin. Sekä kaupalla että kuluttajilla on yhteiset intressit. 

Jotta ihmisten arkea voitaisiin tukea se edellyttää kauppaa, joka puolestaan 

palvelee ihmisiä sillä tavalla ja silloin kun asiakas haluaa. (Kaupan liitto) 

Henkilöstö vaikuttaa paljon eri asioihin yrityksessä, kuten palvelujen ja tuotteiden 

laatuun sekä kustannustehokkuuteen. Jos henkilöstön osaaminen on puutteellista, 

se voi vaikuttaa paljonkin esimerkiksi palvelun laatuun. Kun asiakas on pettynyt 

yrityksen tuotteeseen tai palveluun, on todella vaikeaa saada pettynyt asiakas 

tyytyväiseksi. Tämän välttämiseksi yrityksen kannattaa antaa uudelle työntekijälle 

riittävä ja kattava perehdytys työtehtäviinsä sekä tulevaisuudessa pitää huolen 

siitä, että uusi työntekijä haluaa sitoutua tekemään työtä liiketoiminnan jatkuvan 

kehittämisen eteen. Henkilöstön tulisi jatkuvasti kyetä laadukkaisiin 

työsuorituksiin sekä jatkuvaan että luovaan kehittämiseen, jotta yrityksen 

liiketoiminta voisi kehittyä. (Viitala 2013, 8-10) 

Sisäinen markkinointi tarkoittaa johtamisfilosofiaa, jossa työntekijöitä kohdellaan 

asiakkaan tavoin. Sisäinen markkinointi pohjautuu ajatukseen, että työntekijöiden 

täytyy muodostaa ensimmäiset sisäiset markkinat yrityksessä. Jos tälle sisäiselle 

kohderyhmälle ei kyetä markkinoimaan tuotteita, palveluja ja ulkoisia 

viestintäkampanjoita ei voida luottaa siihen, että se onnistuisi markkinoinnin 

ulkoisillekkaan asiakkaille. On todella tärkeää, että yrityksen työntekijöille 

tarjotaan sisäisiä palveluja yhtä asiakaslähtöisesti kuin ulkoisille asiakkaillekin. 
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Perehdyttäminen on siis tärkeä osa sisäistä markkinointia. (Grönroos 2009, 443-

448) 

Perehdyttäminen tarkoittaa uuden työntekijän opastamista ja tutustuttamista yri-

tykseen, työyhteisöön ja työhön. Sekä yrityksen ulkopuolelta tuleva työntekijä, 

että yrityksen sisältä tuleva työntekijä perehdytetään uuteen työhön. (Viitala & 

Jylhä 2013, 235) Perehdyttämisellä uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa 

sekä sen toiminta-ajatuksen ja liikeidean (Kangas & Hämäläinen 2007, 2). 

Perehdyttäminen sisältää sekä uuden työntekijän osaamisen kehittämistä että 

käytännön toimia, jotka auttavat uutta työntekijää pääsemään alkuun työssään 

(Kupias & Peltola 2009, 86). Yrityksen kokonaisvaltaiseen 

perehdyttämisjärjestelmään kuuluu tiedottaminen ennen uuteen työhön tuloa, 

vastaanotto ja perehdyttäminen yritykseen, työsuhdeperehdyttäminen ja 

työnopastus uudelle työntekijälle. (Viitala 2013, 193) Perehdyttämisellä pyritään 

antamaan uudelle työntekijälle oikea kuva yrityksestä ja auttaa työntekijää 

saamaan positiivisia kokemuksia työtehtävistään ja yrityksestä (Kauhanen 2010, 

151).  

Onnistuneella perehdytyksellä uusi työntekijä oppii työnsä heti oikein ja nopeasti. 

(Kangas & Hämäläinen 2007, 3-4) Kun perehdytys on onnistunutta virheet 

vähenevät ja virheiden korjaamiseen käytetty aika pystytään samalla säästämään 

(Österberg 2005, 90). Perehdyttämisestä hyötyy koko työyhteisö ja tämä kaikki 

vaikuttaa positiivisesti uuden työntekijän motivaatioon, mielialaan ja jaksamiseen. 

(Kangas & Hämäläinen 2007, 3-4) 
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3 TUTKIMUSONGELMA JA TUTKIMUKSEN KARTOITUS 

Pentikillä ei ole tällä hetkellä yhtenäistä perehdytyssuunnitelmaa uusille 

työntekijöille (myyjille). Yrityksellä on käytössä perehdytyksen tarkistuslista. 

Opinnäytetyön aiheeksi valittiin perehdytyssuunnitelman laatiminen Pentikin 

uusille työntekijöille (myyjille), koska aihe on aina ajankohtainen ja tärkeä. 

Perehdytyssuunnitelma tulee kaikkien Suomen myymälöiden käyttöön, joten 

tutkimuksesta on hyötyä koko organisaatiolle. Työskentelen itse tällä hetkellä 

kyseisessä yrityksessä Vaasan myymälässä, joten aihe on kiinnostava. 

Perehdytyssuunnitelmasta on paljon hyötyä yritykselle, sillä hyvin suunniteltu 

perehdytys luo vahvan perustan työntekoa varten. Tutkimuksen 

tutkimusongelmaksi muodostui: Millainen perehdytyssuunnitelma tarvitaan 

onnistuneeseen perehdytykseen? Tutkimusongelmasta on johdettu seuraavanlaiset 

tutkimuskysymykset: 

• Kuinka nykyinen perehdytys järjestetään organisaatiossa? 

• Kuinka tyytyväisiä perehdyttäjät ja perehdytettävät ovat nykyiseen 

perehdytykseen? 

• Mitkä ovat tärkeimmät perehdytyssuunnitelmaan tarvittavat asiat? 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka luoda mahdollisimman laadukas ja 

toimiva perehdytyssuunnitelma Pentikin tarpeet huomioiden. Tarkoituksena on 

selvittää myymälöiden nykyisen perehdytyksen vahvuudet ja heikkoudet sekä 

kehittämiskohteet. Tutkimuksessa haluttiin haastatella myymälöiden perehdyttäjiä 

eli myymäläpäälliköitä sekä uusia työntekijöitä eli perehdytettäviä, jotta 

tutkimukseen saataisiin molempien osapuolien näkökulmat. Tämä tutkimus on 

Pentikille tärkeä, koska heillä ei ole yhtenäistä suunnitelmaa uusien työntekijöiden 

perehdytyksestä.  

3.1 Tutkimuksen rajaus 

Tämä tutkimus on rajattu koskemaan pelkästään Pentik Oy:n myymälöiden uusien 

työntekijöiden eli myyjien perehdyttämistä. Tarkoituksena on luoda kattava 

perehdytyssuunnitelma myymälöiden esimiehien ja työntekijöiden 
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perehdyttämisen tueksi. Perehdytyssuunnitelmaa voidaan hyödyntää kaikissa 

Suomen Pentikin myymälöissä ja sitä pystytään muokkaamaan tarpeen mukaan 

tilanteeseen sopivaksi. Tutkimuksen tuloksia ei pystytä yleistämään koskemaan 

koko kaupan alaa, koska tutkimus on tehty Pentik Oy:n henkilöstölle, jossa on 

huomioitu vain kyseisen yrityksen lähtökohdat. Tutkimuksesta voi olla hyötyä 

muillekin kaupan alan yrityksille, koska perehdytyksestä voi löytyä 

samankaltaisia piirteitä kuin Pentik Oy:llä. Tämä tutkimus voi antaa kaikille 

suomalaisille kaupan alan yrityksille suuntaa antavan esimerkin toteuttaa 

perehdyttämistä yrityksessä. 

Tutkimuksen teoriaosuudessa käydään läpi sellaisia osa-alueita, jotka ovat 

tutkimuksen kannalta olennaisimpia ja luovat pohjan perehdytyssuunnitelmalle. 

Teoriaosassa käsitellään neljää aihealuetta, jotka ovat: henkilöstöjohtaminen, 

perehdyttäminen, perehdyttämisprosessi ja perehdyttämisen suunnittelu. 

Tutkimuksessa keskitytään löytämään Pentikin myymälöiden perehdyttäjien ja 

perehdytettävien mielipiteitä nykyisestä perehdyttämisestä sekä sen heikkouksia 

että vahvuuksia ja luomaan perehdytyssuunnitelman teoriaosuudessa käytyjen 

teorioiden ja haastattelujen tulosten avulla. 

3.2 Tutkimuksen rakenne 

Tämä opinnäytetyö on jaettu kolmeen pääosaan, jotka ovat johdanto-, teoria- ja 

empiirinen osa. Johdanto-osassa selviää tutkimuksen tarkoitus, tutkimusongelma 

ja tutkimuksen tausta. Johdanto-osassa kerrotaan, mitkä tekijät vaikuttivat 

tutkimuksen aiheen valintaan ja käydään läpi tutkimuksen tavoitteet.  

Tutkimuksen teoriaosassa käydään läpi tutkimuksen kannalta oleelliset teoriat ja 

aihealueet on jaettu neljään osaan. Teoriaosuudessa käydään läpi tutkimuksen 

olennaisia pääkohtia ja se auttaa lukijaa ymmärtämään tutkimusta paremmin. 

Teoriaosa luo tieteellisen pohjan empiiriselle osalle ja antaa samalla tieteellisen 

selityksen aiheelle, jota tutkitaan.  

Tutkimuksen empiirisessä osassa käydään ensin läpi kvalitatiivisen tutkimuksen 

teoriaa, jonka jälkeen käydään läpi toimeksiantajan esittely ja sitten siirrytään 



14 

haastattelujen toteutukseen. Sitten esitellään tutkimustulokset ja johtopäätökset 

sekä käydään läpi tutkimustulosten ja teorian välisiä kytköksiä ja pohditaan 

tutkimuksen luotettavuutta. Viimeiseksi esitellään uutta perehdytyssuunnitelmaa.  
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4 TEORIAOSUUS 

Teoriaosuudessa käsitellään ensin lyhyesti henkilöstöjohtamista, jossa käydään 

lyhyesti läpi henkilöstöjohtamisen keskeisiä teorioita. Tämän jälkeen käydään läpi 

perehdyttämisen keskeisiä teorioita, jotka ovat tutkimuksen kannalta erittäin 

oleellisia. Teoriaosuus koostuu neljästä aihealueesta, jotka ovat: 

henkilöstöjohtaminen, perehdyttäminen, perehdytysprosessi ja perehdytyksen 

suunnittelu.  
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5 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 

Tässä luvussa käydään yleisesti läpi henkilöstöjohtamista ja sen osa-alueita, 

henkilöstöstrategiaa, henkilöstösuunnittelua ja lopuksi tarkastellaan 

henkilöstönhankintaa henkilöstöjohtamisen osana. Perehdyttäminen on osa 

henkilöstöjohtamista ja sen takia on hyvä käydä ensin henkilöstöjohtamisen 

käsitteitä läpi, ennen kuin siirrytään käsittelemään perehdyttämistä.  

5.1 Henkilöstöjohtaminen menestystekijänä yrityksessä 

Henkilöstöjohtaminen tarkoittaa tehtäväkokonaisuutta, jossa pidetään huolta siitä, 

että yrityksessä on riittävä ja oikeanlainen, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö. 

Kriittisin menestystekijä yrityksessä on henkilöstö ja sen hankintaan, 

kehittämiseen ja hyvinvointiin pitäisi uhrata saman verran aikaa kuin esimerkiksi 

markkinointiin. Yrityksen visio, tavoitteet ja niitä toteuttavan 

liiketoimintastrategian mukaan määrittyy henkilöstöjohtamisen luonne ja sisältö. 

(Viitala & Jylhä 2013, 216)  

Henkilöstö vaikuttaa paljon eri asioihin yrityksessä, kuten palvelujen ja tuotteiden 

laatuun sekä kustannustehokkuuteen. Jos henkilöstön osaaminen on puutteellista, 

se voi vaikuttaa paljonkin esimerkiksi palvelun laatuun. Kun asiakas on pettynyt 

yrityksen tuotteeseen tai palveluun, on todella vaikeaa saada pettynyt asiakas 

tyytyväiseksi. Tämän välttämiseksi yrityksen kannattaa antaa uudelle työntekijälle 

riittävä ja kattava perehdytys työtehtäviinsä sekä tulevaisuudessa pitää huolen 

siitä, että uusi työntekijä haluaa sitoutua tekemään työtä liiketoiminnan jatkuvan 

kehittämisen eteen. Henkilöstön tulisi jatkuvasti kyetä laadukkaisiin 

työsuorituksiin sekä jatkuvaan että luovaan kehittämiseen, jotta yrityksen 

liiketoiminta voisi kehittyä. Jotta henkilöstön tyytyväisyyttä ja motivaatiota 

voitaisiin ylläpitää ja parantaa, yrityksellä olisi hyvä olla käytössä 

oikeudenmukainen palkitsemisjärjestelmä. Henkilöstöjohtamisen merkitys 

yritykselle on todella suuri, koska henkilöstöjohtamisella varmistetaan 

työntekijöiden motivaatio, työkyky ja halu sitoutua toteuttamaan yrityksen 

tavoitteita. (Viitala 2013, 8-10) 
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Työntekijän sitoutuminen työhönsä on tärkeää tuottaakseen parhaan mahdollisen 

tuloksen. Työntekijän sitoutuessa työhön, heistä työ vaikuttaa 

tarkoituksellisemmalta ja inspiroivalta. Tämä tunne usein vaikuttaa positiivisesti 

työntekijän tapaan kohdella asiakkaita. Työhön sitoutumiseen vaikuttaa muun 

muassa esimiehen palaute ja koettu autonomian tunne, jotka auttavat työntekijää 

kehittymään työssään ja tulemaan tehokkaammaksi. Korkean tason autonomiassa 

palautteella on huomattu olevan positiivinen vaikute, kun taas matalan tason 

autonomiassa sillä ei ole huomattu olevan vaikutusta työntekijän sitoutumiseen. 

(Journal of Business Research 66 2013, 2164-2168) 

5.2 Henkilöstöjohtamisen osa-alueet 

Toiminnat, joilla voidaan varmistaa yritystoiminnan edellyttämä työvoima ja sen 

riittävä osaaminen, motivaatio ja hyvinvointi sisältyvät henkilöstöjohtamiseen. 

Henkilöstöjohtaminen voidaan jakaa kolmeen eri pääalueeseen: 

Henkilöstövoimavarojen johtamiseen (human resource management, HRM), 

työelämän suhteiden hoitamiseen (industrial relations, IR), sekä johtajuuteen ja 

esimiestyöhön (leadership). (Viitala 2013, 20)  

Henkilöstövoimavarojen johtamista ohjaavat liiketoimintaa suuntaavat strategiset 

valinnat. Henkilöstövoimavarat ovat erittäin tärkeä lähtökohta yritykselle, koska 

sen varassa voidaan tehdä strategisia valintoja. Tiivis toisiinsa sitoutuva prosessi 

muodostuu henkilöstökysymyksistä ja muun liiketoiminnan johtamisesta. Paras 

mahdollinen tapa olisi, jos henkilöstöjohtamista ohjaisi liiketoimintastrategia ja 

sen taustalla olevat tavoitteet ja päämäärät. Henkilöstöstrategia on periaatteisto 

yleiseltä tasolta, jolla pyritään turvaamaan liiketoimintastrategian mahdollistava 

henkilöstö. Tulevaisuuteen määritelty liiketoimintaversio ohjaa yrityksen 

kehitystä ja silloin henkilöstöjohtamista ohjaa henkilöstövisio, joka on liitettynä 

henkilöstöjohtamiseen. (Viitala 2013, 24)  

5.3 Henkilöstöstrategia 

Kun halutaan lähivuosien aikana turvata liiketoiminnallisten tavoitteiden 

saavuttaminen, on yrityksellä oltava käytössään suunnitelmia ja linjauksia 
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henkilöstöön liittyen. Nämä henkilöstöön liittyvät suunnitelmat ja linjaukset 

tarkoittavat henkilöstöstrategiaa (human resource strategy, HR strategy). 

Henkilöstöstrategiassa on tärkeää määrititellä se, että juuri oikeanlainen ja osaava 

henkilökunta toteuttaa valittua liiketoimintastrategiaa tilanteiden muuttuessa. 

Henkilöstön hankintaa, kehittämistä, palkitsemista ja työhyvinvointia auttavia 

toimenpiteitä ohjaa henkilöstöstrategia. Henkilöstöstrategia ohjaa siis monia 

erilaisia henkilöstöön kuuluvia asioita ja esimerkiksi esimiestyön ja johtamisen, 

työyhteisön ilmapiirin ja organisaatiokulttuurin kehittäminen kuuluvat myös 

henkilöstöstrategiaan. Voisi sanoa, että hyvä henkilöstöstrategia on kuin kartta, 

joka toimii yrityksessä kaikilla tasoilla suuntaavana kehyksenä eri 

henkilöstöratkaisuissa. (Viitala & Jylhä 2013, 219)  

5.4 Henkilöstösuunnittelu 

Käytännössä henkilöstövoimavarojen johtamisen toteutus tapahtuu strategisien 

linjauksien ja niitä käytäntöön vievien henkilöstösuunnitelmien avulla. Osa-

aluekohtaisten henkilöstösuunnitelmien kokonaisuutta, jossa ennakoidaan koko 

lyhyen aikajänteen henkilöstöjohtaminen, voidaan kutsua yrityksen 

henkilöstösuunnitelmaksi. Yksittäinen henkilöstösuunnitelma toimii yritykselle 

hyvänä työkaluna, jonka avulla suunnistetaan henkilöstöjohtamisen kentällä 

lyhyellä aikajänteellä henkilöstöstrategian linjausten ja periaatteiden mukaisesti. 

Henkilöstösuunnittelu siis tarkoittaa ennakointia tulevaisuuden varalle ja 

varautumista siihen. Henkilöstösuunnittelulla pystytään ennakoimaan ja 

varmistumaan siitä, että yrityksellä on oikea määrä työntekijöitä oikeassa paikassa 

ja heillä on oikeanlaista osaamista. Toimenpiteet, joilla kehitetään ja ylläpidetään 

osaamista, tavoitetietoisuutta ja hyvinvointia ovat myös henkilöstösuunnittelun 

kohteena. Henkilöstösuunnittelu voidaan jakaa kahteen eri lähestymistapaan: 

kovaan ja pehmeään.  

Kova henkilöstösuunnittelu on pääosin rationaalista ja henkilöstö nähdään 

kustannuseränä yritykselle. Lähtökohtana tässä lähestymistavassa on 

liiketoiminnan strategia ja suunnitelmat. Henkilöstösuunnittelua valvotaan ja 

johdetaan organisaatiossa ylhäältä käsin. 
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 Pehmeä henkilöstösuunnittelu on taas joustava ja yhteistoiminnallinen prosessi, 

jossa henkilöstö nähdään yrityksen pääomana. Lähtökohtana tässä toimivat myös 

yrityksen liiketoiminnan strategia ja suunnitelmat, mutta henkilöstö sopeutetaan ja 

mukautetaan liiketoimintaan huomioiden jatkuvat muutokset yrityksessä.  

Henkilöstösuunnittelussa pidetään huolta liiketoiminnan edellyttämän työvoiman 

rakenteesta ja määrästä sekä pyritään ennakoimaan ja säätelemään 

henkilöstökustannuksia. On erittäin tärkeää, että yrityksessä on osaava 

henkilökunta, jotta yrityksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Riittävän osaamisen 

turvaaminen on siis todella tärkeää koko yritykselle.  Keinojen määrittely, joilla 

pystytään säätelemään henkilöstön määrää esimerkiksi henkilöstönhankinnalla, 

kuuluvat myös henkilöstösuunnittelun alueelle. (Viitala 2013, 57-59) 

5.5 Henkilöstöhankinta osana henkilöstöjohtamista 

Henkilöstöhankinta eli rekrytointi tarkoittaa kaikkia eri toimenpiteitä, joilla 

yritykseen hankitaan sen tarvitsema henkilöstö. Henkilöstöhankinta voidaan jakaa 

sisäiseen ja ulkoiseen hankintaan. Sisäinen hankinta tarkoittaa sitä, että yrityksen 

sisältä rekrytoidaan henkilökuntaa avoinna olevaan työtehtävään. Ulkoinen 

hankinta taas tarkoittaa yrityksen ulkopuolelta tulevien henkilöiden rekrytoimista. 

Yrityksen vuosisuunnittelun yhteydessä laadittavasta henkilöstösuunnitelmasta 

voidaan saada selville minkälaista ja miten paljon henkilöstöä tarvitaan. Yrityksen 

esimies on vastuussa henkilöstöhankkeen käynnistämisestä ja hän myös päättää 

kenet valitaan avoimeen työtehtävään. Esimiehelle kuuluu myös uuden 

työntekijän sitouttaminen työhön. (Kauhanen 2010, 70-71) 

Uutta työntekijää palkatessa päätös on tehtävä harkiten ja ajatellen tulevaisuutta, 

koska se on merkittävä päätös yritykselle. Se voi vaikuttaa ulkoisen ja sisäisen 

palvelun laatuun sekä toiminnan tehokkuuteen ja laatuun. Jos yritykseen on syystä 

tai toisesta valittu henkilö, joka ei loppujenlopuksi olekaan sopiva voi tämä 

vaikuttaa negatiivisesti asiakkaisiin ja organisaatioon. Epäonnistuneesta 

henkilöstönhankinnasta joutuu kärsimään myös työpaikkaan valittu henkilö itse. 

Kun rekrytointi puolestaan on onnistunutta, se voi tuoda yritykselle paljon 

myönteistä kehitysvoimaa ja nostaa toiminnan laatua. Rekrytointiin tulisi siis 
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käyttää paljon aikaa, jotta juuri oikeanlainen henkilö löytyisi. (Viitala 2013, 98-

99) 

Henkilöstöhankinta- ja perehdytysprosessia tarkastellessa kannattaa muistaa, että 

nämä kaksi prosessia ovat yhtenäisiä ja osin limittäisiä tapahtumasarjoja. Eli jos 

rekrytointi on onnistunutta, se voidaan helposti vielä pilata huonolla 

perehdytyksellä. Rekrytointi on yritykselle aina todella tärkeä ja merkittävä 

investointi. Jokainen uusi henkilö, joka rekrytoidaan yritykseen viestii muulle 

organisaatiolle ja asiakkaille siitä, mitä yrityksessä arvostetaan. Rekrytoinnin 

onnistuminen edellyttää sitä, että henkilöstön johdolla on todella hyvä käsitys 

siitä, millaista osaamista tarvitaan ja miten sitä voidaan käyttää yrityksessä. 

(Kjelin & Kuusisto 2003, 73)  
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6 PEREHDYTTÄMINEN  

Tässä luvussa käydään läpi perehdyttämisen keskeisiä teorioita. Perehdytyksen 

käsitteen määrittely, tavoitteet, merkitys ja hyödyt esitellään. Muun muassa 

sisäistä markkinointia, perehdytyksen ongelmatilanteita ja tunnuspiirteitä hyvästä 

perehdyttämisestä käsitellään myös tässä luvussa. Lopuksi käydään läpi 

perehdyttämisen lainsäädäntöä.  

6.1 Perehdyttämisen määritelmä 

Perehdyttäminen tarkoittaa uuden työntekijän opastamista ja tutustuttamista 

yritykseen, työyhteisöön ja työhön. Sekä yrityksen ulkopuolelta tuleva työntekijä, 

että yrityksen sisältä tuleva työntekijä perehdytetään uuteen työhön. (Viitala & 

Jylhä 2013, 235) Perehdyttämisellä uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa 

sekä sen toiminta-ajatuksen ja liikeidean (Kangas & Hämäläinen 2007, 2). 

Perehdyttäminen sisältää sekä uuden työntekijän osaamisen kehittämistä että 

käytännön toimia, jotka auttavat uutta työntekijää pääsemään alkuun työssään 

(Kupias & Peltola 2009, 86). Yrityksen toimintaperiaatteet ja toimintatavat ovat 

myös tärkeää opastaa perehdytettävälle. Uusi työntekijä oppii perehdytyksen 

avulla myös tuntemaan työpaikkansa muut työntekijät, asiakkaat, työkaverit ja 

esimiehet. Nämä edellä mainitut asiat kuuluvat yrityksen ja työyhteisön 

perehdyttämiseen. Työhön perehdyttäminen eli työnopastus kuuluu myös 

perehdyttämiseen. Työnopastuksella pyritään siihen, että uusi työntekijä oppii 

tietämään omaan työhönsä kuuluvat odotukset ja hän käsittää oman vastuunsa 

koko yrityksen toiminnassa. Työnopastuksessa uusi työntekijä oppii työtehtävänsä 

ja työturvallisuusohjeet tehtäviin liittyen käydään tarkasti läpi. (Kangas & 

Hämäläinen 2007, 2) Perehdyttäminen voi laajimmillaan kehittää uuden 

työntekijän lisäksi myös vastaanottavaa työyhteisöä ja organisaatiota (Kupias & 

Peltola 2009, 86).  

Tyypillisesti perehdyttäminen välittää kolmen tyyppistä informaatiota uudelle 

työntekijälle: 

• Yleistä tietoa päivittäisistä työrutiineista 
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•  Kokonaiskuvan yrityksen historiasta, perustajista, tavoitteista, 

operaatioista ja tuotteista tai palveluista sekä myös kuinka uuden 

työntekijän työ edesauttaa organisaation tarpeita 

• Yksityiskohtaisen presentaation yrityksen käytännöistä, työsäännöistä ja 

työntekijäeduista. 

On tärkeää, että uusi työntekijä saa perehdytyksessä tarpeeksi paljon informaatiota 

edellä mainituista asioista. Uuden työntekijän on helpompi omaksua uudet 

työtehtävänsä, kun hän saa tarpeeksi tietoa työtehtävistään ja yrityksestä. 

(Managementstudyhq, 2013)  

6.2 Perehdyttäminen on sisäistä markkinointia 

Sisäinen markkinointi tarkoittaa johtamisfilosofiaa, jossa työntekijöitä kohdellaan 

asiakkaan tavoin. Sisäinen markkinointi pohjautuu ajatukseen, että työntekijöiden 

täytyy muodostaa ensimmäiset sisäiset markkinat yrityksessä. Jos tälle sisäiselle 

kohderyhmälle ei kyetä markkinoimaan tuotteita, palveluja ja ulkoisia 

viestintäkampanjoita ei voida luottaa siihen, että se onnistuisi markkinoinnin 

ulkoisillekkaan asiakkaille. On todella tärkeää, että yrityksen työntekijöille 

tarjotaan sisäisiä palveluja yhtä asiakaslähtöisesti kuin ulkoisille asiakkaillekkin. 

Perehdyttäminen on siis tärkeä osa sisäistä markkinointia. Sisäinen markkinointi 

vaikuttaa merkittävästi organisaation sisäisiin suhteisiin. Jos työntekijöille 

annetaan  välinpitämätöntä tukea ja palvelua voi käydä niin, että heidän kykynsä 

palvella yrityksen oikeita asiakkaita heikkenee. Tämän välttämiseksi työntekijät 

pitäisi perehdyttää ja kouluttaa työtehtäviinsä huolella, koska se lisää heidän 

työmotivaatiotaan. Jos työntekijöitä on koulutettu puutteelisesti ja he eivät saa 

tarpeeksi tukea esimieheltään, silloin yritys ei voi menestyä. Jotta sisäinen 

markkinointi onnistuisi, se edellyttää esimiehen aktiivista ja jatkuvaa tukea, joka 

voi ilmetä käytännön tekojen ohella myös puheiden ohella. (Grönroos 2009, 443-

448) 

Sisäisessä markkinoinnissa halutaan varmistaa, että jokaisen tason työntekijät 

kokevat ja ymmärtävät liiketoiminnan asiakaskeskeisesti. Vuorovaikutteisten 

asiakassuhteiden ja markkinointiprosessien hoitamisessa työntekijöillä on erittäin 
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ratkaiseva merkitys. Yleensä asiakaskontakteissa on mukana sellaisia 

työntekijöitä, jotka vastaavat esimerkiksi teknisestä palvelusta tai valitusten 

käsittelystä, joita ei pidetä niinkään markkinointiin liittyvinä työtehtävinä. 

Kuitenkin näiden työntekijöiden asiakashenkisyys, palveluhenkisyys ja taidot 

määrittävät asiakkaan yrityksestä saaman  kuvan. Sisäisen markkinoinnin yksi 

tavoite on saada yritykseen hyviä työntekijöitä ja myös saada heidät pysymään 

yrityksessä. Päätavoiteena sisäisessä markkinoinnissa on kuitenkin se, että kaikki 

yrityksen työntekijät ovat palveluhenkisiä ja asiakaskeskeisiä ja he ovat 

motivoituneita tekemään töitä asiakaskeskeisesti. (Grönroos 2009, 447-448, 450-

451) 

Pentik Oy:llä yrityksen työntekijöitä kohdellaan kuin asiakkaita. Kaikki Pentikin 

työntekijät ovat sekä asiakashenkisiä että palveluhenkisiä. Työntekijät auttavat 

toisiaan mielellään ja työskentelevät saavuttaakseen parhaan mahdollisen 

asiakaspalvelun laadun yrityksessä.  

6.3 Strategia suunnannäyttäjänä perehdyttämiselle 

Perehdytystä voidaan kutsua johtamiseksi, jonka tavoitteena on omalta osaltaan 

edistää organisaation päämäärien ja strategian toteutumista. Organisaation 

strategian avulla uusi työntekijä pystyy arvioimaan havaintojaan ja liittämään 

omaa osaamistaan edistämään yrityksen päämääriä. Strategia auttaa myös uutta 

työntekijää ymmärtämään yrityksen toimintaa ja tavoitteita. (Kjelin & Kuusisto 

2003, 49)  

Perehdyttämisessä yleensä tehdään niin, että yrityksen tavoitteista, strategiasta ja 

visiosta puhutaan, mutta sitten ei ajatella, millä tavalla perehdyttäminen on 

organisoitava, että se edistäisi strategian ja tavoitteiden toteutumista 

mahdollisimman tehokkaasti (Kjelin & Kuusisto 2003, 45). Strategia on erittäin 

keskeistä, mutta se on saatava muuntumaan käytännön toiminnaksi heti jo 

rekrytointiprosessin edetessä (Kjelin & Kuusisto 2003, 64). Organisaation 

strategia, visio ja arvot voidaan muuttaa käytännöksi vain sillä tavalla, että ne 

konkretisoidaan toimintatavoiksi ja työtehtäviksi (Kjelin & Kuusisto 2003, 78). 

Jokaisen työntekijän työn pohja luodaan organisaation arvoilla, visiolla ja 
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strategialla(Kjelin & Kuusisto 2003, 79). On siis todella tärkeää, että jokaisen 

uuden työntekijän tavoitteet on johdettu stategiasta, koska se on edellytyksenä 

strategian käytäntöön viemisessä (Kjelin & Kuusisto 2003, 249). 

Mielestäni on todella tärkeää, että uusi työntekijä saa alussa tietoa yrityksen 

liiketoimintastrategiasta, arvoista, visiosta ja missiosta. Tämä auttaa kaikkia 

työntekijöitä työskentelemään saavuttaakseen yhteiset tavoitteet yrityksessä. 

Pentik Oy:ssä asiakas otetaan aina avosylin vastaan ja kaikki työntekijät 

työskentelevät yhteisten arvojen pohjalta saavuttaakseen asetetut tavoitteet.  

6.4 Perehdyttämisen tavoitteet 

Kun yritykseen on valittu uusi työntekijä, on perehdytyksen tavoitteena auttaa 

uutta työntekijää pääsemään mahdollisimman nopeasti kiinni tehokkaaseen 

työntekoon. Perehdyttämisellä autetaan myös uutta työntekijää tuntemaan itsensä 

tervetulleeksi uuteen työhön ja työpaikkaan, sekä pääsemään yrityksen ja 

työyhteisön jäseneksi. Yrityksen kokonaisvaltaiseen perehdyttämisjärjestelmään 

kuuluu tiedottaminen ennen uuteen työhön tuloa, vastaanotto ja perehdyttäminen 

yritykseen, työsuhdeperehdyttäminen ja työnopastus uudelle työntekijälle. (Viitala 

2013, 193) Perehdyttämisellä pyritään antamaan uudelle työntekijälle oikea kuva 

yrityksestä ja auttaa työntekijää saamaan positiivisia kokemuksia työtehtävistään 

ja yrityksestä (Kauhanen 2010, 151). 

Työhön perehdyttämisen tavoitteena on se, että uusi työntekijä hallitsee 

työtehtävänsä, tuottaa laadukkaita tuotteita ja antaa asiakkaille laadukasta 

palvelua. Tämä tavoite saavutetaan parhaiten siten, että työhön perehdyttämistä 

pitäisi ajatella monivaiheisena opetus- ja oppimistapahtumana, jossa otetaan 

huomioon sisäisen yrittäjähengen omaksuminen ja omatoimisuuteen 

kannustaminen. Jos näin ajateltaisiin, silloin ei keskityttäisi vain työtehtävien 

opettamiseen. Kuviossa 1. kuvataan työhön perehdyttämisen kokonaisuutta. 

(Kauhanen 2010, 152)  



25 

 

Kuvio 1. Työhön perehdyttämisen kokonaisuus 

6.5 Perehdyttämisen merkitys ja hyödyt 

Perehdyttäminen yrityksessä on todella tärkeää ja perehdyttämistä tarvitaan 

jatkuvasti. Tietojärjestelmien, koneiden, työmenetelmien ja laitteiden muuttuessa, 

perehdyttäminen ja työnopastus saattavat liittyä joidenkin ihmisten tai lähes 

kaikkien ihmisten toimintaan. Esimerkiksi koko henkilökunta on perehdytettävä 

yrityksen muutoksiin, kun omistajat vaihtuvat tai yrityksen liikeidea muuttuu. 

Vahva perusta työnteolle ja yhteistyölle luodaan hyvin hoidetulla 

perehdyttämisellä. Uusi työntekijä saa perehdytyksessä paljon erilaista tietoa ja 

taitoa, jota tarvitaan oman työn aloittamisessa. Jos perehdytettävä henkilö on 

nopea oppimaan uusia asioita, sitä nopeammin hän kykenee työskentelemään 

itsenäisesti. Onnistuneella perehdytyksellä uusi työntekijä oppii työnsä heti oikein 

ja nopeasti. (Kangas & Hämäläinen 2007, 3-4) Kun perehdytys on onnistunutta 

virheet vähenevät ja virheiden korjaamiseen käytetty aika pystytään samalla 

säästämään (Österberg 2005, 90). Perehdyttämisestä hyötyy koko työyhteisö ja 

tämä kaikki vaikuttaa positiivisesti uuden työntekijän motivaatioon, mielialaan ja 

jaksamiseen. (Kangas & Hämäläinen 2007, 3-4) 

Perehdyttämisen avulla työpaikalla tapahtuvat työtapaturmat ja turvallisuusriskit 

vähenevät. Tapaturmien ja onnettomuuksien välttämiseksi työturvallisuusasiat 

pitäisi kuulua jokaisen yrityksen perehdytysohjelmaan. Perehdyttäminen vähentää 

yrityksen työntekijöiden poissaoloja ja vaihtuvuutta. Kun perehdytys on 

onnistunutta, työntekijät ovat motivoituneempia ja viihtyvät työssään. 

Työyhteisön myönteiset asenteet uusia työntekijöitä ja toisiaan kohtaan 

vaikuttavat myös siihen, kuinka kauan työntekijät haluavat olla yrityksessä. 
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Perehdyttäminen voi siis vaikuttaa yrityskuvaan positiivisesti tai negatiivisesti. 

Jos perehdytys on onnistunutta ja uusi työntekijä on otettu myönteisellä tavalla 

työyhteisöön vastaan, hänelle muodostuu myönteinen yrityskuva. Jos taas 

perehdytys on epäonnistunut yrityskuva on päinvastainen. (Kangas & Hämäläinen 

2007, 4-5)  

6.6 Perehdyttäminen yritykseen ja työyhteisöön 

Uutta työntekijää perehdyttäessä yritykseen ja työyhteisöön on todella tärkeää 

auttaa työntekijää saamaan hyvän yleiskuvan yrityksestä, yrityksen toiminnan 

tarkoituksesta ja arvoista sekä toimintatavoista. Uuden työntekijän on tärkeää 

oppia tietämään yrityksen omistussuhteet ja vähintään pääpiirteittäin yrityksen 

organisaatio. Uuden työtekijän tulee tutustua työyhteisöön ja asiakkaisiin ja hänen 

tulisi saada tarpeeksi tietoa työsuhteeseensa liittyvistä asioista. Uudelle 

työntekijälle on annettava ohjeet, mistä hän voi tarvittaessa saada lisätietoja 

yrityksestä ja sen toimintaan liittyvistä asioista. Yleensä yritysperehdytyksen 

apuna käytetään esimerkiksi toimintakertomuksia, yritysesitteitä, internetia ja 

yrityksen intranetia tai extranetia. (Kangas & Hämäläinen 2007, 2) 

Yksi tärkeimpiä tehtäviä perehdyttämisessä on työyhteisön ammattiroolin ja 

tapojen opettaminen eli sosiaalistaminen. Organisaation jäsenten 

organisaatiokulttuuri ja perusoletukset itsestään ja ympäristöstään, heijastuvat 

työyhteisön tavoista. Kun uusi työntekijä on sisäistänyt riittävän paljon 

työyhteisön arvoja, hänet voidaan hyväksyä yhteisön jäseneksi. Yhteisöllinen 

toimintakyky voidaan vaivattomasti ja nopeasti varmistaa onnistuneella 

sosiaalistumisella. (Kjelin & Kuusisto 2003, 124) Perehdytys on yksi komponentti 

työnantajan uuden työntekijän sosialisaatioprosessissa. Sosialisaatio on koko ajan 

käynnissä oleva prosessi, jossa pyritään auttamaan työntekijöitä sisäistämään 

asenteet, standardit, arvot ja käyttäytymistavat, joita organisaatio odottaa. (Dessler 

2006, 151)  
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6.7 Tunnuspiirteitä hyvästä perehdyttämisestä 

Perehdytyksen toteutuksella pystytään erottelemaan hyvät yritykset vähemmän 

hyvistä (Helsilä 2009, 50). Perehdyttäminen siis viestii siitä, mikä on yrityksessä 

tärkeää ja mitä arvostetaan (Kjelin & Kuusisto 2003, 181). Laadukas 

perehdyttäminen ilmenee siinä, miten eri tilanteet pystytään näkemään uuden 

työntekijän kannalta (Kjelin & Kuusisto 2003, 53). Hyvään perehdytykseen 

sisältyy myös erilaiset käytännön toimet, joiden tarkoituksena on helpottaa työssä 

aloittamista, sekä uuden työntekijän osaamisen kehittämistä ja opastamista 

työtehtäviin, työympäristöön ja koko organisaatioon. Hyvässä perehdyttämisessä 

otetaan huomioon uuden työntekijän osaaminen ja sitä pyritään hyödyntämään 

mahdollisimman paljon heti perehdyttämisprosessin alettua. Tämä mahdollistaa 

sen, että siitä hyötyvät sekä työnantaja, uuden työntekijän työyhteisö ja tietenkin 

uusi työntekijä itse. Hyvällä perehdyttämisellä voidaan siis auttaa kaikkia näitä 

osapuolia onnistumaan. Perehdyttäminen ei tarkoita ainoastaan uusien taitojen ja 

tietojen kehittämistä paremmiksi, vaan se voi parhaimmassa tapauksessa auttaa 

uutta työntekijää tunnistamaan, parantamaan ja hyödyntämään hänellä jo 

valmiiksi olevaa osaamistaan. (Kupias & Peltola 2009, 19) 

Hyvän perehdyttämisen tunnuspiirteitä on monia ja perehdyttämisen positiiviset 

vaikutukset näkyvät eri osapuolilla yrityksessä. Usein hyvän perehdytyksen 

tunnuspiirteet kuvailevat sitä, miten perehdyttäminen saa aikaan toiminnan 

muutosta. Hyvään perehdytykseen kuuluu perehdyttäjien palautteen anto 

perehdytettävälle ja perehdyttämisen tulisi olla vuorovaikutteinen prosessi. 

Perehdytettävien täytyy pysyä ajan tasalla perehdytykseen liittyvistä asioista ja on 

tärkeää, että he tietävät mistä he voivat löytää lisätietoja. Perehdytettävät siis 

oppivat jatkuvasti uusia asioita työssään, kun samalla heidän tietonsa lisääntyvät 

ja he pystyvät soveltamaan uusia tietoja työssään. Hyvässä perehdyttämisessä on 

myös tärkeää, että jatkossa perehdytettävät toimivat työssään itsenäisesti ja he 

toimivat yrityksessä työyhteisöjensä aktiivisina jäseninä.  Kun perehdytys on 

hyvää se näkyy koko työyhteisössä ja silloin koko työyhteisön toimintatavat 

tehostuvat. (Kupias & Peltola 2009, 112-113) Kun taas perehdyttäminen on 

onnistunutta, se tarkoittaa aitoa kiinnostusta uutta työntekijää ja hänen 
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osaamistaan kohtaan (Österberg 2005, 99). Perehdyttämisen vaikutukset 

organisaatiossa ja työyhteisössä vaihtelevat yrityksen perehdyttämiskonseptien 

mukaan, tässä ovat suuressa osassa myös perehdytyksen suunnittelu ja sen 

toteutustavat. Perehdytyksen pitäisi olla yksi tärkeä lisäarvoa antava prosessi 

organisaatioissa, jotta perehdytyksestä voisi saada hyötyä työyhteisölle ja 

organisaatiolle. (Kupias & Peltola 2009, 112-113) Loppujen lopuksi yrityksen 

asiakkaat ovat ne henkilöt, jotka määrittävät perehdytyksen onnistumisen 

saamansa palvelun perusteella (Kupias & Peltolta 2009, 16).  

Pentikin myymälöissä asiakkaiden kokema palvelun laatu muodostuu siis siitä, 

miten perehdytys on toteutettu ja kuinka hyvin työntekijät osaavat työnsä. 

Perehdytyksellä on siis todella tärkeä merkitys siinä, kuinka asiakkaat kokevat 

palvelun myymälöissä ja yrityksessä. Pentikin työyhteisö on mielestäni tiivis ja 

työntekijät auttavat toisiaan mielellään tarpeen tullen. Kun aloitin 

työskentelemään Pentikillä Vaasan myymälässä, minut otettiin avosylin vastaan, 

joten oli todella helppoa päästä työyhteisöön mukaan. Pentikillä on hyvät 

mahdollisuudet ja edellytykset onnistua perehdytyksessä ja tehdä perehdytyksestä 

henkilökohtaista helposti muunneltavan perehdytyssuunnitelman avulla.    

6.8 Perehdyttämisen vastuuhenkilöt 

Perehdyttämisen toteutuksesta ja vastuuttamisesta on aina vastuussa esimies 

(Österberg 2005, 93). Tärkeä osa esimiestyötä on koko työyhteisön osaamisen 

kehittäminen. Esimiehen ottaessa vastuun uuden työntekijän perehdyttämisestä, se 

tarkoittaa sekä edellytysten luomista että seurantaa. Nämä ovat asioita, jotka 

esimiehen tulisi tehdä perehdytyksen ohella. Esimiehen on pystyttävä johtamaan 

asioita ja ihmisiä samaan aikaan ja perehdyttämisessä tarvitaaan näitä molempia 

näkökulmia. Esimiehen täytyy huolehtia siitä, että perehdyttäminen toimii 

järjestelmällisesti ja sovitulla tavalla. On myös huolehdittava siitä, että uutta 

työntekijää opastetaan oikealla tavalla. Yleensä esimies on se henkilö, joka vastaa 

molemmista osa-alueista. (Kupias & Peltola 2009, 53-56) Perehdyttämisen 

onnistumisen ja uuden työntekijän tervetulleeksi tuntemisen kannalta on erittäin 

tärkeää, että esimies on kiinnostunut tehtävästä ja hän on halukas ottamaan 
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vastuun perehdyttämisestä (Österberg 2005, 93). Esimiehellä voi olla muuta 

henkilökuntaa perehdyttämisen apuna, mutta se riippuu esimerkiksi yrityksen 

koosta, toimintakonseptista tai organisoinnista. Esimiehen tulee myös varmistaa 

uuden työntekijän riittävä osaaminen työssään ja on tärkeää, että 

työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyviä asioita tulisi korostaa heti työsuhteen 

alkuvaiheessa. Esimiestyöhön kuuluu työntekijöiden motivointi ja esimiehen 

tehtävänä on luoda sellaisia työtilanteita, joissa työntekijöillä on mahdollisuus 

tehdä työtä ja samalla oppia. Esimerkiksi tilanteet, joissa esimies käy 

työntekijöidensä kanssa läpi asiakaspalautteita, ovat todella hyviä oppimisen 

kannalta. Tällaiset tilanteet antavat työntekijöille tilaisuuden oppia ja kehittyä 

työssään. (Kupias & Peltola 2009, 53-56)  

6.9 Erilaisia perehdyttäjärooleja 

Esimiehellä on aina vastuu perehdyttämisestä, mutta joissakin yrityksissä esimies 

voi siirtää osan perehdyttämisvastuustaan jollekin toiselle osapuolelle. Osavastuu 

on voitu antaa esimerkiksi yrityksen yksikön sihteerille tai henkilöstöostastolle. 

Suurissa yrityksissä onkin todella tavallista, että uuden työntekijän 

perehdyttämisessä on osallisena monia perehdyttäjiä. Yrityksessä voi olla erilaisia 

perehdyttäjärooleja ja joillakin perehdyttäjillä voi olla useampikin kuin vain yksi 

rooli. Organisaatiossa voi olla esimerkiksi seuraavanlaisia rooleja: työhönottaja, 

tulokkaan vastaanottaja, hallinnollinen perehdyttäjä, organisaatioon perehdyttäjä 

ja työyhteisöön perehdyttäjä. (Kupias & Peltola 2009, 94-95) Kaikki yrityksen 

työntekijät, jotka osallistuvat perehdytykseen, pyrkivät toteuttamaan sen yrityksen 

strategian ja arvojen mukaisesti sekä tavoitellen yhtenäistä laatutasoa (Kjelin & 

Kuusisto 2003, 194). Yleensä perehdyttämiseen osallistuvat kaikki ne työntekijät, 

joiden kanssa uusi työntekijä tulee olemaan tulevaisuudessa tekemisissä 

(Kauhanen 2010, 151).  

6.10 Perehdytyksen ongelmatilanteita 

Perehdyttäminen on jokaisen mielestä tärkeää, mutta kuitenkin se on yksi 

laiminlyödyimpiä prosesseja organisaatioissa (Kjelin & Kuusisto 2003, 14). Kiire 

on tavallisin syy, jonka takia perehdytys laiminlyödään. Perehdyttämisen tärkeys 
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ja sen hyödyt on hyvä osoittaa työyhteisön jäsenille, jos haluaa perehdytyksen 

olevan tärkeällä sijalla yrityksessä. Joskus voi käydä niin, että ajoitus on väärä ja 

silloin perehdyttämistä ei pystytä toteuttamaan kunnollisesti. Joskus kiireinen 

ajankohta antaa hyvät mahdollisuudet oppia työn nopeasti, mutta silloin ei ole 

mahdollisuutta panostaa perehdytykseen. On myös todella tärkeää, että esimies 

näkee selvästi perehdytyksen hyödyt yrityksessä, muuten perehdytys voi olla 

puutteellista. Puutteellisen perehdytyksen syynä voi joskus myös olla siinä, että 

perehdyttäjällä on väärä käsitys tulokkaan valmiuksista työhön. Tietenkin joskus 

törmätään siihen tilanteeseen, että perehdytys ei ole onnistunutta, vaikka 

rekrytointi ja perehdytys on hoidettu huolellisesti. Tällaisessa tilanteessa yrityksen 

johdon on selvitettävä, mitkä tekijät vaikuttavat negatiivisesti perehdytykseen. 

(Kjelin & Kuusisto 2003, 241-243) 

6.11  Lainsäädäntö  

Laista löytyy monia suoria määräyksiä ja viittauksia liittyen perehdyttämiseen. 

Työsopimuslaki, työturvallisuuslaki ja laki yhteistoiminnasta yrityksissä 

käsittelevät erityisesti perehdyttämistä. (Kupias & Peltola 2009, 20) Kaikkien 

yrityksien vähimmäisvaatimuksena on noudattaa lainsäädäntöä. Kun säännöksiä ja 

sopimusehtoja noudatetaan huolellisesti yrityksessä, se lisää automaattisesti 

luottamusta. Tällöin työntekijöiden ei tarvitse jatkuvasti vahtia työnantajan 

toimintaa ja silloin energiaa säästyy kehittymiseen ja uusien asioiden oppimiseen. 

Kun perehdytys on hoidettu huolella, se tukee yrityksen strategian toteutumista ja 

myös reilua mainetta työnantajamarkkinoilla. (Kupias & Peltola 2009, 21) 

6.11.1  Työsopimuslaki 

Velvollisuus, joka mainitaan työsopimuslaissa saattaa kuulostaa hieman 

itsestäänselvyydeltä. Kuitenkin pyrkimys velvollisuuden toteuttamiseksi saattaa 

jäädä sanahelinäksi, kun poissaolot, kiireet ja työpaineet johtavat siihen, että 

perehdytys hoidetaan todella nopeasti. Tällöin oppiminen on hankalaa 

työntekijälle ja todella kallista työnantajalle, kun työnantaja joutuu korjaamaan 

virheitä jälkikäteen. (Kupias & Peltola 2009, 21)  
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”Työnantajan on kaikin puolin edistettävä suhteitaan työntekijöihin 

samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Työnantajan on 

huolehdittava siitä, että työntekijä voi suoriutua työstään myös 

yrityksen toimintaa, tehtävää työtä tai työmenetelmiä muuttaessa 

tai kehittäessä. Työnantajan on pyrittävä edistämään työntekijän 

mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan työurallaan 

etenemiseksi.” (L 26.1.2001/55.) 

 

Suoriutumiseen ja osaamiseen kuuluu myös turvallinen työn suorittamistapa, joka 

täytyy varmistaa erityisesti työmenetelmiä tai työtä kehittäessä tai muuttaessa. 

(Kupias & Peltola 2009, 22) 

6.11.2  Työturvallisuuslaki 

Työpaikalla työntekijöiden on tunnettava olonsa turvalliseksi, joten 

työolosuhteiden on oltava turvallisia. Oikeanlaista työturvallisuutta voidaan 

kutsua räätälöinniksi, jossa työolosuhteet, työ, työntekijä sekä muu työympäristö 

on huomioitava. Uutta työntekijää täytyy opastaa ja antaa hänelle riittävät tiedot 

työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. Perehdyttämisen yhteydessä on aina 

varmistettava, että uusi työntekijä ja myös kokeneempi työntekijä osaavat 

tunnistaa työpaikkansa vaara- ja haittatekijät. Huolella suunnitellun perehdytyksen 

erittäin tärkeä osa on työturvallisuus. (Kupias & Peltola 2009, 23) Hyvin usein 

palvelutyöpaikoilla törmätään erilaisiin turvallisuuteen liittyviin tilanteisiin. Jotkut 

asiakkaat voivat hakea oikeuksiaan uhkaamalla palvelevia työntekijöitä. 

Työturvallisuudessa ei siis ole kyse ainoastaan fyysisestä uhasta turvallisuudelle 

vaan henkinen turvallisuus on myös todella tärkeää varmistaa. 

Työpaikkakiusaaminen on henkisen turvallisuuden uhka. Jos yrityksen työnantaja 

saa kuulla työntekijää kiusattavan, on hänen heti ryhdyttävä toimenpiteisiin 

kiusaamisen lopettamiseksi. Kiusaamisen ja häirinnän esiintyminen  

perehdyttämisen yhteydessä on oire työyhteisön muusta pahoinvoinnista, joka on 

estettävä kehittämällä yhdessä koko työyhteisöä. (Kupias & Peltola 2009, 23-24) 

”Työn vastaanottajan on erityisesti huolehdittava työntekijän 

perehdyttämisestä työhön ja työpaikan olosuhteisiin, 
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työsuojelutoimenpisteisiin sekä tarvittaessa työsuojelun yhteistoimintaa ja 

tiedottamista sekä työterveyshuoltoa koskeviin järjestelyihin.” (L 

23.8.2002/738) 

”Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja 

työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten 

ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja 

työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset (työsuojelun 

toimintaohjelma). Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden 

ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava 

huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on 

käsiteltävä työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa.” (L 

23.8.2002/738) 

”Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja 

vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen 

osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen: 

1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, 

työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden 

oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden 

työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen 

uusien työvälineiden 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; 

 

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) 

 

Turvallisuusasiat ovat erittäin tärkeä osa perehdyttämistä. Yleensä tapaturmia ja 

onnettomuuksia sattuu eniten uutta tehtävää aloitteleville. Uudelta työntekijältä 

puuttuu turvallisen työskentelyn perustiedot ja taidot ja sen vuoksi 
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turvallisuusasiat on käytävä huolellisesti läpi uuden työntekijän kanssa. (Kangas 

2003, 6) 

6.11.3  Yhteistoimintalaki 

Lainsäädännössä on laajasti määritelty työnantajan ja työntekijän yhteistoimintaa 

ja sen muotoja. Työpaikan johdon on neuvoteltava monista eri asioista 

työntekijöiden kanssa. Tämän lain tavoitteena on edistää työpaikalla tapahtuvaa 

tärkeää viestintää, jossa keskeistä on tiedottaminen, työntekijöiden 

vaikutusmahdollisuudet ja vuorovaikutus. Etenkin on mainittu yritykseen ja 

työpaikkaan liittyvistä perehdyttämisen järjestelyistä. (Kupias & Peltola 2009, 25) 

”Tällä lailla edistetään yrityksen ja sen henkilöstön välisiä 

vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä, jotka perustuvat 

henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin 

yrityksen tilasta ja sen suunnitelmista. Tavoitteena on 

yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden 

mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, 

työnantajan, henkilöstön ja työvoimaviranomaisten yhteistoimintaa 

työntekijöiden aseman parantamiseksi ja heidän työllistymisensä 

tukemiseksi yrityksen toimintamuutosten yhteydessä.” (L 

30.3.2007/334) 

”Yrityksessä on laadittava yhteistoimintaneuvotteluissa vuosittain 

henkilöstö- ja koulutussuunnitelma työntekijöiden ammatillisen 

osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa laadittaessa on otettava 

huomioon ennakoitavat yrityksen toiminnassa tapahtuvat 

muutokset, joilla ilmeisesti on henkilöstön rakennetta, määrää tai 

ammatillista osaamista koskevaa merkitystä.” (L 30.3.2007/334) 

 

Yhteistoimintalain valmistelu tapahtui työmarkkinajärjestöjen yhteisymmärryksen 

pohjalta ja laki tuli voimaan 1.7.2007. Tämän lain tarkoituksena on kehittää 

yritysten toimintaa ja työolosuhteita hyödyntäen kulloinkin asianomaisten 

henkilöiden koulutusta ja kokemusta. Lailla lisätään henkilöstön vaikutusta 
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työpaikkaansa ja työtään koskevien asioiden käsittelyyn taatakseen 

yhteistoimintalain tarkoituksen. (Helsilä 2009, 134) 
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7 PEREHDYTTÄMISPROSESSI 

Joissakin yrityksissä perehdyttämisjaksot voivat kestää useita viikkoja. 

Perehdyttämisjakson aikana uusi työntekijä ja perehdyttäjä sitoutuvat 

perehdyttämiseen. Usein uuden työntekijän perehdyttäminen voi maksaa tuhansia 

euroja ja saattaa olla, että uusi työntekijä joutuu harjoittelemaan paljon ja kauan 

aikaa uusia työtehtäviään, ennen kuin työtehtävät onnistuvat ilman ongelmia. 

(Viitala 2013, 101) Perehdyttämisprosessi voidaan jakaa yhdeksään eri 

vaiheeseen:  

1. Ennen rekrytointia  

2. Rekrytointivaihe  

3. Ennen töihin tuloa  

4. Vastaanotto 

5. Ensimmäinen päivä  

6. Ensimmäinen viikko 

7. Ensimmäinen kuukausi  

8. Koeajan päätyttyä   

9. Työsuhteen päättyminen 

Perehdyttäminen on prosessi, johon sisältyy monia eri vaiheita. On tärkeää, että 

jokainen vaihe käydään perehdytyksessä tarkasti läpi. (Kupias & Peltola 2009, 

102) 

7.1 Perehdyttämisprosessin yhdeksän vaihetta 

Ennen rekrytointia aloitetaan jo perehdyttämisen valmistelu ja perehdyttäminen, 

tällöin voidaan miettiä tulevaan tehtävään kuuluvia vaatimuksia ja siihen 

tarvittavaa osaamista. Joskus saattaa olla niin, että tehtävä on jo valmiina, rajat 

ovat selkeät ja organisaatiossa tiedetään jo valmiiksi millaisen henkilön he 

haluavat. Joskus taas voi käydä niin, että yritykseen haetaan enemmänkin hyvän 

tyyppistä henkilöä täydentämään organisaation osaamista ja silloin tällaisessa 

tilanteessa ei pystytä etukäteen tekemään kovin selkeää määritelmää. Painopiste 

perehdyttämiseen määräytyy tästä tilanteesta. (Kupias & Peltola 2009, 102) 
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Perehdyttämisvaiheen yksi todella tärkeä osa on rekrytointiprosessi. 

Työnhakijoille kerrotaan rekrytointivaiheessa organisaation, työyhteisön ja 

työtehtävän vaatimuksista ja erityispiirteistä. Samaan aikaan yritys saa paljon 

merkityksellistä tietoa työnhakijoiden näkemyksistä, ajatuksista, osaamisesta ja 

potentiaalista. Uuden työntekijän osaamisen kehittäminen alkaa jo haastattelujen 

aikana ja hyvin onnistuneilla rekrytointikäytännöillä voidaan taata 

jatkoperehdyttämiselle mainio pohja. (Kupias & Peltola 2009, 102-103)  

Tulevaa perehdyttämistä on helpompaa alkaa suunnata, kun työhön valittu henkilö 

on tiedossa. Perehdyttäessä uutta työntekijää tiettyyn selkeärajaiseen tehtävään, on 

painopiste silloin työtehtävän vaatimuksissa ja niihin perehdyttämisessä.  Tätä 

kutsutaan sopeutuvaksi perehdyttämiseksi. Jos taas uusi työntekijä tulee 

yritykseen sen osaamista täydentävänä henkilönä perehdyttämisen painopiste on 

silloin sen varmistaminen, että yritys saa irti kaiken täydentävän osaamisen 

uudesta työntekijästä. Tällaisessa tilanteessa painopiste on dialogisessa 

perehdyttämisessä. Näissä molemmissa tapauksissa tarvitaan aluksi kuitenkin 

vielä perusperehdyttämistä eli käytännön asiat työsuhteen alussa on hoidettava, 

pelisäännöt työyhteisössä täytyy perehdyttää, tutustuttaminen työtovereihin ja 

organisaation strategiat ja arvot on myös käytävä läpi. Kun uusi työntekijä on 

valittu, perehdytyksestä vastaavan henkilön olisi hyvä ottaa yhteyttä uuteen 

työntekijään esimerkiksi puhelimitse. Uudelle työntekijälle on tällöin helpompi ja 

mukavampi tulla ensimmäisenä päivänä töihin, kun hänelle on valmiiksi kerrottu 

ensimmäisestä työpäivästään ja aikataulusta. Samalla uusi työntekijä saa kontaktin 

henkilöön, joka todennäköisesti on myös ensimmäisenä päivänä työpaikalla 

vastassa ja huolehtii hänen perehdyttämisestään. (Kupias & Peltola 2009, 103) 

Uuden työntekijän etsimisen ja valinnan jälkeen alkaa hänen perehdytyksensä ja 

koulutuksensa uuteen työhön. Työntekijä saa tämän avulla hyvät taustatiedot 

yrityksestä, joita hän voi käyttää apunaan suoriutuakseen uudesta työstään. 

(Dessler 2006, 151) 

Hyvä vastaanotto on erittäin tärkeää, se muokkaa uuden työntekijän käsityksiä 

koko työyhteisöstä ja hyvä alku kantaa pitkälle. Jos uuden työntekijän 

kokemukset ovat negatiivisia ensimmäisestä työpäivästä, voi olla vaikeaa paikata 
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tätä myöhemmin. On siis todella tärkeää, että vastaanottoon panostetaan 

yrityksessä ja uusi työntekijä tuntee itsensä tervetulleeksi ensimmäisenä 

työpäivänään. Esimiehen olisi hyvä ottaa uusi työntekijä vastaan hänen 

ensimmäisenä työpäivänään, koska se antaa työntekijälle hyvän kuvan 

esimiehestä. (Kupias & Peltola 2009, 103-104) Perehdyttäminen pitäisi siis aina 

aloittaa uuden työntekijän vastaanottamisella ja keskustelulla, jonka tavoitteena 

on tutustua ja esitellä perehdytyksessä käytettävä perehdyttämisohjelma. 

(Österberg 2005, 91) 

Kiireisimmät käytännön asiat hoidetaan ensimmäisen päivän aikana kuten 

esimerkiksi avainten luovutus, kulkuluvat ja muut luvat tai käytännöt, jotka 

helpottavat työn aloittamista. Jos työvälineet ja luvat voidaan hankkia etukäteen 

ennen uuden työntekijän saapumista, ne kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Uudelle 

työntekijälle esitellään ensimmäsenä päivänä lähimmät työtoverit, työtilat ja 

hänen työpisteensä. (Kupias & Peltola 2009, 105) On todella tärkeää antaa uudelle 

työntekijälle perehdyttämisohjelma tarkasteltavaksi, jotta hän kokee olevansa 

odotettu ja pääsee hyvin työhön sisälle (Österberg 2005, 97). Myös työhön 

liittyviä asioita käydään läpi, mutta ei kuitenkaan liikaa. On tärkeää, että uudelle 

työntekijälle ei tule liikaa tietoa, jota hän ei välttämättä pysty omaksumaan. 

(Kupias & Peltola 2009, 105) 

On tärkeää, että ensimmäisen viikon aikana uusi työntekijä pääsee työhönsä 

kiinni. Jotta uusi työntekijä pääsisi alkuun työssään hänen on tärkeää saada 

kokonaiskuva uudesta työstä ja tutustua organisaatioon ja työyhteisöön. 

Perehdyttämisen luonne riippuu työn, työyhteisön sekä organisaation luonteesta ja 

on tärkeää, että perehdyttäminen on järjestetty mahdollisimman 

tarkoituksenmukaisesti. Esimiehen on käytävä uuden työntekijän kanssa asiat läpi 

niin, että uusi työntekijä ymmärtää ne varmasti ja samalla voidaan käydä läpi 

keskustelu tavoitteista. Uuden työntekijän osaaminen ja kokemukset tulee 

selvittää ensimmäisen viikon aikana ja tämän avulla laaditaan uuden työntekijän 

oppimista tukeva perehdyttämissuunnitelma. (Kupias & Peltola 2009, 105-106) 

Uuden työntekijän ammatillinen osaaminen, ikä ja työkokemus vaikuttavat 

oleellisesti perehdyttämisen laajuuteen ja syvyyteen (Österberg 2005, 91). Olisi 
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siis hyvä, jos yrityksessä olisi jonkinlaisia perehdytyssuunnitelmapohjia, joita 

voisi muokata uuden työntekijän tarpeita vastaaviksi. Näin uudelle työntekijälle 

muodostuu kuva siitä, mihin hänen tulee perehtyä pärjätäkseen työssään riittävän 

itsenäisesti. Palautekeskustelu on hyvä käydä läpi ensimmäisen viikon lopussa, 

jossa käsitellään perehdyttämisen ja perehtymisen ensivaikutelmista. Tämän 

avulla voidaan arvioida, mihin täytyy etenkin jatkossa panostaa ja mitä voidaan 

jättää pois. (Kupias & Peltola 2009, 105-106) Perehdyttämisohjelma voi olla 

ensimmäisellä viikolla varsin tiivis, mutta täytyy huomioida, kuinka paljon kukin 

henkilö pystyy omaksumaan lyhyessä ajassa. Tärkeintä ei ole käydä läpi kaikkia 

yksityiskohtia vaan keskittyä enemmänkin kokonaisuuksien hahmottamiseen. Jos 

uusi työntekijä ei kerkeä tehdä ollenkaan omia töitään, perehdytysohjelma voi 

tällöin olla liian tiivis. (Kupias & Peltola 2009, 105-106)  

Uudella työntekijällä on oltava mahdollisuus tuoda esille omia näkemyksiään 

ensimmäisen kuukauden aikana. Nämä näkemykset voivat parhaimmassa 

tapauksessa johtaa uusiin ideoihin kehittää toimintatapoja yrityksessä. 

Perehdyttäminen jatkuu ensimmäisen kuukauden aikana suunnitelman mukaan ja 

usein on niin, että päävastuu perehdyttämisestä siirtyy hiljalleen perehtyjälle 

itselleen. Palautekeskustelu perehdyttäjän kanssa on hyvä käydä läpi yhden tai 

kahden kuukauden työssäolon jälkeen. Palautekeskustelussa arvioidaan ja 

käydään läpi perehtymistä ja perehdyttämistä. Tällä tavalla voidaan varmistaa 

organisaation puolesta, onko uudella työntekijällä tarpeeksi hyvät mahdollisuudet 

onnistua työssään ja onko perehdyttäminen ollut tarpeeksi tasokasta. Uusi 

työntekijä voi saada palautuskeskustelussa palautetta omasta työskentelystään ja 

toiminnastaan ja hän voi tämän perusteella tehdä muutoksia omiin tapoihinsa 

ennen kuin koeaika päättyy. (Kupias & Peltola 2009, 106-107) 

Koeaika kestää yleensä lain sallimat neljä kuukautta. Kehittämisprosessi liittyen 

perehdyttämiseen on yleensä lyhyempi. Kehittämisprosessin tavoitteena on se, 

että uusi työntekijä pääsee uudessa työssään hyvin alkuun ja hän pystyy 

työskentelemään tarpeeksi itsenäisesti. On myös tärkeää, että uusi työntekijä osaa 

hankkia lisää tietoa työstään.  Uusi työntekijä on otettu jäseneksi työyhteisöönsä 

ja hän tuntee kuuluvansa ja olevansa osa työyhteisöä ja organisaatiota. Esimiehen 
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johdolla pidetään koeaikakeskustelu ennen koeajan päättymistä, jossa arvioidaan 

molemmin puolin perehtymisen ja perehdyttämisen onnistumista ja jatkotarvetta. 

Samalla rekrytoinnin onnistumista ja työsuhteen jatkumista punnitaan ja 

arvioidaan. Usein monissa tehtävissä perehdyttäminen voi jatkua pidempään kuin 

neljä kuukautta. Perehdyttäminen on aina suunniteltava tarpeen mukaan tarpeeksi 

pitkäksi tai joissakin tapauksissa tarpeeksi lyhyeksi. Kuitenkin pääasia on, että 

uusi työntekijä saa työlleen mahdollisimman hyvän alun. (Kupias & Peltola 2009, 

109) 

Joskus voi käydä niin, että perehdyttäminen päättyy perehdytettävän lähtemisen 

vuoksi. Koeaikapurusta tai irtisanomisperusteesta johtuen, lähtö voi olla erittäin 

nopea. Tietenkin perehdytettävän lähteminen voi olla myös etukäteen tiedossa 

oleva tapahtuma, kuten esimerkiksi määräaikaisten työntekijöiden ollessa 

kyseessä. On tärkeää, että esimies järjestää lähtökeskustelun lähtevän työntekijän 

kanssa. Lähtökeskustelussa pyydetään työntekijää antamaan palautetta ja on 

odella tärkeää kysyä häneltä perehdyttämisen onnistumisesta. On tärkeää 

haastatella arvostavasti henkilöä, joka on ollut kauan aikaa pitkässä työsuhteessa 

yrityksessä. Tällaisella henkilöllä voi nimittäin olla paljon kokemuksia ja 

näkemyksiä, joita voi varmasti hyödyntää yrityksessä myöhemmin. (Kupias & 

Peltola 2009, 109-110) Perehdyttämisen kehittäminen liittyy voimakkaasti 

johtamisen kehittämiseen ja se on samalla myös työnantajaprofiilin kehittämistä 

(Kjelin & Kuusisto 2003, 246).   

7.2 Työnopastus osana perehdyttämistä 

Työnopastus tarkoittaa uuden työntekijän perehdyttämistä työtehtäviin. Uudelle 

työntekijälle opetetaan työnopastuksessa tarvittavat tiedot ja taidot uusista 

työtehtävistään ja perehdyttäjän on samalla tuettava uutta työntekijää 

omaksumaan omatoimisen ja itsenäisen työskentelytavan. Työnopastus liittyy 

organisaation toimintojen ja työyhteisön jatkuvaan kehittämiseen. Kun 

työnopastus on suunniteltu ja toteutettu hyvin uusi työntekijä oppii nopeasti 

tarvittavat asiat ja hän tekee työnsä alusta alkaen oikein. Tämä mahdollistaa sen, 

että muiden työntekijöiden ei tarvitse jatkuvasti neuvoa uutta työntekijää pienissä 
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ongelmatilanteissa, kun hänelle on jo kerran opastettu työtehtävät kunnolla. 

Edellytyksenä onnistuneelle työnopastukselle on se, että opastuksen tulisi olla 

yksilöllistä jokaisen uuden työntekijän kanssa. (Kangas & Hämäläinen 2007, 13) 

Työnopastuksessa uuden työntekijän on annettava kokeilla ja oppia rauhassa 

työtehtäviänsä, koska tämä mahdollistaa uusien kokemuksien saannin ja hän 

pystyy oppimaan kokemuksistaan. On tärkeää, että uusi työntekijä voisi arvioida 

toimintaansa itsenäisesti sekä esimiehensä eli perehdyttäjän kanssa. Tämän avulla 

saadaan tietoa siitä, mitkä asiat jo osataan, mitkä asiat on mennyt hyvin ja miten 

joitakin asioita voitaisiin vielä kehittää paremmiksi. Työnopastuksen pitäisi siis 

edetä vaiheittain, jotta työnopastus olisi mahdollisimman onnistunutta.  

Perehdytys ja työnopastus on siis suunniteltava huolellisesti, jotta perehdytyksessä 

käytäisiin kaikki tarvittavat asiat läpi ja siten työntekijällä olisi parhaat 

mahdolliset lähtökohdat työntekoon. (Helsilä 2009, 49) 

7.3 Työnopastuksen viiden askeleen menetelmä 

Erilaisia menetelmiä on kehitetty auttamaan työnopastuksen suunnittelua ja 

toteutusta. Eräs tunnetuimmista työnopastuksen menetelmistä on viiden askeleen 

menetelmä, jota voidaan soveltaa omaan opastukseen sopivaksi. Ennen 

menetelmän ensimäistä askelta on tehtävä hyvät ennakkovalmistelut. Esimerkiksi 

suunnitelma työhön perehdytyksestä olisi hyvä olla heti alussa mukana. Uusi 

työntekijä voi ennen prosessin alkua lukea suunnitelman läpi, että hän saisi hyvän 

kokonaiskuvan tulevasta prosessista. (Kangas & Hämäläinen 2007, 14-15) 

Menetelmän ensimmäisessä vaiheessa käydään läpi oppimistavoitteita ja 

arvioidaan lähtötasoa. Uusi työntekijä voi esimerkiksi jo osata joitakin asioita, 

jotka kuuluvat tuleviin työtehtäviin. Tämän vuoksi on hyvä arvioida uuden 

työntekijän lähtötasoa ettei turhaan käydä läpi asioita, jotka voidaan osata 

ennestään. (Kangas & Hämäläinen 2007, 15) 

Menetelmän toisen vaiheen tavoitteena on opastaa uudelle työntekijälle 

opastettavat työtehtävät ja antaa hänelle mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan 

työtehtävistään. Perehdytettävälle on myös hyvä opastaa uusien työtehtävien 
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keskeiset ohjeet ja säännöt. Tämä kokonaisuus on sen verran laaja, että on hyvä 

jakaa osat eri vaiheisiin. On tärkeää, että opastaja opastaa uudelle työntekijälle 

aina vain yhden jakson kerrallaan ja ottaa uuden työntekijän mukaan tekemiseen 

ja keskusteluun mahdollisimman paljon. Oppimisen varmistaminen on todella 

tärkeää, ennen kuin siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Opastajan tulisi ottaa 

opastettava huomioon keskustelun avulla aina jokaisen opastetun asian jälkeen. 

Tämä voi auttaa opastettavaa oppimaan ja omaksumaan asiat paremmin, kun 

hänelle selitetään miksi asioita tehdään tai jos hän saa itse perustella tai arvata 

vastauksen. (Kangas & Hämäläinen 2007, 15) 

Kun halutaan keskittää ajatukset työsuoritukseen ja sen onnistumiseen, on hyvä 

käyttää apuna mielikuvaharjoittelua. Mielikuvaharjoittelu voi auttaa meitä 

sisäisten mallien kehittämisessä. Menetelmän kolmannen vaiheen tavoitteena on 

siis viimeistellä sisäiset mallit. Ihmisen toimintaa ohjaavia tekijöitä kutsutaan 

sisäisiksi malleiksi. Esimerkiksi työntekijä, joka on ollut jonkin aikaa töissä 

yrityksessä on jo oppinut tarvittavat asiat työtehtäviinsä liittyen ja hän osaa hoitaa 

työnsä rutiininomaisesti ilman virheitä. Tämä johtuu siitä, että opetelluista asioista 

ja kokemuksista on muodostunut malli ja ne ohjaavat hänen toimintaansa 

automaattisesti. Opastaja voi pyytää opastettavaa tekemään mielikuvaharjoittelua 

esimerkiksi pyytämällä opastettavaa kertomaan opastetun tilanteen vaihe 

vaiheelta. Tämä auttaa opastettavaa omaksumaan missä vaiheissa mitäkin tehtiin, 

mitä tarvikkeita tilanteessa tarvittiin ja mitkä asiat ovat tärkeitä missäkin 

vaiheessa. (Kangas & Hämäläinen 2007, 16) Opastettava saa tällä tavalla 

näkemystä tehtävän päätavoitteista sekä onnistumisen edellytyksistä (Kjelin & 

Kuusisto 2003, 235). Mielikuvaharjoittelussa opastettava siis harjoittelee, mutta se 

tapahtuu ainoastaan hänen ajatuksissaan. (Kangas & Hämäläinen 2007, 16) 

Menetelmän neljännessä vaiheessa on tarkoituksena harjaannuttaa opastettavan 

taitoja ja käytännön harjoittelu on paras tapa oppia taidot uuteen työtehtävään. 

Harjoittelu on hyvä aloittaa siten, että opastettava tekee opastetun työtehtävän 

ensin alusta loppuun omaan tahtiinsa, opastajan seuratessa harjoittelua. 

Harjoittelun jälkeen opastaja arvioi ensin, miten opastettava suoriutui tehtävästä ja 
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sen jälkeen opastettava voi itse arvioida, kuinka suoriutui tehtävästään. (Kangas & 

Hämäläinen 2007, 16) 

On erittäin tärkeää, että opastaja ja opastettava ovat seuranneet oppimista koko 

opastusprosessin ajan. Menetelmän viidennessä vaiheessa tavoitteena on 

varmistaa oppimistavoitteiden saavuttaminen. Jos työtehtävässä vaaditaan 

työskentelyä itsenäisesti ja opastettavalle on asetettu tavoitteeksi opastuksen 

päätyttyä omaavan riittävät tiedot ja taidot, on tärkeää varmistaa tässä vaiheessa 

opastettujen asioiden varmistaminen. Se voidaan varmistaa siten, että opastettava 

työskentelee itsenäisesti ja samalla opastaja seuraa hänen työskentelyään. Jos 

opastettava selviytyy työtehtävistään ilman sen suurempia virheitä se tarkoittaa 

sitä, että työnopastus on onnistunut. (Kangas & Hämäläinen 2007, 16) 
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8 PEREHDYTTÄMISEN SUUNNITTELU 

Suunnittelussa asioita pohditaan ennalta tietoisesi ja tavoitteellisesti. 

Suunnittelulla pyritään vaikuttamaan tulevaisuuteen. Suunnitelmallisuus tuo 

tehokkuutta ja johdonmukaisuutta kaikenlaiseen toimintaan, myös 

perehdyttämiseen. (Kangas & Hämäläinen 2007, 6) Kun organisaatiossa on 

mietitty kehittymisen tavoitteet, voidaan sen jälkeen aloittaa perehdyttämisen 

suunnittelu. Tarkoituksenmukaisessa suunnittelussa otetaan huomioon 

käytettävissä olevat resurssit, nykytilanne ja toimintakonsepti, jota tavoitellaan. 

(Kupias & Peltola 2009, 87) Kun perehdytys on suunniteltu hyvin ja siihen on 

valmistauduttu huolella, se säästää paljon toteuttamiseen tarvittavaa aikaa. 

Oppimistarpeiden selvittäminen ja oppimistavoitteiden määritteleminen ovat 

suunnittelun lähtökohtia. Työnopastuksen suunnittelussa voidaan käyttää 

seuraavia apukysymyksiä: 

• Ketä opastat? 

• Miksi opastat? 

• Mitä opastat? 

• Miten opastat? 

• Miten varmistat oppimisen? 

Työnopastuksen suunnittelussa pyritään vastaamaan yläpuolella mainittuihin 

apukysymyksiin. (Kangas & Hämäläinen 2007, 14) Tavoitteiden asettaminen 

sisältyy aina suunnitteluun. Perehdyttämiselle asetetut tavoitteet pystytään 

määrittelemään yleisesti, mutta yleensä on myös tarpeellista tarkentaa niitä eri 

työtehtävien perusteella. (Kangas 2003, 7) Pentik Oy:ssä myymälöiden myyjillä, 

ykkösmyyjillä ja myymäläpäälliköillä tavoitteet ovat keskenään erilaisia, koska 

työtehtävät eroavat toisistaan jonkin verran. Tämän vuoksi on hyvä tarkentaa 

uudelle työntekijälle perehdytyksen tavoitteet hänen työnkuvansa perusteella. 

8.1  Ajankäytön suunnittelu 

Perehdyttämisessä tehokkaan ajankäytön edellytyksenä on tehokas ajankäytön 

suunnittelu. Perehdytyksen suunnittelussa arvioidaan perehdytykseen tarvittavaa 
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aikaa ja sen huomioon ottamista esimerkiksi työvuoroja suunniteltaessa. 

Suunnittelu sisältää myös perehdytykseen liittyvien asioiden tärkeysjärjestyksen 

ennalta pohtimista. On pohdittava, mitä asioita on käytävä läpi ensimmäiseksi? 

Kuinka paljon aikaa tarvitaan?  Mitä asioita voidaan jättää kokonaan pois? Mitkä 

asiat on käytävä ensimmäisenä päivänä läpi ja mitkä asiat voidaan käydä läpi 

vasta kolmantena päivänä tai viikon päästä? (Kangas 2003, 8) 

8.2  Työvuorolistojen suunnittelu 

Työvuorolistojen suunnittelussa ja toteutuksessa on arvioitava työvuoroon 

tarvittavien työntekijöiden ammatillinen osaaminen, eli ainoastaan tarvittavan 

henkilömäärän arviointi ei silloin riitä. On katsottava, että jokaiseen työvuoroon 

on riittävästi osaavia työntekijöitä ja huomioitava se, että aloittelijat eivät jää 

keskenään ilman osaajien apua. Työntekijät voidaan erotella kolmeen eri ryhmään 

osaamisen perusteella: 

• Aloittelija kykenee suoriutumaan yksittäisistä työtehtävistä, mutta 

tarvitsee vielä kuitenkin paljon ohjausta, tukea ja apua.  

• Osaaja kykenee suoriutumaan työtehtävistään tavallisissa tilanteissa 

itsenäisesti ja hän uskaltaa ja osaa kysyä neuvoja tarvittaessa. 

• Asiantuntija kykenee hallitsemaan työtehtävät hyvin myös 

poikkeuksellisissa ja yllättävissäkin tilanteissa. Asiantuntija pystyy myös 

itsenäiseen työskentelyyn ja hahmottamaan kokonaisuuksia.  

Työntekijöiden osaamisen erottelun avulla esimies pystyy arvioimaan, kuka on 

aloittelija, osaaja ja asiantuntija? (Kangas 2003, 18) 

8.3  Perehdytyksen kesto  

Perehdyttämisen kesto on usein sama kuin koeajan pituus, koska usein 

asettuminen uuteen organisaatioon ja työn hallinnan saavuttaminen kestää 

vähintään puoli vuotta. Perehdyttäminen loppuu silloin, kun perehdytyksen 

tavoitteet on saavutettu. Joillakin työpaikoilla uusien työntekijöiden perehdytys 

koetaan kestävän jopa vuoden, koska uusia opeteltavia asioita tulee työpaikalla 
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vastaan usein ja työntekijän on periaatteessa opeteltava asioita jatkuvasti. Tähän 

vaikuttaa esimerkiksi organisaation luonne ja laajuus. (Kjelin & Kuusisto 2003, 

205) Perehdytykseen ei välttämättä tarvita aina paljon aikaa, vaan perehdytyksen 

ajankäyttö riippuu siitä, kuinka varattu aika käytetään. Eli työnopastus on paljon 

tehokkaampaa, jos sen saa tehdä rauhassa ilman häiriötekijöitä, kuten ilman suurta 

asiakasruuhkaa. (Kangas 2003, 8). Perehdyttämisen alkamisen ajankohtaa pitäisi 

myös miettiä  etukäteen huolella. Jos perehdytys alkaa esimerkiksi joulun alla, 

kun on vuoden kiireisin sesonkiaika, on silloin mietittävä pystytäänkö 

perehdytykseen silloin panostamaan kunnolla vai pitäisikö perehdytys aloittaa 

ennen kiireisintä sesonkiaikaa? (Kjelin & Kuusisto 2003, 242) Esimerkiksi 

Pentikin myymälöissä uuden vakituisen tai sesonkityöntekijän perehdytys olisi 

hyvä aloittaa hyvissä ajoin ennen joulun kiireitä, jotta perehdytykseen 

pystyttäisiin panostamaan kunnolla ja asioita voitaisiin opetella rauhassa ilman 

ylimääräisiä häiriötekijöitä.  

8.4  Perehdytyssuunnitelma 

Perehdytyssuunnitelmat voivat olla täysin yksilöllisiä tai sitten tietyille ryhmille 

tarkoitettuja suunnitelmia. Asetetut tavoitteet antavat suunnitelman sisällölle 

suunnan ja sen vuoksi ensin täytyy määritellä oppimistavoitteet. Tämän jälkeen 

suunnitellaan suunnitelman sisältö, johon sisältyvät: aiheet ja asiat, aikataulutus, 

käytettävät oheisaineistot ja apuvälineet sekä vastuuhenkilöt. 

Perehdytyssuunnitelma on erinomainen muistilista ja tarkistuslista perehdyttäjälle, 

perehdytettävälle ja myös työyhteisölle. Perehdytyssuunnitelmaa pystytään 

soveltaamaan joustavasti erilaisissa perehdytystilanteissa. 

Perehdytyssuunnitelmassa olisi hyvä olla kohtia tarkistusmerkinnöille, joiden 

avulla pystytään myöhemmin tarkastelemaan, miten perehdytysohjelma on 

toteutunut eri tilanteissa. (Kangas & Hämäläinen 2007, 6) Perehdytyssunnitelmat 

vaihtelevat lyhyistä, epävirallisista ohjeistuksista pidempiin, virallisiin ohjelmiin, 

jotka voivat kestää puoli päivää tai kenties kauemmin. Molemmissa 

lähestymistavoissa uudet työntekijät yleensä saavat tulostetut tai sähköisesti 

saatavilla olevat käsikirjat, jotka sisältävät tietoa esimerkiksi työajoista,  

suorituskyvyn arvioinnista ja lomista. (Dessler 2006, 151) Kun 
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perehdytyssuunnitelma on kerran suunniteltu ja toteutettu hyvin perusteellisesti, 

on suunnitelman käyttöönottaminen helpompaa ja ajan kanssa siitä voi muodostua 

yleinen toimintatapa perehdytystä toteuttaessa. On tärkeää, että 

perehdytyssuunnitelma myös on helposti päivitettävissä ja sitä pystyy 

ajantasaistamaan aina tarvittaessa. (Österberg 2005, 93) 

8.5  Perehdyttämisen tukimateriaali 

Apumateriaalien tarkoituksena on tukea asioiden muistamista ja 

mieleenpainamista. Jos uusi työntekijä on saanut tutustua etukäteen 

materiaaleihin, hänen on paljon helpompi sisäistää kuulemaansa. Yleensä 

ensimmäisenä päivänä uudelle työntekijälle kerrotaan paljon uusia asioita, joten 

tässä tilanteessa materiaaliin etukäteen tutustumisesta voi olla paljonkin hyötyä. 

Uusi työntekijä pystyy myös jälkeenpäin tarkistamaan epäselviksi jääneitä asioita 

saamistaan materiaaleista. (Kangas 2003, 10) 

Uudelle työntekijälle voi koota tietopaketin, joka sisältää yritystä koskevaa 

aineistoa kuten esitteitä, toiminta- ja vuosikertomus, työohjeet, henkilöstö- ja 

asiakaslehtiä, toimenkuvat ja henkilöstön yhteystiedot. Erityisen tärkeää on myös 

antaa uudelle työntekijälle perehdytyssuunnitelma nähtäväksi, jotta hän kokee 

olevansa odotettu ja hänelle annetaan aikaa päästä sisälle työhön. (Österberg 

2005, 97) 

Yrityksen omille www-sivuille, tietojärjestelmiin ja intranetiin kerätään yritystä 

koskevaa tietoa. Intranetissä on yrityksen oman henkilökunnan käyttöön kerättyä 

sisäistä tietoa, kun taas www-sivuilla tieto on kaikkien ihmisten käytettävissä. 

Uudelle työntekijälle on heti töiden alettua taattava pääsy kaikenlaiseen 

sähköiseen tietoon, jota hän perehtymisessään tarvitsee. (Österberg 2005, 97) 

8.6 Perehdyttämisen arviointi ja seuranta 

Perehdyttämisen arvioinnilla ja seurannalla on kaksi erilaista merkitystä: uuden 

työntekijän tilanteen arviointi sekä yrityksen perehdyttämisjärjestelmän 

käytettävyyden ja toimivuuden arviointi. Uuden työntekijän perehdyttämisen 

toteutumista on tarkkailtava samalla, kun perehdytystä toteutetaan. (Kjelin 2003, 
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245) Parhaimmillaan perehdyttäminen on vuorovaikutuksellista oppimista, 

keskustelemista, kyselemistä, kannustamista ja kuuntelemista. Työnopastuksen 

ohessa käydyissä keskusteluissa voidaan antaa ja saada palautetta, joista hyötyy 

sekä perehdyttäjä että perehdytettävä. Keskusteluja on  kuitenkin hyvä täydentää 

vielä lisää seuranta- ja arviointikeskusteluilla, joihin perehdyttäjä ja 

perehdytettävä pystyvät valmistautumaan etukäteen. Perehdyttäminen on siis ohi 

vasta sitten, kun kaikki asiat on käyty läpi sekä opetettu perehdytettävälle ja 

oppiminen on myös varmistettu yhdessä perehdytettävän kanssa. Perehdytyksen 

tarkistuslista on todella hyvä apukeino, koska siihen voi merkitä kohdat, jotka on 

jo käyty läpi ja mitä on jo opittu. (Kangas & Hämäläinen 2007, 17) 

Perehdytyksen onnistumista voidaan hyvin seurata sekä haastettelun että 

lomakekyselyn avulla. Suunniteltaessa haastattelu- tai kyselylomaketta, on 

muistettava tehdä myös sellaisia kysymyksiä, jotka kuvaavat perehdyttämisen 

tavoitteita organisaation kannalta. (Kjelin & Kuusisto 2003, 246) Jotta 

perehdytystä voitaisiin kehittää on rakennettava tie, joka ohjaa nykyisestä 

tilanteesta kohti asetettua tavoitetilaa. Organisaation rakenteiden kehittämisen 

lisäksi on myös jatkuvasti keskityttävä kehittämään perehdyttämistyötä tekevien 

vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja, että toimintakonsepteiltaan erilaisissa 

organisaatioissa saataisiin aikaiseksi aikaista parempaa perehdyttämistä. (Kupias 

& Peltola 2009, 52) 
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9 EMPIIRINEN OSUUS 

Empiirisessä osassa käsitellään ensin toimeksiantajan esittely ja tämän jälkeen 

käydään läpi kvalitatiivisen tutkimuksen teoriaa, jonka jälkeen tarkastellaan 

Pentik Oy:een liittyvää tutkimusta. Kerron haastattelurungoista ja esittelen 

tutkimustulokset sekä teoriakytkennät. Tämän jälkeen esitellen tutkimustulosten 

yhteenvedot ja arvioin tutkimuksen luotettavuutta. Myös uusi 

perehdytyssuunnitelma esitellään. Lopuksi kerron ehdotuksia sopivista aiheista 

mahdolliselle jatkotutkimukselle.  
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10 TOIMEKSIANTAJAN ESITTELY 

Pentik Oy on vuonna 1971 Posiolla perustettu perheyritys, jonka on perustanut 

Anu Pentik. Pentik Oy on nykyään suomalainen lahja-, kattaus- ja sisustusbrändi, 

joka on muovautunut neljän vuodenajan mukaan. Posiolla sijaitsee edelleenkin 

Pentikin oma keramiikkatehdas. Pentik onkin nykyään kansainvälinen 

sisustusmyymäläketju. Yrityksen missio on tarjota asiakkaille pohjoisen luovaa 

voimaa, periksiantamattomalla ja rohkealla tavalla. Yritys ei tarjoa asiakkaillensa 

pelkästään yksittäisiä tuotteita ja ideoita, vaan yritys luo kokonaisuuden 

esteettiselle kodikkuudelle, tarinoille, yhteisille kokemuksille ja unelmien kodille. 

Pentikin toimintaa ja tekemistä on ohjannut ja ohjaa edelleen neljä tärkeää arvoa: 

kauneus, intohimo, kunnioitus ja nöyryys. Pentik on perheyritys ja yrityksessä 

pyritään toimimaan kuin perhe. Vuonna 2016 Pentik täytti 45 vuotta, jolloin 

liikevaihto oli 30 miljoonaa euroa ja yritys työllisti 300 Pentikläistä. (Pentik Oy 

verkkosivut) 

10.1 Uusien työntekijöiden perehdyttäminen myymälässä 

Pentik Oy:llä on tällä hetkellä uusien työntekijöiden (myyjien) perehdytyksen 

käytössä perehdytyksen tarkistuslista, joten perehdytyssuunnitelmaa ei ole 

lainkaan. Perehdytyssuunnitelma on erittäin tärkeä osa perehdyttämistä, jotta 

perehdytys olisi sujuvaa ja siinä edettäisiin suunnitelman mukaisesti. 

Perehdytyssuunnitelma on ajankohtainen ja tärkeä Pentik Oy:lle, jotta yritys saisi 

tarkan suunnitelman ja ohjeistuksen perehdytyksen suunnittelemiseen ja 

toteuttamiseen. 
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11 TUTKIMUSMENETELMÄ 

Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi valittiin puolistrukturoitu 

teemahaastattelu. Tähän tutkimusmenetelmään päädyttiin sen vuoksi, koska 

tutkimuksessa tutkittava joukko ei ole kovin suuri ja aiheesta haluttiin saada 

syvällistä tietoa. Tässä luvussa käydään läpi tutkimusprosessin vaiheita ja mitä on 

kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tämän jälkeen sitä verrataan 

kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen. Sitten käsitellään 

puolistrukturoidun teemahaastattelun ominaispiirteitä ja viimeiseksi käydään läpi, 

kuinka puolistrukturoitua teemahaastattelua voidaan analysoida. 

11.1 Tutkimusprosessi 

Tutkimuksen lähtökohtana on tutkimusongelma. Tutkimusongelmaan sisältyy 

kysymys tai kysymyksiä, joihin tutkimuksella pyritään saamaan vastauksia. 

Tutkimusongelman pitäisi siis olla määräävä elementti tutkimusasetelmassa. 

Tutkimuksen ongelman asetteluun voi vaikuttaa se, millaisia analyysimenetelmiä 

on tarjolla ja millaisia aineistoja on mahdollista saada. Vuorovaikutussuhde 

voidaan selvästi myös löytää aineiston ja menetelmän valinnan välillä. Aineisto, 

joka on käytettävissä, rajaa menetelmien valintaa. Empiirisen tutkimuksen 

peruslähtökohtana olisi siis hyvä olla, että tutkimusongelma dominoi asetelmaa, 

jolle menetelmä ja aineisto ovat alisteisia. (Uusitalo 2001, 50) 

 Tutkimusprosessin eri vaiheista ei ole minkäänlaisia yleispäteviä kuvauksia, joita 

voisi esittää. Eräs malli on kuitenkin olemassa, jota käyttävät useat tutkijat ja he 

noudattavat sitä vähintään pääpiirteittäin. Koko tutkimusprosessin 

muotoutumiseen vaikuttaa esimerkiksi tutkimusaineiston luonne. Tässä mallissa 

on kuusi vaihetta ja kaikki vaiheet ovat yhteydessä toisiinsa: Tutkimusongelma on 

mallin ensimmäinen vaihe, jossa valitaan tutkimusaihe ja määritellään alustava 

tutkimuskohde. Mallin toinen vaihe on aikaisempi ongelmaa sivuava kirjallisuus, 

jossa tutustutaan teoreettiseen kirjallisuuteen ja empiiriseen tutkimukseen. 

Ongelman täsmennys on mallin kolmas vaihe, jossa määritellään tarkemmin 

tutkimuksen kohde, viitekehys, hypoteesi tai hypoteesit. Tutkimusasetelma on 

mallin neljäs vaihe, jossa päätetään millaisen aineiston ja minkä tyyppisen 
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menetelmän ongelman ratkaisu vaatii. Viides vaihe on aineistonkeruu ja analyysi, 

jossa kootaan tutkimusaineisto ja se analysoidaan tutkimusasetelman 

edellyttämällä tavalla. Mallin viimeinen vaihe on johtopäätökset, jossa tulokset 

tulkitaan ja suhteutetaan teoriaan ja aiempaan tutkimukseen. Myös ongelmat 

määritellään tulevia jatkotutkimuksia varten. (Uusitalo 2001, 51) 

11.2  Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa eli laadullisessa tutkimuksessa ei tavoitella 

tilastollisia yleistyksiä. Laadullisissa tutkimuksissa pyritään kuvaamaan jotakin 

tapahtumaa tai ilmiötä, ymmärtämään jotakin tiettyä toimintaa ja antamaan 

jollekkin ilmiölle teoreettisesti mielekäs tulkinta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

on siis tärkeää, että henkilöt joilta tietoa kerätään, tietäisivät tutkittavasta ilmiöstä 

mahdollisimman paljon tai heillä olisi asiasta kokemusta. (Tuomi & Sarajärvi 

2012, 85) Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on tutkimuskohteen ilmiöiden 

ymmärtäminen tutkittavien näkökulmasta (Tuomi & Sarajärvi 2012, 150). Yleisin 

tiedonkeruumuoto on haastattelu (Hirsjärvi & Hurme 2008). Haastattelulla 

pyritään keräämään informaatiota eli haastattelu on siis päämäärähakuista ennalta 

suunniteltua toimintaa (Hirsjärvi & Hurme 2008. 42). Haastattelun etuna on sen 

joustavuus. Haastattelussa haastattelija voi toistaa kysymyksen tarvittaessa, 

oikaista väärinkäsityksiä ja keskustella tiedonantajan kanssa. Haastattelussa 

kysymykset ovat myös paljon avoimempia. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 34) 

Kvalitatiivisessa ja kvantitatiivisessa tutkimuksessa on huomattavia eroja. 

Määrällisessä eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa pyritään ennustettavuuteen, 

yleistettävyyteen ja kausaaliselityksiin, kun puolestaan kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa pyritään toimijoiden näkökulman ymmärtämiseen, tulkintaan ja 

kontekstuaalisuuteen. Kvantitatiivisessa suuntauksessa siis tutkitaan 

käyttäytymistä ja kvalitatiivisessa suuntauksessa merkityksiä. Kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa käytetään ulkopuolista näkökulmaa, kun taas kvalitatiivisessa on 

käytössä osallisen näkökulma. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan tunteet ja 

persoonallisuus vaikuttavat tutkimukseen, koska merkitysten tutkiminen on 

keskeistä ja sen vuoksi pyritään empaattiseen ymmärtämiseen. Kvantitatiivisessa 
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tutkimuksessa taas tutkija on puolueeton ja hieman etäinen. Tässä suuntauksessa 

pyritään objektiiviseen kuvaukseen ja sen takia tutkija pyrkii pitämään tunteet ja 

persoonallisuuden erillään tutkimuksesta. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 22-24) 

11.3 Puolistrukturoitu teemahaastattelu kvalitatiivisen tutkimuksen 

keinona 

Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu etenee keskeisten etukäteen 

valittujen teemojen ja niihin tarkentavien kysymyksien varassa. 

Teemahaastattelussa siis korostetaan henkilöiden asioille antamia merkityksiä, 

miten merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa sekä henkilöiden tulkintoja 

asioista. Teemahaastattelussa pyritään saamaan tuloksia tutkimuksen tarkoituksen, 

ongelmanasettelun tai tutkimustehtävän mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 75) 

Puolistrukturoidun haastattelun menetelmille on luonteenomaista, että jokin 

näkökohta haastattelusta on päätetty pitää, mutta ei kuitenkaan kaikkia (Hirsjärvi 

& Hurme 2008, 47). Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä sen vuoksi, 

että teema-alueet ja haastattelun aihepiirit on kaikille haastateltaville sama. 

Teemahaastattelulla ei ole lomakehaastattelulle luonteenomaista kysymysten 

tarkkaa muotoa ja järjestystä, mutta teemahaastattelu ei kuitenkaan ole kokonaan 

vapaa niin kuin syvähaastattelu. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48) Tässä 

tutkimuksessa on laadittu avoimia kysymyksiä, jotka on jaettu teemoihin. 

Haastateltavat ovat siis itse saaneet vastata avoimesti kysymyksiin ja kertoa 

mielipiteensä, koska valmiita vastausvalintoja ei ole lainkaan.  

11.4  Puolistrukturoidun teemahaastattelun analysointi 

Kvalitatiivisessa haastattelussa on erittäin tärkeää, että haastattelu tallennetaan 

muodossa tai toisessa. Haastattelun analysoinnin kannalta on tärkeää miettiä 

etukäteen miten ja millä välineillä haastattelut tallennetaan. (Hirsärvi & Hurme 

2008, 75) Tässä tutkimuksessa haastattelut on tehty puhelinhaastatteluina. 

Tutkimuksessa on haastateltu Pentik Oy:n myymälöiden esimiehiä ja 

työntekijöitä, joten puhelinhaastattelu nähtiin parhaaksi mahdolliseksi tavaksi 

tehdä haastattelut. Haastattelut on kirjattu sanatarkasti paperille. Erittäin tavallisia 
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puhelinhaastattelut ovat esimerkiksi markkinoinnissa. Strukturoidulla 

puhelinhaastattelulla on monia etuja: 

• Laadun tarkkailun mahdollisuus koko haastatteluprosessissa. 

• Puhelinhaastattelun taloudellisuus. 

• Tiedon nopea kokoaminen ja käsittely. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 64) 

Aineistoa kerätessä on jo syytä miettiä analysointitapaa. Jos analyysitapa on 

valittu etukäteen, sitä voidaan käyttää suuntaviivana haastattelua suunniteltaessa. 

Aineisto on purettava ja tarkasteltava samanaikaisesti jo keruuvaiheissa sen 

vuoksi, että aineisto on silloin vielä todella tuore ja se inspiroi tutkijaa. Jos siis 

käy ilmi, että jotain on vielä selvennettävä tai täydennettävä, on se paljon 

helpompaa heti haastattelujen jälkeen. Haastattelujen tuloksia on katsottava 

laajasta perspektiivistä ja kokonaisuuden valossa. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 135) 

Sisällönanalyysi on on perusanalyysimenetelmä, jota pystytään käyttämään 

kaikissa kvalitatiivisen tutkimuksen perinteissä. Analyysi voi edetä tämän rungon 

mukaisesti: 

• Ensimmäisenä on tehtävä päätös, mikä aineistossa kiinnostaa. 

• Seuraavaksi aineisto käydään läpi ja asiat, jotka sisältyvät kiinnostuksen 

kohteeseen erotellaan ja merkitään. 

•  Kaikki muut asiat jätetään pois tutkimuksesta. 

• Aineisto luokitellaan, teemoitellaan tai tyypitellään. 

• Lopuksi kirjoitetaan yhteenveto. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 91-92) 

Tämän tutkimuksen aineiston analyysi on alkanut jo haastatteluvaiheessa, kun 

haastattelut on kirjattu sanasta sanaan paperille. Tämän jälkeen aineisto on purettu 

word- tiedostoon tutkimusongelman määriteltyjen teemojen mukaisesti. Tämän 

jälkeen haastateltavien vastaukset on tiivistetty ja luokiteltu, jotta aineistosta 

erottuisivat tutkimuksen kannalta olevat tärkeimmät asiat. Aineisto on myös 

luokiteltu teemoittain tiivistämisen jälkeen.  
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12 CASE PENTIK OY 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää perehdytyksen nykyinen tilanne ja 

luoda perehdytyssuunnitelma Pentikin tarpeet huomioiden. Haastattelujen avulla 

pyritään selvittämään nykyisen perehdytyksen tilannetta ja tyytyväisyyttä sekä 

löytämään tärkeitä asioita uutta perehdytyssuunnitelmaa varten. Haastattelujen 

vastausten ja tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen avulla voidaan laatia 

laadukas perehdytyssuunnitelma Pentik Oy:lle. Tutkimuksessa haluttiin 

haastatella myymälöiden esimiehiä ja työntekijöitä, että molempien näkökulma 

perehdyttämisestä tulisi esille. Haastattelut on suoritettu anonyymisti, joten 

vastaajien ei ole tarvinnut pelätä henkilötietojensa paljastamista tutkimuksessa. 

Tämä tutkimus tuottaa arvoa ensisijaisesti yrityksen sisäisille asiakkaille eli 

henkilökunnalle. Kun henkilökunta on perehdytetty hyvin, siitä hyötyy koko 

yritys ja myös yrityksen ulkopuoliset asiakkaat. Osaava henkilökunta tuottaa 

arvoa asiakkaille, ja luo menestyksekkäitä asiakassuhteita. 

12.1 Haastattelujen toteutus 

Tämä tutkimus on suoritettu teemahaastatteluna syys- ja lokakuussa vuonna 2018. 

Haastateltaville lähetettiin sähköpostilla etukäteen haastattelupyyntö ja 

haastattelukysymykset, jotta haastateltavat pystyisivät valmistautumaan tulevaan 

haastatteluun ja katsomaan kysymyksiä etukäteen. Haastattelupyynnössä 

kerrottiin tutkimuksen haastattelujen toteutuksesta ja aikataulusta. Tutkimuksessa 

haastateltiin yhteensä kahdeksaa henkilöä eli neljää esimiestä ja neljää 

työntekijää. Haastateltavia haastateltiin sattumanvaraisessa järjestyksessä 

työvuorojen vaihtelevuuden takia. On erittäin tärkeää, että haastattelut tehdään 

anonyymisti, sillä se vaikuttaa haastattelujen tulosten luotettavuuteen (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 101). Tässä tutkimuksessa haastattelut on suoritettu anonyymisti ja 

sen vuoksi haastattelujen tulokset pystytään luokittelemaan hyvin luotettavaksi. 

Esimiehille ja työntekijöille laadittiin eri haastattelukysymykset, mutta 

haastattelulomakkeiden teemat ovat molemmille samat. On todella tärkeää, että 

haastateltavat antavat niin totuudenmukaisia ja täydellisiä vastauksia kuin vain on 

mahdollista (Hirsjärvi & Hurme 2008, 101). Tämä tavoite saavutettiin 
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tutkimuksessa hyvin. Haastateltavat antoivat todella totuudenmukaisia vastauksia 

ja olivat todella avoimia. Haastattelut kirjattiin sanatarkasti paperille ja 

haastattelut suoritettiin puhelinhaastatteluina.  

Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on tavallisesti kuvata jotakin tiettyä 

ilmiötä ja yrittää ymmärtää sitä. Silloin kun tutkitaan esimerkiksi ihmisiä on 

tärkeää, että tutkittavat henkilöt tietävät tutkittavasta ilmiöstä paljon tai heillä on 

kokemuksia siitä. Tutkittavien valinnan olisi hyvä olla tarkoitukseen sopivaa ja 

harkittua, ei siis satunnaista. Harkinnanvaraisesta otoksesta on esimerkkinä 

lumipallo-otanta, jossa tutkijalla  on ensiksi avainhenkilönä joku, joka johdattaa 

tutkijan toisen henkilön luokse, jolta voi kerätä tietoa. Eli tutkija saa kerättyä 

tutkimusaineiston siten, että hän haastattelee henkilöitä sitä mukaaa, kun hänelle 

esitellään uusia informantteja. Eliittiotanta on toinen harkinnanvarainen 

otantamenetelmä, jonka mukaan tutkimuksen informanteiksi valitaan sellaiset 

henkilöt, jotka pystyvät antamaan parhaiten tietoa tutkittavasta ilmiöstä. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006)  

Tässä tutkimuksessa on käytetty harkinnanvaraista otantaa. Halusin valita tähän 

tutkimukseen haastateltaviksi myymälöiden esimiehiä eli perehdyttäjiä ja 

työntekijöitä eli perehdytettäviä sen vuoksi, että saisin molempien mielipiteet 

perehdytykseen liittyen. Sain Pentik Oy:n myyntijohtajalta listan potentiaalisista 

haastateltavista esimiehistä ja työntekijöistä, jonka jälkeen lähetin heille 

haastattelupyynnön ja haastattelukysymykset. Haastateltaviksi sain neljä esimiestä 

ja neljä työntekijää. Jokaista haastateltiin vuorollaan puhelimen välityksellä. 

Haastattelut suoritettiin kuutena päivänä. Esimiehiä haastateltiin: 18.9.2018, 

25.9.2018, 26.9.2018 ja 2.10.2018. Työntekijöitä puolestaan haastateltiin: 

25.9.2018, 26.9.2019, 27.9.2018 ja 5.10.2018. Haastatteluihin kului aikaa noin 30- 

45 minuuttia henkilöä kohden.   

12.2 Perehdyttäjien ja perehdytettävien haastattelurungot 

Haastattelulomakkeita laadittiin kaksi kappaletta. Toinen haastattelulomake tuli 

esimiesten ja toinen työntekijöiden haastattelun rungoksi. Molemmissa 

haastattelurungoissa on samat neljä teemaa: taustatiedot, nykyinen 
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perehdyttäminen myymälässä, tyytyväisyys nykyiseen perehdytykseen ja 

perehdytyssuunnitelmaan tarvittavat tärkeät asiat. Haastattelurunkojen teemat on 

laadittu tutkimusongelman ja siitä johdettujen tutkimuskysymysten pohjalta. 

Molempien haastattelurunkojen haastattelukysymykset on johdettu aiheen 

teoreettisesta viitekehyksestä. Esimiesten haastattelurungossa on yhteensä 27 

kysymystä ja työntekijöiden rungossa on 26 kysymystä. Molemmat 

haastattelurungot löytyvät tutkimuksen lopusta liitteinä.  

12.2.1 Perehdyttäjien eli esimiesten haastattelurunko 

Esimiesten haastattelurungossa on yhteensä neljä teemaa ja 27 kysymystä. Teema 

yksi käsittelee taustatietoja ja siihen kuuluvat kysymykset 1-5. Teema kaksi 

puolestaan käsittelee nykyistä perehdyttämistä myymälässä ja organisaatiossa ja 

siihen kuuluvat kysymykset 6-15. Teemassa kolme käsitellään tyytyväisyyttä 

nykyiseen perehdytykseen ja siihen kuuluvat kysymykset 16-19. 

Perehdytyssuunnitelmaan tarvittavia tärkeitä asioita käsitellään teemassa neljä ja 

siihen kuuluvat kysymykset 20-27. 

12.2.2 Perehdytettävien eli työntekijöiden haastattelurunko 

Työntekijöiden haastattelurungossa on yhteensä neljä teemaa ja 26 kysymystä. 

Teemassa yksi käsitellään taustatietoja, johon kuuluvat kysymykset 1-4. 

Kysymykset 5-13 kuuluvat teemaan kaksi, jossa käsitellään nykyistä 

perehdyttämistä myymälässä. Teemassa kolme käsitellään tyytyväisyyttä 

nykyiseen perehdytykseen, johon kuuluvat kysymykset 14-19. Kysymykset 20-26 

käsittelevät perehdytyssuunnitelmaan tarvittavia asioita,  jotka kuuluvat teemaan 

neljä. 
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13 TUTKIMUSTULOKSET JA TEORIAKYTKENNÄT 

Tässä luvussa kerrotaan laadullisen tutkimuksen teemahaastattelun vastaukset ja 

käydään läpi tutkimuksen tulokset. Haastattelun vastaukset käydään läpi 

teemoittain ja tulosten mukaan on liitetty suoria lainauksia haastateltavien 

vastauksista. Haastattelurunkoja on kaksi kappaletta ja kysymyksiä niissä on 

yhteensä 27 ja 26. Tässä tutkimuksessa haastateltiin Pentik Oy:n esimiehiä ja 

työntekijöitä eli yhteensä kahdeksaa henkilöä. Ensimmäiseksi käydään läpi 

teemoittain esimiesten vastaukset ja sen jälkeen työntekijöiden vastaukset. Tässä 

luvussa vastauksiin on myös liitetty teoriaosuudessa käsiteltyjä teorioita. 

Teoriakytkennät on samassa luvussa tutkimustulosten kanssa sen vuoksi, että 

haastateltaville oli kaksi haastattelurunkoa ja tämä nähtiin parhaaksi mahdolliseksi 

tavaksi esitellä työn teoriakytkennät tutkimustuloksista. Vastaukset esitellään 

ensin ja sen jälkeen esitellään vastausten teoriakytkennät. Haastateltavien 

vastauksista löytyi todella paljon teoriakytkentöjä. 

13.1 Esimiesten teemahaastattelun vastaukset 

Esimiesten teemahaastattelun vastaukset on esitelty tässä luvussa ja jokainen 

kysymys on käyty läpi vuorotellen. Vastaukset on eritelty teemoittain, jotka 

mainitsin luvussa 12. Teemoja on yhteensä neljä kappaletta ja kysymyksiä on 27. 

Teoriakytkentöjä haastateltavien vastauksista löytyi paljonkin. Teoriakytkennät on 

esiteltynä vastauksen jälkeen, jotta lukijan on mahdollisimman helppoa nähdä 

teoriakytkennät haastateltavien vastauksien välillä.  

13.1.1 Teema 1: Taustatiedot, kysymykset 1-5 

1. Nimi 

2. Ikä 

3. Kuinka kauan olet työskennellyt Pentik Oy:ssä? 

4. Pentik myymälän sijainti? (Myymälä, jossa työskentelet) 

5. Kuinka monta työntekijää olet perehdyttänyt? 
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Näillä viidellä kysymyksellä haluttiin selvittää haastateltavien taustatietoja. 

Vastaukset käsitellään anonyymina, joten vastaajien henkilötietoja, kuten 

esimerkiksi myymälän sijaintia ei kerrota tarkalleen. Haastateltavilta kysyttiin 

heidän nimeään, että voitiin varmistaa heidän olevan juuri ne henkilöt joita minun 

kuuluikin haastatella. Haastateltavien nimiä ei siis mainita tutkimuksessa 

lainkaan. Esimiehiä haastateltiin yhteensä neljää henkilöä ja he olivat 30-46 

vuoden ikäisiä. Vastaajat olivat työskennelleet yrityksessä 8-14 vuoden ajan ja he 

työskentelevät Pentikin myymälöissä ympäri Suomea. Esimiehet olivat 

perehdyttäneet 12-50 henkilöä työskennellessään Pentikillä, joten eroavaisuuksia 

kokemuksesta perehdyttää uutta työntekijää löytyi paljonkin.  

13.1.2 Teema 2: Nykyinen perehdyttäminen myymälässä/organisaatiossa, 

kysymykset 6-15 

6. Kuinka perehdytystä suunnitellaan myymälässä/organisaatiossa? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää kuinka myymälässä/organisaatiossa 

perehdytystä suunnitellaan etukäteen. 

Kaikki vastaajat suunnittelevat perehdytystä myymälässä jollain tavalla. Kaksi 

vastaajista kertoivat aloittavansa suunnittelun käymällä läpi perehdytyksen 

tarkistuslistaa, joka on käytössä koko organisaatiolla ja suunnittelevansa 

työvuorot etukäteen. Eräs vastaajista suunnittelee, mitä kerrotaan ja opetetaan 

ensimmäisen päivän aikana: ”ekan päivän aikana kerrotaan yrityksestä, käydään 

läpi tuotteita, lahjapakettien ja sellofaanipakettien tekoa, katsotaan jonkin verran 

kassan käyttöä ja muutaman viikon aikana käydään tilityksiä läpi.” Eräs 

vastaajista painottaa, että myyjän työsuhteen kesto vaikuttaa perehdytykseen ja 

sen pohjalta suunnitellaan ajankäyttö. Myös tausta ja koulutustausta on otettava 

huomioon perehdytystä suunniteltaessa ja perehdytys alkaa jo ennen kuin 

työntekijä tulee töihin, kertoo eräs vastaajista.  

Teoria (luku 8): Suunnittelussa asioita pohditaan ennalta tietoisesi ja 

tavoitteellisesti. Suunnittelulla pyritään vaikuttamaan tulevaisuuteen. 

Suunnitelmallisuus tuo tehokkuutta ja johdonmukaisuutta kaikenlaiseen 
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toimintaan, myös perehdyttämiseen. (Kangas & Hämäläinen 2007, 6) Kun 

perehdytys on suunniteltu hyvin ja siihen on valmistauduttu huolella, se säästää 

paljon toteuttamiseen tarvittavaa aikaa. Oppimistarpeiden selvittäminen ja 

oppimistavoitteiden määritteleminen ovat suunnittelun lähtökohtia. (Kangas & 

Hämäläinen 2007, 14) 

Teoria (luku 8.1): Perehdytyksen suunnittelussa arvioidaan perehdytykseen 

tarvittavaa aikaa ja sen huomioon ottamista esimerkiksi työvuoroja 

suunniteltaessa. (Kangas 2003, 8) 

Teoria (Luku 8.2): Työvuorolistojen suunnittelussa ja toteutuksessa on arvioitava 

työvuoroon tarvittavien työntekijöiden ammatillinen osaaminen, eli ainoastaan 

tarvittavan henkilömäärän arviointi ei silloin riitä. (Kangas 2003, 18) 

7. Käytetäänkö myymälässä/organisaatiossa jonkinlaista 

perehdytyssuunnitelmaa, perehdytyksen tarkistuslistaa tai kenties jotain 

muuta perehdyttämisen apuna? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää käytetäänkö myymälässä/organisaatiossa 

jonkinlaisia apumateriaaleja perehdytyksessä. 

Kaksi vastaajaa kertoi käyttävänsä perehdytyksen tarkistuslistaa ja toinen heistä 

kertoo myös käyttävän myymälässä myymälän pelisäännöt-listaa. Yksi vastaajista 

kertoi, että pelkille myymäläpäälliköille on perehdytyksen tarkistuslista. Eräs 

vastaaja kertoi, että ei ole tiettyä listaa käytössä.  

Teoria (luku 8.4): Perehdytyssuunnitelma on erinomainen muistilista ja 

tarkistuslista sekä perehdyttäjälle että perehdytettävälle ja myös työyhteisölle. 

Perehdytyssuunnitelmaa pystytään soveltaamaan joustavasti erilaisissa 

perehdytystilanteissa. (Kangas & Hämäläinen 2007, 6) 

Teoria (luku 8.5): Erityisen tärkeää on myös antaa uudelle työntekijälle 

perehdytyssuunnitelma nähtäväksi, jotta hän kokee olevansa odotettu ja hänelle 

annetaan aikaa päästä sisälle työhön. (Österberg 2005, 97) 
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8. Otatko yhteyttä uusiin työntekijöihin ja tiedotat heitä ensimmäisestä 

työpäivästään, ennen töiden alkamista? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää ottavatko esimiehet yhteyttä uusiin 

työntekijöihin ja tiedottavatko he heitä ennen töiden ja perehdytyksen alkamista.  

Kaikki vastaajat kertoivat ottavansa yhteyttä uusiin työntekijöihin ja tiedottavat 

heitä ensimmäisestä työpäivästään. Eräs vastaaja kertoi ottavansa yhteyttä 

aikaisemmin jos mahdollista: ”Joo kyllä otan, jos mahdollista aloitan aikaisemmin 

ja kerron yrityksestä ja muista tärkeistä asioista”. 

Teoria (luku 7.1): Kun uusi työntekijä on valittu, perehdytyksestä vastaavan 

henkilön olisi hyvä ottaa yhteyttä uuteen työntekijään esimerkiksi puhelimitse. 

Uudelle työntekijälle on tällöin helpompi ja mukavampi tulla ensimmäisenä 

päivänä töihin, kun hänelle on valmiiksi kerrottu ensimmäisestä työpäivästään ja 

aikataulusta. Samalla uusi työntekijä saa kontaktin henkilöön, joka 

todennäköisesti on myös ensimmäisenä päivänä työpaikalla vastassa ja huolehtii 

hänen perehdyttämisestään. (Kupias & Peltola 2009, 103) 

9. Otatko uudet työntekijät vastaan heidän ensimmäisenä päivänään, vai 

tekeekö tämän joku toinen henkilö? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää, ottavatko esimiehet uudet työntekijät 

vastaan heidän ensimmäisenä päivänään, vai tekeekö joku toinen henkilö kyseisen 

asian.  

Kaikki vastaajat kertoivat ottavansa uudet työntekijät vastaan heidän 

ensimmäisenä työpäivänään.Yksi vastaajista kertoi kuitenkin lähettävänsä uudelle 

työntekijälle sähköpostia tai soittavansa, jos hän sattuu olemaan poissa.  

Teoria (luku 7.1): Hyvä vastaanotto yritykseen on erittäin tärkeää, se muokkaa 

uuden työntekijän käsityksiä koko työyhteisöstä ja hyvä alku kantaa pitkälle. Jos 

uuden työntekijän kokemukset ovat negatiivisia ensimmäisestä työpäivästä, voi 

olla vaikeaa paikata tätä myöhemmin. On siis todella tärkeää, että vastaanottoon 

panostetaan yrityksessä ja uusi työntekijä tuntee itsensä tervetulleeksi 
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ensimmäisenä työpäivänään. Esimiehen olisi hyvä ottaa uusi työntekijä vastaan 

hänen ensimmäisenä työpäivänään, koska se antaa työntekijälle hyvän kuvan 

esimiehestä. (Kupias & Peltola 2009, 103-104) 

10. Annatko uusille työntekijöille ensimmäisenä päivänä tietoa yrityksestä ja 

siihen liittyvistä asioista? 

Tällä kysymyksellä haluttiin saada selville antavatko esimiehet uusille 

työntekijöille ensimmäisenä päivänä tietoa yrityksestä ja siihen liittyvistä asioista. 

Kaikki vastaajat kertoivat antavansa uusille työntekijöille ensimmäisenä päivänä 

tietoa yrityksestä ja siihen liittyvistä asioista. Yksi vastaajista kertoo lisäksi, että 

”uusi työntekijä tutustuu etukäteen esimerkiksi tuotekuvastoon”. Eräs toinen 

vastaaja taas kertoo uudelle työntekijälle ensimmäisenä päivänä: ”yrityksen 

taustoista, suunnittelijoista, mikä on yrityksen tehtävä ja ketkä ovat omistajia”. 

Teoria (luku 7.1): On tärkeää, että ensimmäisen viikon aikana uusi työntekijä 

pääsee työhönsä kiinni. Jotta uusi työntekijä pääsisi alkuun työssään hänen on 

tärkeää saada kokonaiskuva uudesta työstä ja tutustua organisaatioon ja 

työyhteisöön. (Kupias & Peltola 2009, 105-106) 

Teoria (luku 6.1): ) Perehdyttämisellä uusi työntekijä oppii tuntemaan 

työpaikkansa sekä sen toiminta-ajatuksen ja liikeidean (Kangas & Hämäläinen 

2007, 2). 

Teoria (luku 6.3): Strategia on erittäin keskeistä, mutta se on saatava muuntumaan 

käytännön toiminnaksi heti jo rekrytointiprosessin edetessä (Kjelin & Kuusisto 

2003, 64). Jokaisen työntekijän työn pohja luodaan organisaation arvoilla, visiolla 

ja strategialla (Kjelin & Kuusisto 2003, 79). On siis todella tärkeää, että jokaisen 

uuden työntekijän tavoitteet on johdettu stategiasta, koska se on edellytyksenä 

strategian käytäntöön viemisessä (Kjelin & Kuusisto 2003, 249). 

11. Kuinka paljon aikaa perehdytykselle on varattu? 
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Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää kuinka paljon aikaa perehdytykselle on 

varattu myymälässä. 

Yksi vastaajista kertoo perehdytyksen kestävän: ”kolmen työvuoron ajan ja sen 

jälkeen yleensä sitten ollaankin jo yksin töissä, tietenkin se on erilaista eri 

ihmisillä, mutta vajaa viikko työskennellään toisten kanssa”. Toinen vastaajista 

kertoo, että perehdytykselle on varattu 3-4 viikkoa, eli yhteensä noin 24 tuntia. 

Kolmas vastaajista kertoo perehdytyksen keston riippuvan työsuhteen kestosta ja 

vuodenajasta, mutta yleensä 2 viikkoa. Hän lisäsi vielä, että kahden viikon jälkeen 

ollaankin jo yksin vuoroissa. Neljäs vastaaja kertoo pyrkivänsä siihen, että uusi 

työntekijä työskentelee hänen kanssaan 2-3 päivää, 2-3 iltavuorolaisen kanssa ja 

2-3 aamuvuorolaisen kanssa eli yhteensä noin 6-10 päivää ja työvuoroa.  

Teoria (luku 8.3): Perehdytykseen ei välttämättä tarvita aina paljon aikaa, vaan 

perehdytyksen ajankäyttö riippuu siitä, kuinka varattu aika käytetään. Eli 

työnopastus on paljon tehokkaampaa, jos sen saa tehdä rauhassa ilman 

häiriötekijöitä, kuten ilman suurta asiakasruuhkaa. (Kangas 2003, 8). 

Perehdyttämisen alkamisen ajankohtaa pitäisi myös miettiä etukäteen huolella. Jos 

perehdytys alkaa esimerkiksi joulun alla, kun on vuoden kiireisin sesonkiaika, on 

silloin mietittävä pystytäänkö perehdytykseen silloin panostamaan kunnolla vai 

pitäisikö perehdytys aloittaa ennen kiireisintä sesonkiaikaa. (Kjelin & Kuusisto 

2003, 242)  

Teoria (luku 7): Joissakin yrityksissä perehdyttämisjaksot voivat kestää useita 

viikkoja. Perehdyttämisjakson aikana uusi työntekijä ja perehdyttäjä sitoutuvat 

perehdyttämiseen. (Viitala 2013, 101) 

12. Kuka/ketkä vastaa perehdytyksestä myymälässä? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää kuka tai ketkä vastaa perehdytyksestä 

myymälässä. 

Kaikki vastaajat kertoivat vastaavansa itse pääsääntöisesti perehdytyksestä 

myymälässä. Kaikki vastaajat kuitenkin kertoivat, että perehdytyksessä on 
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mukana auttamassa muitakin myymälän henkilökuntaa. Eräs vastaaja kertoi, että 

”kaikki on vastuussa, mutta päävastuu on kuitenkin minulla”. 

Teoria (luku 6.8): Perehdyttämisen toteutuksesta ja vastuuttamisesta on aina 

vastuussa esimies (Österberg 2005, 93). Esimiehellä voi olla muuta henkilökuntaa 

perehdyttämisen apuna, mutta se riippuu esimerkiksi yrityksen koosta, 

toimintakonseptista tai organisoinnista. (Kupias & Peltola 2009, 53-56) 

13. Miten perehdytysprosessi etenee ja mitä vaiheita siihen kuuluu? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää miten perehdytysprosessi etenee ja mitä 

vaiheita siihen kuuluu.  

Eräs vastaaja kertoi, että ”no ensimmäiseksi käydään yrityksen taustaa läpi, 

asiakaspalvelua, paketoinnin perusasioita, lahjakorttien myyntiä ja 

vastaanottamista. Sitten tehdään aamuvuoroja ja sitten iltavuoroja. 

Kuukausiraportti tehdään vasta sitten, kun se tulee vastaan ja muut asiat tehdään 

silloin kun ne tulevat vastaan”. Toinen vastaajista kertoi, että ”ensiksi kerrotaan 

yrityksen tiedot, kierretään myymälää läpi ja opetetaan kassankäyttöä ja 

paketointia. Sitten käydään läpi myymälän rutiineja ja seurataan oppimista ja 

opitun varmistamista, myös iltarutiinit ja viikonpäätös käydään läpi”. Kolmas 

vastaaja kertoi perehdytysprosessin alkavan työntekijän vastaanottamisesta 

myymälässä, jonka jälkeen kerrotaan yrityksestä ja käydään tuotteita läpi 

ensimmäisenä päivänä, harjoitellaan lahjapakettien ja sellofaanipakettien 

tekemistä ja opetellaan kassankäyttöä. Tilitykset katsotaan parin viikon aikana.  

Neljäs vastaaja kertoi perehdytysprosessin alkavan myymälässä suunnittelulla 

ennen ensimmäistä työpäivää, sitten ensimmäisenä päivänä käydään läpi 

kassatoimintoja, paketointia ja kaikkia myymälän perusasioita. 

Teoria (luku 6.4): Yrityksen kokonaisvaltaiseen perehdyttämisjärjestelmään 

kuuluu tiedottaminen ennen uuteen työhön tuloa, vastaanotto ja perehdyttäminen 

yritykseen, työsuhdeperehdyttäminen ja työnopastus uudelle työntekijälle. (Viitala 

2013, 193) 
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Teoria (luku 7): Perehdyttäminen on prosessi, johon sisältyy monia eri vaiheita 

(Kupias & Peltola 2009, 102) 

14. Järjestätkö perehdytyksen aikana tai jälkeen uudelle työntekijälle 

palautekeskusteluja perehdytykseen liittyen? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää järjestävätkö esimiehet palautekeskusteluja 

uudelle työntekijälle perehdytyksen aikana tai jälkeen. 

Kolme vastaajista kertoivat järjestävänsä palautekeskusteluja uudelle 

työntekijälle. Yksi vastaajista kertoi, että ei järjestä virallisia keskusteluja uuden 

työntekijän kanssa, mutta hän kysyy kuitenkin aina työntekijän oppimisesta. 

Toinen vastaajista kertoo, että ”on käyty läpi asioita, mitä pitäisi vielä käydä läpi 

ekan kuukauden aikana”. Kolmas vastaaja kertoo seuraavan uuden työntekijän 

oppimista riippuen työsuhteen kestosta, esimerkiksi vakituisen työntekijän kanssa. 

Neljäs vastaaja sanoi järjestävänsä palautekeskusteluja, joissa keskustellaan 

asioista, jotka on opittu ja mitä ei ole vielä opittu. 

Teoria (luku 7.1): . Palautekeskustelussa arvioidaan ja käydään läpi perehtymistä 

ja perehdyttämistä. Tällä tavalla voidaan varmistaa organisaation puolesta, onko 

uudella työntekijällä tarpeeksi hyvät mahdollisuudet onnistua työssään ja onko 

perehdyttäminen ollut tarpeeksi tasokasta. Uusi työntekijä voi saada 

palautuskeskustelussa palautetta omasta työskentelystään ja toiminnastaan ja hän 

voi tämän perusteella tehdä muutoksia omiin tapoihinsa ennen kuin koeaika 

päättyy. (Kupias & Peltola 2009, 106-107)  

15. Kuinka tärkeänä pidät perehdyttämistä yrityksessä? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvitää, kuinka tärkeänä esimiehet pitävät 

perehdytystä yrityksessä. 

Kaikki vastaajat pitivät perehdytystä tärkeänä yrityksessä. Eräs vastaaja sanoi, että 

perehdytys on ensisijaisen tärkeää ja ilman sitä ollaan tyhjän päällä. Toinen 

vastaaja kommentoi, että ”perehdyttäminen on tosi tärkeää ja lakisääteistä, se ei 

ole mielipideasia”. Kaksi vastaajista kertoi perehdytyksen olevan todella tärkeää 



65 

yrityksessä, mutta toinen vastaajista lisäsi vielä, että parhaiten oikeastaan oppii 

itse tekemällä ja ajan kanssa.  

Teoria (luku 6.5): Perehdyttäminen yrityksessä on todella tärkeää ja 

perehdyttämistä tarvitaan jatkuvasti. (Kangas & Hämäläinen 2007, 3-4) 

13.1.3 Teema 3: Tyytyväisyys nykyiseen perehdytykseen, kysymykset 16-19 

16. Oletko tyytyväinen nykyiseen perehdytykseen? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää kuinka tyytyväisiä esimiehet ovat nykyiseen 

perehdytykseen. 

Kaikki vastaajista kertoivat olevansa tyytyväisiä nykyiseen perehdytykseen. Yksi 

kommentoi olevansa tyytyväinen ja hänellä on kokemusta pitkältä ajalta. Toinen 

vastaaja puolestaan kertoi perehdytyksen toimivan hyvin ja etenevän järkevässä 

järjestyksessä. Kolmas vastaaja sanoi olevansa aika lailla tyytyväinen nykyiseen 

perehdytykseen, mutta hänen mielestään aikaa pitäisi olla enemmän, koska 

työtunnit ovat aika minimissä tällä hetkellä. Neljäs vastaaja puolestaan sanoi, että 

hän on tyytyväinen omalta osaltaan ja pyrkii myymälässä tekemään 

perehdytyksen mahdollisimman hyvin.  

17. Mitkä asiat ovat mielestäsi hyvin nykyisessä perehdytyksessä? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää, mitkä asiat ovat hyvin nykyisessä 

perehdytyksessä esimiesten mielestä. 

Kaikilla vastaajilla oli mielipiteitä siitä, mitkä asiat ovat hyvin nykyisessä 

perehdytyksessä. Yksi vastaaja kertoi että ”perehdytys toimii meillä hyvin ja 

etenee järkevässä järjestyksessä”. Kaksi vastaajaa kertoi perehdytyksen 

tarkistuslistan olevan hyvä asia nykyisessä perehdytyksessä ja toinen lisäsi siihen 

vielä, että on todella hyvä, kun uusi perehdytyssuunnitelmakin tulee vielä tämän 

tutkimuksen tuotoksena.  Eräs vastaajista piti nykyisessä perehdytyksessä hyvänä 

sitä, että ”kaikki vuorollaan sitoutuu perehdytykseen ja uudet työntekijät otetaan 

avosylin vastaan”. 
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18. Mitkä asiat ovat mielestäsi huonosti nykyisessä perehdytyksessä? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää, mitkä asiat ovat esimiesten mielestä 

huonosti nykyisessä perehdytyksessä. 

Kaikilla vastaajilla oli myös negatiivisia mielipiteitä nykyisestä 

perehdyttämisestä. Yksi vastaajista kertoi, että ”perehdytyksessä ei ole sinänsä 

mitään huonoa, mutta seurantaa voisi painottaa enemmän ja perehdytys pitäisi 

nähdä prosessina”. Toinen vastaaja kertoo, että hänellä on huonoja kokemuksia 

perehdytyksestä, mutta se on henkilöstä kiinni millainen perehdytys järjestetään. 

Kolmas vastaaja kertoi, että hänen mielestään ”on epäselvää kuinka paljon aikaa 

saa käyttää perehdytykseen” ja puolestaan neljäs vastaaja sanoi, että 

”perehdytykseen käytettävä aika on liian lyhyt”.  

19. Onko nykyisessä perehdytyksessä mielestäsi jotakin kehitettävää? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää onko esimiesten mielestä nykyisessä 

perehdytyksessä joitakin kehitettäviä asioita. 

Vastaajista kolmella oli kehitysehdotuksia nykyiseen perehdytykseen ja yhdellä ei 

ollut lainkaan kehitysehdotuksia. Yksi vastaajista kertoi perehdytyksen ajankäytön 

olevan epäselvää ja haluaisi siihen muutosta. Toinen vastaajista haluaisi, että 

perehdytykseen kiinnitettäisiin enemmän huomiota, kuka sen tekee ja, että 

perehdytys olisi suunnitelmallisempaa. Kolmas vastaaja toivoi saavansa 

perehdytykseen yrityksen osalta tarkempaa ohjeistusta. 

13.1.4 Teema 4: Perehdytyssuunnitelmaan tarvittavat tärkeät asiat, 

kysymykset 20-27 

20. Kuinka paljon aikaa mielestäsi tarvitaan perehdytykseen? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää kuinka paljon aikaa tarvittaisiin 

perehdytykseen, että kaikki asiat ehdittäisiin käydä uuden työntekijän kanssa läpi. 

Vastaajien mielipiteet tarvittavasta ajasta perehdytykseen liittyen erosivat 

paljonkin toisistaan. Yksi vastaajista sanoi, että kolme kuukautta olisi sopiva aika 
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myyjien perehdytykseen, koska rutiinit alkavat tulla vasta silloin. Toinen 

vastaajista taas kertoi, että perehdytyksen kesto riippuu henkilöstä ja jokainen 

oppii omalla ajallaan, mutta yksi kuukausi olisi ihan sopiva aika. Kolmas vastaaja 

kertoi, että yhdeksän työvuoroa on minimiaika perehdytykselle ja työvuorojen on 

oltava erilaisia. Neljäs vastaaja kertoi, että ”kaksi viikkoa on hyvä aika käydä 

perusasioita läpi, että uusi työntekijä pystyy sen jälkeen toimimaan työvuoroissa 

yksin”. Hän myös lisäsi, että ”neljän viikon jälkeen koko perehdytysprosessi olisi 

käyty läpi”.  

Teoria (luku 8.3): Perehdyttäminen loppuu silloin, kun perehdytyksen tavoitteet 

on saavutettu (Kjelin & Kuusisto 2003, 205). 

Teoria (luku 7): Joissakin yrityksissä perehdyttämisjaksot voivat kestää useita 

viikkoja (Viitala 2013, 101). 

21. Mitä kaikkia asioita olisi hyvä suunnitella ja tehdä ennen uuden 

työntekijän saapumista työpaikalle? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää, mitä kaikkia asioita esimiesten olisi hyvä 

suunnitella ja tehdä ennen kun uusi työntekijä saapuu työpaikalle. 

Eräs vastaaja kertoi, että työsopimukset ja sopimukset, työvaatteet ja avaimet on 

oltava valmiina ennen uuden työntekijän saapumista. Hän myös lisäsi, että on 

hyvä keskustella nykyisten työntekijöiden kanssa uudesta tulokkaasta. Toinen 

vastaaja kertoi, että pitäisi olla selkeät toimintaohjeet, pelisäännöt ja suunnitelma 

perehdytyksestä ensimmäiselle päivälle. Kolmas vastaaja kertoi, että työntekijöille 

pitäisi olla materiaalia kotiin vietäväksi. Hän lisäsi, että myymälässä 

henkilökunnalla pitäisi olla aikaa valmistautua uuteen työntekijään ja heidän 

kanssaan käytäisiin läpi tuleva perehdytysprosessi. Neljäs vastaaja sanoi, että ”jo 

työhaastattelussa kartoitetaan osaaminen, sitten pitää miettiä tuleeko uusi 

työntekijä sesonkiaikaan, koska on tärkeää oppia palvelutilanteet. Sulkuvuoro on 

tärkeää näyttää ja aikataulu on tärkeää kertoa työntekijälle ja koska hänellä on 

ensimmäinen työvuoro yksin”. 
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Teoria (luku 7.1): Kiireisimmät käytännön asiat hoidetaan ensimmäisen päivän 

aikana kuten esimerkiksi avainten luovutus, kulkuluvat ja muut luvat tai 

käytännöt, jotka helpottavat työn aloittamista. Jos työvälineet ja luvat voidaan 

hankkia etukäteen ennen uuden työntekijän saapumista, ne kannattaa tehdä 

hyvissä ajoin. (Kupias & Peltola 2009, 105) 

Teoria (luku 7.3): Uusi työntekijä voi esimerkiksi jo osata joitakin asioita, jotka 

kuuluvat tuleviin työtehtäviin. Tämän vuoksi on hyvä arvioida uuden työntekijän 

lähtötasoa ettei turhaan käydä läpi asioita, jotka voidaan osata ennestään. (Kangas 

& Hämäläinen 2007, 15) . Suunnitelma työhön perehdytyksestä olisi hyvä olla 

heti alussa mukana (Kangas & Hämäläinen 2007, 14-15) 

Teoria (luku 8.5): Apumateriaalien tarkoituksena on tukea asioiden muistamista ja 

mieleen painamista. Jos uusi työntekijä on saanut tutustua etukäteen 

materiaaleihin, hänen on paljon helpompi sisäistää kuulemaansa. Yleensä 

ensimmäisenä päivänä uudelle työntekijälle kerrotaan paljon uusia asioita, joten 

tässä tilanteessa materiaaliin etukäteen tutustumisesta voi olla paljonkin hyötyä. 

Uusi työntekijä pystyy myös jälkeenpäin tarkistamaan epäselviksi jääneitä asioita 

saamistaan materiaaleista. (Kangas 2003, 10) 

Teoria (luku 8.3): Perehdyttämisen alkamisen ajankohtaa pitäisi myös miettiä  

etukäteen huolella. Jos perehdytys alkaa esimerkiksi joulun alla, kun on vuoden 

kiireisin sesonkiaika, on silloin mietittävä pystytäänkö perehdytykseen silloin pa-

nostamaan kunnolla vai pitäisikö perehdytys aloittaa ennen kiireisintä sesonkiai-

kaa? (Kjelin & Kuusisto 2003, 242)  

22. Mitkä kaikki asiat olisi hyvä käydä läpi perehdytyksen ensimmäisenä 

päivänä? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää, mitkä kaikki asiat esimiehen olisi hyvä 

käydä läpi uuden työntekijän kanssa perehdytyksen ensimmäisenä päivänä. 

Yksi vastaajista sanoi, että ensimmäisenä päivänä olisi hyvä käydä läpi yrityksen 

perustiedot, tietoja työnkuvasta, kassankäyttöä, paketointia. Hän lisäsi vielä, että 

yrityksen missiosta tai visioista ei kerrota, koska ne löytyvät Focuksesta. Toinen 
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vastaaja sanoi, että käydään läpi tuotteita, varastoa ja myymälää, opetellaan 

kassatoimintoja ja paketointia, ja käydään läpi asiakaspalvelua. Hän lisäsi lopuksi 

vielä, että ensimmäisenä päivänä ei kuitenkaan kerkeä käydä ihan kaikkea läpi.  

Kolmas vastaaja sanoi, että ensimmäisenä päivänä olisi hyvä käydä läpi asioita 

yrityksestä sekä käydä läpi myymälää, paketointia ja kassan käyttöä. Neljäs 

vastaaja sanoi, että ”ensimmäisenä päivänä kannattaa käydä myymälää ja yritystä 

läpi, kertoa tauoista, perusasioista, paketoinnista ja sellaisia asioita, että 

ensimmäisen päivän jännitys hieman laantuu”. 

Teoria (luku 7.1): Uudelle työntekijälle esitellään ensimmäisenä päivänä 

lähimmät työtoverit, työtilat ja hänen työpisteensä. (Kupias & Peltola 2009, 105) 

Myös työhön liittyviä asioita käydään läpi, mutta ei kuitenkaan liikaa. On tärkeää, 

että uudelle työntekijälle ei tule liikaa tietoa, jota hän ei välttämättä pysty 

omaksumaan. (Kupias & Peltola 2009, 105) 

Teoria (luku 8.5): Yrityksen omille www-sivuille, tietojärjestelmiin ja intranetiin 

kerätään yritystä koskevaa tietoa. Intranetissä on yrityksen oman henkilökunnan 

käyttöön kerättyä sisäistä tietoa, kun taas www-sivuilla tieto on kaikkien ihmisten 

käytettävissä. (Österberg 2005, 97) 

23. Mitkä kaikki asiat olisi hyvä käydä läpi perehdytyksen ensimmäisen 

viikon aikana? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää, mitkä asiat esimiehen olisi hyvä käydä läpi 

uuden työntekijän kanssa ensimmäisen viikon aikana. 

Vastaajien vastauksissa löytyi paljonkin samankaltaisuuksia siitä, mitä mieltä he 

olivat ensimmäisen viikon perehdytyksen sisältävistä asioista. Yksi vastaajista oli 

sitä mieltä, että olisi hyvä käydä läpi uuden työntekijän työnkuvaa, paketointia, 

kassan käyttöä ja ohjeistusta tilityksen tekemiseen. Toinen vastaaja sanoi, että 

olisi hyvä käydä läpi asiakaspalvelua, paketointia ja tuotteistoa. Myös ohjeistusta 

Focuksen käytöstä ja keneltä kysytään apua, kun ollaan yksin, olisi aiheellista 

käydä läpi. Kolmas vastaaja kertoi, että olisi hyvä käydä läpi myymälää, kassan 

käyttöä, paketointia, myyntitapahtumia ja käydä läpi sekä aamu- että iltarutiineja. 
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Neljäs vastaaja sanoi, että ”ensimmäisen viikon aikana olisi paras ensin käydä läpi 

perehdytyksen tarkistuslista, sitten käydä läpi myymälän rutiineja, 

asiakaspalvelua, tuotteistoa, varastoa, kassatoimintoja ja paketointia”. 

Teoria (luku 7.1): On tärkeää, että ensimmäisen viikon aikana uusi työntekijä 

pääsee työhönsä kiinni. Jotta uusi työntekijä pääsisi alkuun työssään hänen on 

tärkeää saada kokonaiskuva uudesta työstä ja tutustua organisaatioon ja 

työyhteisöön. (Kupias & Peltola 2009, 105-106) On myös todella tärkeää antaa 

uudelle työntekijälle perehdyttämisohjelma tarkasteltavaksi, jotta hän kokee 

olevansa odotettu ja pääsee hyvin työhön sisälle (Österberg 2005, 97). 

Teoria (luku 7.3): Tavoitteena on opastaa uudelle työntekijälle opastettavat 

työtehtävät ja antaa hänelle mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan 

työtehtävistään. (Kangas & Hämäläinen 2007, 15) 

24. Mitkä kaikki asiat olisi hyvä käydä läpi ensimmäisen kuukauden aikana? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää, mitkä kaikki asiat esimiehen olisi hyvä 

käydä läpi uuden työntekijän kanssa ensimmäisen kuukauden aikana. 

Yksi vastaajista sanoi, että ensimmäisen kuukauden aikana olisi hyvä käydä läpi 

tilitystoiminnot, Focuksen käyttöä, tuoteselvittelyt ja myymäläsaldot. Toinen 

vastaajista sanoi, että pitäisi käydä koko organisaation asioita läpi sekä käydä läpi 

Focusta ja antaa muita tärkeitä tietoja. Kolmas vastaaja sanoi että pitäisi käydä 

läpi kaikki sellaiset työtehtävät, jotka kuuluvat sen hetken tehtäviin. Esimerkiksi 

kesällä ei opeteta uudelle työntekijälle joulupakettien tekemistä. Sitten mietitään, 

mitä tärkeitä asioita seuraavalle kuukaudelle on tulossa, esimerkiksi jos on paljon 

paketoitavaa. Neljäs vastaaja sanoi, että ”ensimmäisen kuukauden aikana on hyvä 

käydä syvällisesti läpi myymälää, paketointia, kassan käyttöä, myyntitapahtumia, 

aamu- ja iltarutiineja, Focuksen käyttöä, kuorman puorkamista, ystäväklubia, 

Smartchipin käyttöä ja kaikkia tarvittavia asioita”.  

Teoria (luku 6.7): Hyvään perehdytykseen sisältyy myös erilaiset käytännön 

toimet, joiden tarkoituksena on helpottaa työssä aloittamista, sekä uuden 
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työntekijän osaamisen kehittämistä ja opastamista työtehtäviin, työympäristöön ja 

koko organisaatioon. (Kupias & Peltola 2009, 19) 

Teoria (luku 7.1): Uudella työntekijällä on oltava mahdollisuus tuoda esille omia 

näkemyksiään ensimmäisen kuukauden aikana. Nämä näkemykset voivat 

parhaimmassa tapauksessa johtaa uusiin ideoihin kehittää toimintatapoja 

yrityksessä. Perehdyttäminen jatkuu ensimmäisen kuukauden aikana 

suunnitelman mukaan ja usein on niin, että päävastuu perehdyttämisestä siirtyy 

hiljalleen perehtyjälle itselleen. (Kupias & Peltola 2009, 106-107) 

25. Ovatko palautekeskustelut perehdytykseen liittyen mielestäsi tarpeellisia? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää ovatko palautekeskustelut esimiesten 

mielestä tarpeellisia. 

Kolme vastaajaa olivat sitä mieltä, että palautekeskustelut ovat tärkeitä ja yksi 

vastaajista oli asiasta eri mieltä. Yksi vastaajista sanoi, että ”ei välttämättä, mutta 

ajatusten vaihtoa perehdytyksestä pitäisi kuitenkin olla”.  Toinen vastaajista sanoi, 

että palautekeskustelut ovat äärimmäisen tärkeitä, koska silloin saa samalla itse 

palautetta ja kehitysehdotuksia perehdytyksestä. Kolmas vastaaja kertoi 

palautekeskustelujen olevan tärkeitä ja oppimisen seurantaa pitäisi painottaa 

perehdytyksessä varsinkin vakituisen myyjän kohdalla. Neljäs vastaaja sanoi 

palautekeskustelujen olevan todella tärkeitä ja, että se on olennainen osa 

perehdytystä.  

Teoria (luku 7.1): . Palautekeskustelussa arvioidaan ja käydään läpi perehtymistä 

ja perehdyttämistä. Tällä tavalla voidaan varmistaa organisaation puolesta, onko 

uudella työntekijällä tarpeeksi hyvät mahdollisuudet onnistua työssään ja onko 

perehdyttäminen ollut tarpeeksi tasokasta. (Kupias & Peltola 2009, 106-107) 

Teoria (luku 8.6): Työnopastuksen ohessa käydyissä keskusteluissa voidaan antaa 

ja saada palautetta, joista hyötyy sekä perehdyttäjä että perehdytettävä (Kangas & 

hämäläinen 2007, 17) 
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26. Missä vaiheessa tai vaiheissa olisi hyvä pitää palautekeskustelu 

perehdytykseen liittyen? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää, koska esimiesten mielestä olisi hyvä pitää 

palautekeskustelu tai palautekeskusteluja uudelle työntekijälle. 

Vastaajien mielipiteet palautekeskustelujen ajankohdasta vaihteli keskenään 

jonkin verran. Yksi vastaajista sanoi, että perehdytyksen loppupuolella olisi hyvä 

pitää palautekeskustelu. Toinen vastaaja kertoi, että 1,5-2 kuukauden jälkeen olisi 

sopiva hetki pitää palautekeskustelu. Kolmas vastaaja sanoi, että 

palautekeskusteluja tulisi pitää jatkuvasti, riippuen työntekijästä. Hän lisäsi vielä, 

että perehdytyksen tulisi olla keskustelevaa. Neljäs vastaaja kertoi, että 

”palautekeskustelujen pitäisi olla 1-2 kuukauden sisällä ja perehdyttämisen pitäisi 

olla keskustelevaa ja perehdytettävä on otettava huomioon, eli perehdytyksen 

pitäisi olla vuorovaikutteista kanssakäymistä”. 

Teoria (luku 7.1): Palautekeskustelu perehdyttäjän kanssa on hyvä käydä läpi 

yhden tai kahden kuukauden työssäolon jälkeen (Kupias & Peltola 2009, 106-

107). 

Teoria (luku 7.3): Opastajan tulisi ottaa opastettava huomioon keskustelun avulla 

aina jokaisen opastetun asian jälkeen, sillä tämä voi auttaa opastettavaa oppimaan 

ja omaksumaan asiat paremmin (Kangas & Hämäläinen 2007, 15). 

Teoria (luku 8.6): Parhaimmillaan perehdyttäminen on vuorovaikutuksellista 

oppimista, keskustelemista, kyselemistä, kannustamista ja kuuntelemista (Kangas 

& Hämäläinen 2007, 17). 

     27. Muut tärkeät asiat? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää oliko esimiehillä vielä joitakin tärkeitä 

asioita kerrottavana perehdytyssuunnitelmaa varten, joita ei oltu vielä kysytty tai 

mainittu.  
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Yksi vastaaja kertoi, että ”perehdytyksessä pitäisi olla painotus 

suunnitelmallisuudessa, miettiä kuka perehdyttää ja on myös tärkeää osata 

huomioida perehdyttäjän taidot”. Hän lisäsi vielä, että kun työntekijä siirtyy 

myymälästä toiseen myymälään on osattava huomioida työntekijän taidot. ”Taidot 

voivat olla hyvät, mutta uuden myymälän pelisääntöjä hän ei vielä tiedä”. Toinen 

vastaaja kertoi, että suunnitelmassa pitäisi olla turvallisuusasioita, koska se on 

todella tärkeää. Esimerkiksi tietoja varkaustilanteista, tulipaloista, työasennosta, 

työsuojahanskojen käytöstä ja se kenelle turvallisuusasioista ilmoitetaan. Kolmas 

vastaaja pitää tärkeänä, että johdolta saisi tietyn aikakehyksen perehdytykseen 

liittyen. Neljäs vastaaja toivoi suunnitelmaan tietoa Mash-maksutavasta ja 

muuttuvista asioista.  

13.2 Työntekijöiden teemahaastattelun vastaukset 

Työntekijöiden teemahaastattelun vastaukset on esitelty tässä luvussa ja jokainen 

kysymys on käyty läpi vuorotellen. Vastaukset on eritelty teemoittain, joita on 

yhteensä neljä ja kysymyksiä on 26. Teoriakytkennät on esitelty vastauksien 

jälkeen, jotta lukijan olisi mahdollisimman helppoa nähdä teoriakytkennät 

vastauksien välillä.  

13.2.1 Teema 1: Taustatiedot, kysymykset 1-4 

1. Nimi: 

2. Ikä: 

3. Kuinka kauan olet työskennellyt Pentik Oy:ssä? 

4. Pentik myymälän sijainti? (myymälä, jossa työskentelet) 

Näillä neljällä kysymyksellä haluttiin selvittää vastaajien taustatietoja. Vastaukset 

on käsitelty anonyymina, joten vastaajien henkilötietoja, kuten nimeä ei kerrota 

lainkaan ja myymälän sijaintia ei kerrota tarkalleen vastaajien henkilötietojen 

suojelemisen ja vastausten luotettavuuden takia. Työntekijöitä haastateltiin 

yhteensä neljää henkilöä ja he olivat iältään 25-55-vuotiaita. Vastaajat ovat 

työskennelleet yrityksessä 10 kuukauden-11 vuoden ajan ja he työskentelevät 

Pentikin myymälöissä ympäri Suomea.  
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13.2.2 Teema 2: Nykyinen perehdyttäminen myymälässä/organisaatiossa, 

kysymykset 5-13 

5. Ottiko esimies sinut vastaan perehdytyksen ensimmäisenä päivänä? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää ottiko esimies työntekijät vastaan heidän 

ensimmäisenä päivänään. 

Kaikki vastaajat kertoivat, että esimies oli ottanut vastaan jokaisen heistä heidän 

ensimmäisenä päivänään.  

Teoria (luku 7.1): Esimiehen olisi hyvä ottaa uusi työntekijä vastaan hänen 

ensimmäisenä työpäivänään, koska se antaa työntekijälle hyvän kuvan 

esimiehestä. (Kupias & Peltola 2009, 103-104) 

6. Kuinka kauan perehdyttäminen kesti? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää kuinka kauan työntekijöiden perehdytys 

kesti. 

Vastaajien perehdytyksen kesto vaihteli keskenään paljonkin.Yksi vastaajista 

kertoi, että häntä perehdytettiin yhden kuukauden ajan. Toinen vastaaja sanoi 

perehdytyksensä kestäneen kaksi viikkoa. Kolmas vastaaja kertoi, että häntä 

perehdytettiin 4-5 päivän ajan ja neljäs vastaaja kertoi perehdytyksen kestäneen 

”noin kaksi viikkoa”. 

Teoria (luku 8.3): Joissakin yrityksissä perehdyttämisjaksot voivat kestää useita 

viikkoja (Viitala 2013, 101). 

7. Saitko joitakin ennakkomateriaaleja ennen perehdytyksen alkua, kuten 

esimerkiksi tietoa yrityksestä ja tuotteista? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää saiko työntekijät joitakin 

ennakkomateriaaleja ennen perehdytyksen alkua, kuten tietoa yrityksestä ja 

tuotteista. 
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Kaikki vastaajat kertoivat, että he eivät saaneet ennakkomateriaaleja ennen 

perehdytyksen alkua. Yksi vastaajista kuitenkin kertoi, että perehdytyksen alussa 

hän sai tiedotteita yrityksestä ja tuotteista.  

Teoria (luku 8.5): Apumateriaalien tarkoituksena on tukea asioiden muistamista ja 

mieleenpainamista. Jos uusi työntekijä on saanut tutustua etukäteen 

materiaaleihin, hänen on paljon helpompi sisäistää kuulemaansa. Yleensä 

ensimmäisenä päivänä uudelle työntekijälle kerrotaan paljon uusia asioita, joten 

tässä tilanteessa materiaaliin etukäteen tutustumisesta voi olla paljonkin hyötyä. 

Uusi työntekijä pystyy myös jälkeenpäin tarkistamaan epäselviksi jääneitä asioita 

saamistaan materiaaleista. (Kangas 2003, 10)  

Teoria (luku 6.3): Jokaisen työntekijän työn pohja luodaan organisaation arvoilla, 

visiolla ja strategialla (Kjelin & Kuusisto 2003, 79). 

Teoria (luku 6.6): Uuden työntekijän on tärkeää oppia tietämään yrityksen 

omistussuhteet ja vähintään pääpiirteittäin yrityksen organisaatio (Kangas & 

Hämäläinen 2007, 2) 

8. Käytiinkö perehdytyssuunnitelma tai perehdytykseen liittyvät asiat läpi 

ennen perehdytyksen alkamista? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää käytiinkö työntekijöiden kanssa 

perehdytyssuunnitelma tai perehdytykseen liittyvät asiat läpi ennen perehdytyksen 

alkamista. 

Kaikki vastaajat kertoivat, että perehdytyssuunnitelmaa tai perehdytykseen 

liittyviä asioita ei käyty läpi ennen perehdytyksen alkamista. Yksi vastaajista 

kertoi kuitenkin, että ”listaa ei ollut silloin ja päiväkohtaisesti käytiin joitakin 

asioita läpi”. Toinen vastaaja kertoi, että ” perehdytyksen tarkistuslistan näin vasta 

aivan perehdytyksen lopussa”. 

Teoria (luku 7.1): Perehdyttäminen pitäisi siis aina aloittaa uuden työntekijän 

vastaanottamisella ja keskustelulla, jonka tavoitteena on tutustua ja esitellä 

perehdytyksessä käytettävä perehdyttämisohjelma. (Österberg 2005, 91) On 
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todella tärkeää antaa uudelle työntekijälle perehdyttämisohjelma tarkasteltavaksi, 

jotta hän kokee olevansa odotettu ja pääsee hyvin työhön sisälle (Österberg 2005, 

97). Myös työhön liittyviä asioita käydään läpi, mutta ei kuitenkaan liikaa. On 

tärkeää, että uudelle työntekijälle ei tule liikaa tietoa, jota hän ei välttämättä pysty 

omaksumaan. (Kupias & Peltola 2009, 105) 

9. Keitä osallistui perehdytykseen ja kuka toimi pääosin perehdyttäjänäsi? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää keitä osallistui työntekijöiden 

perehdytykseen ja kuka toimi pääosin heidän perehdyttäjänään.  

Kaikki vastaajat kertoivat, että pääosin perehdyttäjänä toimi myymäläpäällikkö. 

Yksi vastaaja kertoi, että myymäläpäällikön lisäksi muu henkilökunta auttoi 

perehdytyksessä. Toinen vastaaja kertoi että myymäläpäällikön lisäksi kahden 

toisen myymälän myymäläpäälliköt avustivat perehdyttämisessä. Kolmas vastaaja 

kertoi, että myymäläpäällikön lisäksi perehdytyksessä auttoi myös myymälän 

ykkösmyyjä. Neljäs vastaaja kertoi, että ”perehdytyksessä pääosin toimi 

myymäläpäällikkö, mutta ohessa auttoivat myös myyjät ja kollegat”. 

Teoria (luku 6.8): Perehdyttämisen toteutuksesta ja vastuuttamisesta on aina 

vastuussa esimies (Österberg 2005, 93). Esimiehellä voi olla muuta henkilökuntaa 

perehdyttämisen apuna, mutta se riippuu esimerkiksi yrityksen koosta, 

toimintakonseptista tai organisoinnista. (Kupias & Peltola 2009, 53-56) 

Teoria (luku 6.9): Yleensä perehdyttämiseen osallistuvat kaikki ne työntekijät, 

joiden kanssa uusi työntekijä tulee olemaan tulevaisuudessa tekemisissä 

(Kauhanen 2010, 151). 

10. Miten perehdytysprosessi eteni ja mitä vaiheita siihen kuului? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää, miten työntekijöiden perehdytysprosessi 

eteni ja mitä vaiheita siihen kuului. 

Vastaajien vastauksissa löytyi paljon samankaltaisuuksia, mutta eroavaisuuksiakin 

löytyi jonkin verran. Yksi vastaajista kertoi, että hänellä ei ollut varsinaista 
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perehdytysprosessia oman esimiehen kanssa. Perusasiat käytiin läpi, kuten 

tuotteet, kassan käyttö, turvallisuusasioita ja paketointia. Perehdytyksessä ei ollut 

tarkkaa suunnitelmaa. Hän kertoo, että oman esimiehen kanssa käytiin lista 

perehdytyksestä läpi, mutta ei edetty tietyn tahdin mukaan. Joitakin kohtia ei 

voinut käydä läpi ennen kuin ne tulivat eteen, esimerkiksi tehtaanmyymäläsiirto. 

Toinen vastaaja kertoi, että myymäläpäällikkö esitteli tuotteet, keramiikan tekoa, 

kankaita, kynttilöitä, kassan käyttöä, Focuksen käyttöä ja paketointia. Nämä 

käytiin läpi noin 4-5 päivän aikana. Kolmas vastaaja kertoi, että ensimmäisenä 

päivänä käytiin läpi myymälän avaaminen, työvaatteet, myymälän pelisäännöt, 

aamurutiinit, iltarutiinit ja kuorman purkua. Neljäs vastaaja kertoi, että 

”ensimmäiseksi oli myymälän esittelyä, tuotteiden läpikäyntiä, tietoa tuotteista ja 

kassan käyttöä. Sitten opeteltiin paketointia, Focuksen käyttöä, tilityksen tekoa, 

myymälän avaamista ja sulkemista. Nämä tehtiin 3-4 viikossa”. 

Teoria (luku 7): Perehdyttäminen on prosessi, johon sisältyy monia eri vaiheita 

(Kupias & Peltola 2009, 102).  

Teoria (luku 6.4):  Yrityksen kokonaisvaltaiseen perehdyttämisjärjestelmään 

kuuluu tiedottaminen ennen uuteen työhön tuloa, vastaanotto ja perehdyttäminen 

yritykseen, työsuhdeperehdyttäminen ja työnopastus uudelle työntekijälle. (Viitala 

2013, 193) Perehdyttämisellä pyritään antamaan uudelle työntekijälle oikea kuva 

yrityksestä ja auttaa työntekijää saamaan positiivisia kokemuksia työtehtävistään 

ja yrityksestä (Kauhanen 2010, 151). 

11. Järjestikö esimiehesi palautekeskusteluja perehdytykseen ja 

oppimiseesi liittyen perehdytyksen aikana tai jälkeen? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää järjestikö esimies palautekeskusteluja 

työntekijöille perehdytyksen aikana tai jälkeen. 

Kaksi vastaajista kertoi, että esimies ei järjestänyt palautekeskusteluja 

perehdytykseen ja oppimiseen liittyen. Toinen heistä lisäsi vielä, että 

palautekeskustelujen järjestäminen olisi todella tärkeää. Kolmas vastaaja kertoi, 

että varamyymäläpäällikön kanssa käytiin läpi oppimista ja perehdytyksen 
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onnistumista. Neljäs vastaaja kertoi myös, että palautekeskusteluja käytiin. Hän 

lisäsi vielä, että ”perehdyttäjä kysyi aina aluksi haluanko vielä kerrata jotain, kun 

ensimmäinen vuoro yksin tuli todella pian niin oli todella tärkeää varmistaa 

oppiminen”. 

Teoria (luku 7.1): Palautekeskustelussa arvioidaan ja käydään läpi perehtymistä ja 

perehdyttämistä. Tällä tavalla voidaan varmistaa organisaation puolesta, onko 

uudella työntekijällä tarpeeksi hyvät mahdollisuudet onnistua työssään ja onko 

perehdyttäminen ollut tarpeeksi tasokasta. Uusi työntekijä voi saada 

palautuskeskustelussa palautetta omasta työskentelystään ja toiminnastaan ja hän 

voi tämän perusteella tehdä muutoksia omiin tapoihinsa ennen kuin koeaika 

päättyy. (Kupias & Peltola 2009, 106-107) Palautekeskustelu on hyvä käydä läpi 

ensimmäisen viikon lopussa, jossa käsitellään perehdyttämisen ja perehtymisen 

ensivaikutelmista. Tämän avulla voidaan arvioida, mihin asioihin täytyy etenkin 

jatkossa panostaa ja mitä asioita voidaan jättää pois.(Kupias & Peltola 2009, 105-

106) Palautekeskustelu perehdyttäjän kanssa on hyvä käydä läpi myös yhden tai 

kahden kuukauden työssäolon jälkeen (Kupias & Peltola 2009, 106-107). 

12. Olitko oppinut kaikki tarvittavat asiat perehdytyksen päättyessä? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää olivatko työntekijät oppineet kaikki 

tarvittavat asiat perehdytyksen päättyessä. 

Yksi vastaajista kertoi oppineensa kaikki tarvittavat asiat perehdytyksen 

päättyessä. Toinen vastaajista kertoi, että ei ollut oppinut tarvittavia asioita 

perehdytyksen päättyessä. Hän lisäsi vielä, että ”oli todella pelottavaa ja 

jännittävää kun ensimmäinen työvuoro yksin tuli eteen”. Kolmas vastaaja kertoi, 

että hän oli oppinut ainakin välttämättömimmät asiat, kuten kassan käytön ja 

keneltä kysyä apua, että osasi toimia myymälässä yksin. Hän lisäsi vielä, että ei 

ollut oppinut asioita syvällisesti. Neljäs vastaaja kertoi, että oppi tarvittavat asiat 

”kutakuinkin, mutta puutteita oli myös. Hän kertoi myös, että ”tuotteita ja tietoa 

yrityksestä ei käyty läpi ollenkaan.” 
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Teoria (luku 6.4): Työhön perehdyttämisen tavoitteena on se, että uusi työntekijä 

hallitsee työtehtävänsä, tuottaa laadukkaita tuotteita ja antaa asiakkaille laadukasta 

palvelua (Kauhanen 2010, 152).  

Teoria (luku 6.5): Onnistuneella Perehdytyksellä uusi työntekijä oppii työnsä heti 

oikein ja nopeasti (Kangas & Hämäläinen 2007, 3-4). Kun perehdytys on 

onnistunutta virheet vähenevät ja virheiden korjaamiseen käytetty aika pystytään 

samalla säästämään (Österberg 2005, 90). 

 13. Kuinka tärkeänä pidät perehdyttämistä yrityksessä? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää, kuinka tärkeänä työntekijät pitävät 

perehdytystä yrityksessä. 

Kaikki vastaajat pitivät perehdyttämistä yrityksessä todella tärkeänä. Yksi 

vastaaja sanoi perehdytyksen olevan ”todella tärkeää ja se täytyy hoitaa hyvin ja 

suunnitelmallisesti, muuten motivaatio työhön katoaa”. Toinen vastaajista kertoi 

perehdytyksen olevan ”hirmuisen tärkeää ja panostus perehdytykseen vaikuttaa 

työmotivaatioon”. Kolmas vastaajista sanoi, että perehdyttäminen on 

välttämätöntä. Kun uusi työntekijä sitoutetaan työhön ja tuotteisiin se antaa 

samalla mahdollisuuden esimiehelle tutustua työntekijän vahvuuksiin. Neljäs 

vastaaja kertoi, että perehdytys on hänen mielestään todella tärkeää, koska ilman 

sitä laatustandardit olisivat todella huonot.  

Teoria (luku 6.5): Perehdyttämisestä hyötyy koko työyhteisö ja tämä kaikki 

vaikuttaa positiivisesti uuden työntekijän motivaatioon, mielialaan ja jaksamiseen. 

Perehdyttäminen yrityksessä on todella tärkeää ja perehdyttämistä tarvitaan 

jatkuvasti. (Kangas & Hämäläinen 2007, 3-4). 

13.2.3 Teema 3: Tyytyväisyys nykyiseen perehdytykseen, kysymykset 14-19 

14. Oletko tyytyväinen nykyiseen perehdytykseen? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää ovatko työntekijät tyytyväisiä nykyiseen 

perehdytykseen. 
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 Kaksi vastaajista kertoivat olevansa tyytyväisiä nykyiseen perehdytykseen. 

Toinen heistä lisää vielä, että kuukausipalavereissa kerrotaan hyvin aina uusista 

asioista. Toinen heistä taas sanoi, että pitäisi tarkistaa, että jokainen vaihe 

perehdytyksestä käydään läpi. Hän lisäsi vielä, että palautteen antoa ja 

tsemppausta voisi olla enemmän. Kolmas vastaaja sanoi, että ei ole tyytyväinen 

nykyiseen perehdytykseen ja toivoisi perehdytyksen olevan suunnitelmallisempaa. 

Neljäs vastaaja sanoi: ”Joo varmaan, olisi perehdytys voinut olla parempaakin”. 

Hän lisäsi vielä, että ”nykypäivänä on kuitenkin enemmän annettavaa ja niin 

sanotut raamit perehdytykseen”.  

15. Mitkä asiat ovat mielestäsi hyvin nykyisessä perehdytyksessä? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää, mitkä asiat ovat työntekijöiden mielestä 

hyvin nykyisessä perehdytyksessä. 

Kolmella vastaajalla oli jotakin positiivista sanottavaa nykyisestä perehdytyksestä. 

Kaksi vastaajista kertoi, että perehdytyksen tarkistuslista on todella hyvä asia. 

Kolmas vastaaja kertoi, että perehdytyksen alku alkoi hyvin, mutta se oli 

kuitenkin aika hullunmyllyä. Hän lisäsi vielä, että paketoinnin opetus oli hyvää. 

Neljäs vastaaja kertoi. Neljäs vastaaja sanoi, että ”nykyisessä perehdytyksessä ei 

ole paljon hyvää, suunnitelma puuttuu, myymälöillä pitäisi olla tietoja, siitä mitä 

asioita perehdytetään ja perehdytyksen oppiminen pitäisi varmistaa”. 

 16. Mitkä asiat ovat mielestäsi huonosti nykyisessä perehdytyksessä? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää, mitkä asiat ovat työntekijöiden mielestä 

huonosti nykyisessä perehdytyksessä. 

Kaikilla vastaajilla oli jotakin negatiivista sanottavaa nykyisestä perehdytyksestä. 

Yksi vastaaja sanoi, että sesonkimyyjillä pitäisi olla tarkistuslista perusasioista, 

jotta he saisivat hyvän kokonaiskuvan työnkuvasta ja yrityksestä. Hän lisäsi myös, 

että palautekeskusteluja tarvittaisiin myös. Toinen vastaaja kertoi, että ”aikaraja 

rajoittaa perehdytystä ja vastuu alkoi todella nopeasti, kun joutui olemaan 

ensimmäisen kerran yksin myymälässä”. Kolmas vastaaja sanoi, että 

perehdytyssuunnitelma puuttuu, myymälöillä pitäisi olla tiedot siitä, mitä asioita 
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perehdytetään ja perehdytyksen oppiminen pitäisi varmistaa. Neljäs vastaaja 

sanoi, että ”pitäisi olla suunnitelma työntekijöille, enemmän tietoa ja opetusta 

kankaiden leikkaamisesta ja kuoseista”. Hän myös lisäsi, että hänen kanssaan ei 

ollut puhetta yrityksen asiakaspalvelutavoista. 

 17. Onko nykyinen perehdytys mielestäsi tarpeeksi kattavaa? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää onko nykyinen perehdytys tarpeeksi 

kattavaa työntekijöiden mielestä. 

Kaksi vastaajista oli sitä mieltä, että nykyinen perehdytys on tarpeeksi kattavaa. 

toinen heistä sanoi, että perehdytys on ”ihan kattavaa”. Toiset kaksi vastaajaa oli 

taas sitä mieltä, että perehdytys ei ole tarpeeksi kattavaa. Toinen heistä sanoi, että 

”perehdytys ei ole kattavaa ja tarvittaisiin parempaa tuotetietoa ja yritystietoa”. 

Toinen heistä sanoi taas että ”perehdytys ei ole kattavaa, koska suunnitelmaa ei 

ole lainkaan”. 

Teoria (luku 6.4): Yrityksen kokonaisvaltaiseen perehdyttämisjärjestelmään 

kuuluu tiedottaminen ennen uuteen työhön tuloa, vastaanotto ja perehdyttäminen 

yritykseen, työsuhdeperehdyttäminen ja työnopastus uudelle työntekijälle (Viitala 

2013, 193). Työhön perehdyttämisen tavoitteena on se, että uusi työntekijä 

hallitsee työtehtävänsä, tuottaa laadukkaita tuotteita ja antaa asiakkaille laadukasta 

palvelua (Viitala 2013, 193).  

 18. Vaikuttiko perehdytys positiivisesti tai negatiivisesti työmotivaatioosi? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää vaikuttiko perehdytys positiivisesti vai 

negatiivisesti työntekijöiden työmotivaatioon. 

Kolme vastaajista kertoi, että perehdytys vaikutti positiivisesti heidän 

työmotivaatioonsa. Yksi heistä sanoi kokevansa sen positiivisesti, koska hänen 

kanssaan käytiin läpi, mitä häneltä odotetaan heti perehdytyksen alussa. Toinen 

heistä sanoi, että se vaikutti positiivisesti ja hänelle tuli fiilis, että nyt hän on aito 

Pentikläinen. Yksi vastaaja sanoi kuitenkin, että perehdytys vaikutti negatiivisesti 

hänen työmotivaatioonsa.  
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Teoria (luku 6.5): Perehdyttämisestä hyötyy koko työyhteisö ja tämä kaikki 

vaikuttaa positiivisesti uuden työntekijän motivaatioon, mielialaan ja jaksamiseen 

(Kangas & Hämäläinen 2007, 3-4). Kun perehdytys on onnistunutta, työntekijät 

ovat motivoituneempia ja viihtyvät työssään (Kangas ja Hämäläinen 2007, 4-5) 

Teoria (luku 6.2): Jos työntekijöille annetaan välinpitämätöntä tukea ja palvelua 

voi käydä niin, että heidän kykynsä palvella yrityksen oikeita asiakkaita 

heikkenee. Tämän välttämiseksi työntekijät pitäisi perehdyttää ja kouluttaa 

työtehtäviinsä huolella, koska se lisää heidän työmotivaatiotaan. (Grönroos 2009, 

443-448)  

 19. Onko nykyisessä perehdytyksessä mielestäsi jotakin kehitettävää? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää, onko työntekijöiden mielestä nykyisessä 

perehdytyksessä jotakin kehitettävää. 

Kaikilla vastaajilla oli paljon kehitettäviä asioita nykyiseen perehdytykseen 

liittyen. Yksi vastaajista sanoi, että kannustusta ja palautteenantoa 

perehdytyksessä saisi olla enemmän. Hän lisäsi vielä, että kuukaudenpäätöksestä 

olisi hyvä olla vaiheittainen ohjeistuslista myymälässä. Toinen vastaaja sanoi, että 

”pitäisi olla ennakkomateriaalia, infopaketti uudelle työntekijälle, 

perehdytyssuunnitelman rakenteen ja vaiheiden esittely perehdytyksestä”. Kolmas 

vastaaja sanoi, että silloin kun vakituinen työntekijä on työvuorossa olisi silloin 

kiva saada tietoa ja perehdytystä esimerkiksi kuinka saippuat, kahvit ja teet 

valmistetaan. Se tekisi perehdytyksestä pitkäaikaisemman prosessin ja se olisi 

silloin jatkuvaa. Hän lisäsi vielä, että olisi mahtavaa jos työntekijät pääsisivät 

Posiolle, missä Pentikin juuret ovat. Neljäs vastaaja kertoi, että ”pitäisi olla 

perehdytyssuunnitelma ja perehdytyksen kesto saisi olla pidempi. Perehdytyksen 

tarkistuslistan pitäisi olla perehdyttäjällä jatkuvasti mukana ja pitäisi merkitä 

listaan aina, kun jokainen vaihe on käyty läpi. Viimeiset tarkistukset olisi hyvä 

käydä läpi vielä perehdytyksen päätyttyä”. 
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13.2.4 Teema 4: Perehdytyssuunnitelmaan tarvittavat tärkeät asiat, 

kysymykset 20-26 

20. Kuinka paljon aikaa mielestäsi tarvitaan perehdytykseen? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää, kuinka paljon aikaa työntekijöiden mielestä 

tarvitaan perehdytykseen. 

Vastaajien mielipiteet perehdytykseen tarvittavasta ajasta vaihteli paljonkin 

vastaajien välillä. Yksi vastaaja sanoi, että ”2-4 viikkoa on riittävä aika, mutta se 

tietenkin riippuu työvuoroista”. Toinen vastaaja sanoi, että kaksi viikkoa olisi 

sopiva aika. Kolmas vastaaja taas sanoi, että 4-5 päivää on riittävästi. Neljäs 

vastaaja kertoi että 1-2 viikkoa on sopiva kesto perehdytykselle. Hän lisäsi vielä, 

että ”perehdytyskertojen olisi hyvä olla lyhyitä noin 4-5 tunnin työvuoroja, että 

uusi työntekijä pystyy oppimaan ja sisäistämään kaiken. Olisi hyvä olla ainakin 

yksi aamuvuoro, kaksi iltavuoroa ja yksi päivävuoro”.  

Teoria (luku 8.3): Perehdyttäminen loppuu silloin, kun perehdytyksen tavoitteet 

on saavutettu (Kjelin & Kuusisto 2003, 205).  

Teoria (luku 7): Joissakin yrityksissä perehdyttämisjaksot voivat kestää useita 

viikkoja (Viitala 2013, 101). 

21. Mitkä asiat olisi hyvä käydä läpi perehdytyksen ensimmäisenä päivänä? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää, mitkä asiat työntekijöiden mielestä olisi 

hyvä käydä läpi perehdytyksen ensimmäisenä päivänä. 

Yksi vastaajista sanoi, että ensimmäisenä päivänä pitäisi käydä läpi millainen 

asiakaspalvelukulttuuri Pentikillä on, myymälän käytännölliset asiat, jokapäiväiset 

toiminnat ja antaa tuotteiden ja yrityksen infopaketti. Toinen vastaaja kertoi että 

”pitäisi käydä läpi turvallisuusasioita, perustoimintoja myymälässä, takahuoneen 

varasto, tuotteet, kaikki mitä kassalta löytyy ja kassatoimintoja”. Kolmas vastaaja 

kertoi, että ”pitäisi käydä läpi myymälää ja varastoa, myymälän uloskäyntejä, 

tuotteita, tuotteiden saldoja, kassatoimintoja ja asiakaspalvelua. On myös tärkeää 
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kertoa työajoista, tauoista ja työvaatteista.” Neljäs vastaaja sanoi, että pitäisi 

käydä läpi kassa- ja perustoimintoja, tuotteiden saatavuutta, turvallisuusasioita, 

asiakaspalvelua ja myymälän pelisääntöjä”.  

Teoria (luku 7.1): Kiireisimmät käytännön asiat hoidetaan ensimmäisen päivän 

aikana kuten esimerkiksi avainten luovutus, kulkuluvat ja muut luvat tai 

käytännöt, jotka helpottavat työn aloittamista. Jos työvälineet ja luvat voidaan 

hankkia etukäteen ennen uuden työntekijän saapumista, ne kannattaa tehdä 

hyvissä ajoin. Uudelle työntekijälle esitellään ensimmäisenä päivänä lähimmät 

työtoverit, työtilat ja hänen työpisteensä. (Kupias & Peltola 2009, 105)  

22. Mitkä kaikki asiat olisi hyvä käydä läpi perehdytyksen ensimmäisen 

viikon aikana? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää mitkä kaikki asiat työntekijöiden mielestä 

olisi hyvä käydä läpi ensimmäisen viikon aikana. 

Yksi vastaajista sanoi, että ensimmäisen viikon aikana olisi hyvä käydä läpi 

syventävää tietoa tuotteista, kassatoimintoja, lahjakorttien myyntiä ja 

vastaanottoa, tuotteiden palauttamista ja vaihtoja, Focus-ohjelman käyttöä ja 

paketointia. Toinen vastaaja sanoi, että ensimmäisellä viikolla pitäisi käydä läpi 

Focusta, etsiä tuotteita focuksesta, käydä läpi myymäläsaldoja ja tuotteiden 

saldoja sekä purkaa kuormaa. Kolmannen vastaajan mielestä ”ensimmäisen viikon 

aikana pitäisi kertoa työntekijöille Focuksesta, tietoja yrityksestä, mitä meidän 

tuotteet on ja syventyä tuotteisiin, käydä läpi sesonkituotteita ja esillepanoja 

myymälässä”. Neljäs vastaaja oli sitä mieltä että ”pitäisi käydä läpi 

markkinointisuunnitelmaa, uutiskirjeitä, kankaan leikkaamista ja henkilökunnan 

työterveyspalveluista on tärkeää myös kertoa”. 

Teoria (luku 7.1): On tärkeää, että ensimmäisen viikon aikana uusi työntekijä 

pääsee työhönsä kiinni. Jotta uusi työntekijä pääsisi alkuun työssään hänen on 

tärkeää saada kokonaiskuva uudesta työstä ja tutustua organisaatioon ja 

työyhteisöön. Perehdyttämisen luonne riippuu työn, työyhteisön sekä 
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organisaation luonteesta ja on tärkeää, että perehdyttäminen on järjestetty 

mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. (Kupias & Peltola 2009, 105-106) 

23. Mitkä asiat olisi hyvä käydä läpi perehdytyksen ensimmäisen kuukauden 

aikana? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää, mitkä asiat työntekijöiden mielestä olisi 

hyvä käydä läpi ensimmäisen kuukauden aikana. 

Yksi vastaaja kertoi, että pitäisi tarkastella syvemmin focusta ja käydä läpi 

kuukauden päätöksen tekemistä. Toinen vastaaja kertoi, että ”pitäisi käydä läpi 

syventävää tietoa tuotteista, antaa tietoa organisaation suunnittelijoista, käydä läpi 

asiakasreklamaatioita sekä tehdä viikon- ja kuukauden päätös”. Kolmas vastaaja 

sanoi, että pitäisi tehdä kuukauden päätös, tilitys ja siivota kivijalkamyymälöissä. 

Neljäs vastaaja sanoi, että ”pitäisi syventyä tuotteisiin, materiaaleihin ja kassan 

syvempiin toimintoihin, tehdä reklamaatioita, antaa tietoa henkilöistä keiltä 

kysytään apua tietyissä tilanteissa ja käydä läpi perehdytyslista”. 

Teoria (luku 7.1): Uudella työntekijällä on oltava mahdollisuus tuoda esille omia 

näkemyksiään ensimmäisen kuukauden aikana. Nämä näkemykset voivat 

parhaimmassa tapauksessa johtaa uusiin ideoihin kehittää toimintatapoja 

yrityksessä. Perehdyttäminen jatkuu ensimmäisen kuukauden aikana 

suunnitelman mukaan ja usein on niin, että päävastuu perehdyttämisestä siirtyy 

hiljalleen perehtyjälle itselleen. (Kupias & Peltola 2009, 106-107)  

24. Ovatko palautekeskustelut perehdytykseen liittyen mielestäsi tarpeellisia? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää ovatko palautekeskustelut työntekijöiden 

mielestä tarpeellisia. 

Kaikki vastaajat olivat samaa mieltä siitä, että palautekeskustelut olisivat 

tarpeellisia. Yksi vastaaja sanoi vielä, että ”ne ovat todella tarpeellisia ja 

myymäläpäällikön ja työntekijöiden pitäisi muutenkin keskustella jatkuvasti, että 

perehdytys olisi vuorovaikutteista”.  
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Teoria (luku 7. 1): Palautekeskustelussa arvioidaan ja käydään läpi perehtymistä ja 

perehdyttämistä. Tällä tavalla voidaan varmistaa organisaation puolesta, onko 

uudella työntekijällä tarpeeksi hyvät mahdollisuudet onnistua työssään ja onko 

perehdyttäminen ollut tarpeeksi tasokasta. Uusi työntekijä voi saada 

palautuskeskustelussa palautetta omasta työskentelystään ja toiminnastaan ja hän 

voi tämän perusteella tehdä muutoksia omiin tapoihinsa ennen kuin koeaika 

päättyy. (Kupias & Peltola 2009, 106-107) 

25. Missä vaiheessa tai vaiheissa olisi hyvä pitää palautekeskustelu 

perehdytykseen liittyen? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää koska työntekijöiden mielestä 

palautekeskustelu tai palautekeskusteluja olisi hyvä pitää. 

Vastaajien mielipiteet palautekeskustelun ajankohdista vaihtelivat heidän välillään 

hieman. Yksi vastaaja sanoi, että ”palautekeskustelu olisi hyvä pitää heti 

ensimmäisen kuukauden jälkeen”. Toinen vastaaja kertoi, että ”kahden viikon 

kuluttua ja sitten tarkistus vielä 1-2 kuukauden jälkeen”. Kolmas vastaaja sanoi, 

että ”perehdytyksen loppupuolella ja suunnitelmassa olisi hyvä olla kohta, koska 

keskustelut pidetään, mutta tietenkin se on tapauskohtaista”. Neljäs vastaaja sanoi, 

että ”viikolla kaksi 5-8 vuoron jälkeen, kun varsinaiset perehdytyspäivät on käyty 

läpi”. 

Teoria (luku 7.1): Palautekeskustelu on hyvä käydä läpi ensimmäisen viikon 

lopussa, jossa käsitellään perehdyttämisen ja perehtymisen ensivaikutelmista. 

Tämän avulla voidaan arvioida, mihin asioihin täytyy etenkin jatkossa panostaa ja 

mitä asioita voidaan jättää pois. Palautekeskustelu perehdyttäjän kanssa on hyvä 

käydä läpi yhden tai kahden kuukauden työssäolon jälkeen. (Kupias & Peltola 

2009, 105-107)  

26. Muut tärkeät asiat? 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää oliko työntekijöillä vielä joitakin tärkeitä 

asioita kerrottavana perehdytyssuunnitelmaa varten, jota ei ole vielä mainittu. 



87 

Yksi vastaaja sanoi, että ”pitäisi olla yritys- ja tuoteinfo paketti, opastusta 

kankaanleikkuuseen ja tarkistuslista sulkemisesta olisi myös tärkeää olla 

myymälässä”. Toinen vastaaja sanoi, että suunnitelmassa olisi hyvä olla kohdat 

nimikirjoituksille ja päivämäärälle, koska mikäkin vaihe on käyty läpi ja kuka sen 

on opettanut. Hän lisäsi vielä, että perehdyttäjän on todella tärkeää antaa 

perehdytettävän tehdä itse ja tukea häntä hänen vierellään. Kolmas vastaaja taas 

sanoi, että ”kuukaudenpäätös pitäisi käydä hyvin läpi ja siihen pitäisi olla hyvät 

ohjeet”. Neljännen vastaajan mielestä kiinteistön turvallisuusasiat, perehdytyksen 

aikamääritys ja henkilökunnan yhteystiedot ovat tärkeitä asioita. 
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14 VASTAUSTEN YHTEENVETO  

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulosten yhteenveto, jotta voitaisiin saavuttaa 

kokonaiskuva saaduista tuloksista. Tutkimuksen haastattelurungot koostuvat 

neljästä eri teemasta. Teemat ovat täysin samat sekä esimiesten että työntekijöiden 

haastattelurungoissa, mutta kysymykset ovat erilaiset. Tutkimuksen otanta 

koostuu neljästä Pentik Oy:n perehdyttäjästä eli esimiehestä ja neljästä 

perehdytettävästä eli työntekijästä. Haastateltavia oli siis yhteensä kahdeksan 

henkilöä. Sekä esimiesten että työntekijöiden haastatteluissa nousi varsin selvästi 

esille mihin he ovat tyytyväisiä ja mihin he kaipaavat parannuksia. Haastateltavat 

puhuivat suoraan ja avoimesti. Se on todella hienoa, sillä tulokset olivat erittäin 

totuudenmukaisia ja tämän ansiosta perehdyttämistä ja muita asioita pystytään 

viemään eteenpäin. Olen koonnut vastausten yhteenvedon taulukoihin, joista 

lukijan on helppo hahmottaa tutkimuksen kokonaistulokset. Ensin käydään 

teemoittain läpi esimiesten vastausten yhteenveto ja sen jälkeen työntekijöiden.  

Taulukko 1. Esimiesten vastausten yhteenveto 

Teema 1: Taustatiedot 

 

- vastaajia haastateltiin yhteensä neljää henkilöä 

 

- vastaajat ovat 30- 46 vuoden ikäisiä 

 

- vastaajat ovat työskennelleet yrityksessä 8- 14 vuoden ajan ja he 

työskentelevät Pentikin myymälöissä ympäri suomea 

 

- vastaajat ovat perehdyttäneet 12- 50 henkilöä  
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Teema 2: Nykyinen perehdyttäminen myymälässä/organisaatiossa 

 

- Suunnitellaan, mitä ensimmäisenä päivänä tehdään katsomalla 

perehdytyksen tarkistuslistaa sekä suunnitellaan työvuorot ja perehdytyksen 

ajankäyttö  

 

- Kaksi vastaajaa käyttää perehdytyksen tarkistuslistaa ja toiset kaksi 

vastaajaa eivät käytä sitä  

 

- Kaikki vastaajat ottavat ensimmäisenä päivänä yhteyttä työntekijöihin, 

tiedottavat heitä ja ottavat heidät vastaan 

  

-  Kaikki vastaajat antavat uusille työntekijöille tietoa yrityksestä ja siihen 

liittyvistä asioista ensimmäisenä päivänä 

 

- Perehdytys kestää noin 6 päivää - 4 viikkoa 

 

- Kaikki vastaajat vastaavat perehdytyksestä itse ja heillä kaikilla on 

perehdytyksen apuna myös muuta henkilökuntaa 

 

- Perehdytysprosessista löytyi paljon samankaltaisuuksia vastaajien välillä 

- Perehdytysprosessissa käydään läpi yrityksen taustaa ja tietoja, myymälää, 

kassan käyttöä, paketointia, asiakaspalvelua, myymälän rutiineja, ilta- ja 

aamurutiineja, sekä lopuksi tilityksen ja viikonpäätöksen tekemistä 

 

- Kolme vastaajaa järjestää palautekeskusteluja, mutta yksi heistä ei järjestä 

virallisia palautekeskusteluja ollenkaan  

 

- Kaikki vastaajat pitävät perehdyttämistä yrityksessä todella tärkeänä  
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Teema 3: Tyytyväisyys nykyiseen perehdytykseen 

- Kaikki vastaajat ovat melko tyytyväisiä perehdytykseen 

 

- Aikaa tarvitaan enemmän 

 

- Etenee järkevässä järjestyksessä 

 

- Tarkistuslista on hyvä asia 

 

- Kaikki sitoutuvat vuorollaan perehdytykseen  

 

- Uudet työntekijät otetaan hyvin vastaan 

 

- Perehdytys pitäisi nähdä prosessina  

 

- Oppimisen seurantaa pitäisi painottaa enemmän 

 

- Perehdyttäjän luonteella on vaikutus perehdytyksen onnistumiseen tai 

epäonnistumiseen 

 

- Perehdytykseen käytettävä aika on liian lyhyt 

 

- On epäselvää, kuinka paljon aikaa saa käyttää perehdytykseen 

 

- Pitäisi kiinnittää enemmän huomiota perehdytykseen ja kuka sen tekee 

 

- Perehdytyksen pitäisi olla suunnitelmallisempaa 

Teema 4: Perehdytyssuunnitelmaan tarvittavat tärkeät asiat 

- Perehdytyksen pitäisi kestää 2 viikkoa – 3 kuukautta 

 

- Ennen uuden työntekijän saapumista työpaikalle on oltava valmiina: 

avaimet, työsopimukset, työvaatteet, keskustelu uudesta työntekijästä 

henkilökunnan kanssa, perehdytysprosessin läpikäynti muun 

henkilökunnan kanssa, selkeät toimintaohjeet ja suunnitelma 

perehdytyksestä, materiaalia uudelle työntekijälle kotiin vietäväksi ja 

perehdytyksen ajankohtaa on tärkeää miettiä ennen uuden työntekijän 

saapumista työpaikalle 

 

- Ensimmäisenä päivänä on hyvä kertoa yrityksen perusasioista ja 

tauoista, tutustua myymälään, tuotteisiin ja varastoon, opetella 

kassankäyttöä ja paketointia, sekä kertoa asiakaspalvelusta 
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-  Ensimmäisen viikon aikana on hyvä käydä läpi perehdytyksen 

tarkistuslista, myymälää, varastoa ja myymälän rutiineja, 

myyntitapahtumia, kassatoimintoja, tuotteita, asiakaspalvelua, ilta- ja 

aamurutiineja sekä opastaa focuksen käyttöä ja antaa tietoja henkilöistä 

keiltä kysyä apua tarvittaessa 

 

- Ensimmäisen kuukauden aikana olisi hyvä käydä syvällisemmin läpi 

koko organisaation asioita, myymälää, paketointia, kassatoimintoja, 

myyntitapahtumia, tuoteselvittelyjä, focuksen käyttöä, myymäläsaldoja, 

tilitystoimintoja, ystäväklubia, kuorman purkamista, smartchipin 

käyttöä ja sen hetken sesongin työtehtäviä 

 

- Kolmen vastaajan mielestä palautekeskustelut olisivat tarpeellisia 

 

- Yksi vastaaja ei pitänyt virallisia palautekeskusteluja tarpeellisina, 

mutta hänen mielestään pitäisi olla ajatuksenvaihtoa perehdytyksestä 

 

-  Palautekeskustelu olisi hyvä pitää kolmen vastaajan mielestä 

perehdytyksen loppupuolella ja yksi vastaaja oli sitä mieltä, että niitä 

pitäisi järjestää jatkuvasti 

 

- Oppimisen seurantaa pitäisi painottaa enemmän  

 

- Perehdytyksen pitäisi olla keskustelevaa ja vuorovaikutteista 

 

- Perehdytettävä on otettava huomioon perehdytystä toteutettaessa 

 

- Perehdytyksen pitäisi olla suunnitelmallisempaa 

 

- Perehdyttäjän taitojen huomiointi tärkeää 

 

- Työntekijän taidot on hyvä huomioida silloin, kun työntekijä siirtyy 

myymälästä toiseen 

 

- Turvallisuusasioita pitäisi olla perehdytyssuunnitelmassa 

 

- Johdolta pitäisi saada aikakehys perehdytykseen liittyen 

 

- Suunnitelmassa pitäisi olla tietoa Mash maksutavasta ja uusista 

muuttuvista asioista 
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Taulukko 2. Työntekijöiden vastausten yhteenveto 

Teema 1: Taustatiedot 

- Vastaajia haastateltiin yhteensä neljää henkilöä 

 

- Vastaajat ovat 25- 55 vuoden ikäisiä 

 

- Vastaajat ovat työskennelleet yrityksessä 10 kuukauden- 11 vuoden 

ajan 

 

- Vastaajat työskentelevät Pentikin myymälöissä ympäri Suomea 

 

Teema 2: Nykyinen perehdyttäminen myymälässä/organisaatiossa 

- kaikki vastaajat kertoivat, että esimies oli ottanut vastaan jokaisen 

heidän ensimmäisenä päivänään 

 

- vastaajien perehdytyksen kesto vaihteli keskenään paljonkin 

 

- perehdytys kesti noin 4 päivän- 1 kuukauden ajan 

 

- kukaan vastaajista ei ollut saanut ennakkomateriaaleja ennen 

perehdytyksen alkua 

 

- yksi vastaaja oli kuitenkin saanut tiedotteita yrityksestä ja tuotteista 

heti perehdytyksen alussa 

 

- kenenkään vastaajan kanssa ei käyty läpi perehdytyssuunnitelmaa tai 

perehdytykseen liittyviä asioita ennen perehdytyksen alkamista 

 

- kaikkien vastaajien perehdyttäjänä toimi pääosin myymäläpäällikkö 

 

- myös muuta henkilökuntaa oli mukana perehdyttämisessä 

 

- perehdytysprosessista löytyi paljon samankaltaisuuksia vastaajien 

välillä, mutta eroavaisuuksiakin löytyi jonkin verran 

 

- myymälän ja tuotteiden esittely, kassankäyttö, paketointi, myymälän 

avaaminen ja sulkeminen olivat yhdistäviä tekijöitä vastaajien 

perehdytysprosessissa 

 

- asioita kuitenkin perehdytettiin vastaajilla eri järjestyksessä ja jotkut 

vastaajat mainitsivat useampia asioita, jotka heidän kanssaan käytiin 
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läpi 

 

- kahdelle vastaajalle ei järjestetty lainkaan palautekeskusteluja 

perehdytykseen ja oppimiseen liittyen 

 

- toisille kahdelle vastaajalle järjestettiin palautekeskusteluja 

 

- palautekeskustelujen järjestäminen olisi todella tärkeää  

 

- yksi vastaaja kertoi oppineensa kaikki tarvittavat asiat ja kolme muuta 

vastaajaa eivät olleet oppineet kaikkia tarvittavia asioita perehdytyksen 

päättyessä 

 

- tuotteita ja tietoa yrityksestä ei käyty läpi ollenkaan yhden vastaajan 

kanssa 

 

- yksi vastaaja ei ollut oppinut asioita syvällisesti 

 

- kaikki vastaajat pitävät perehdyttämistä yrityksessä erittäin tärkeänä 

 

 

Teema 3: Tyytyväisyys nykyiseen perehdytykseen 

- kaksi vastaajaa ovat tyytyväisiä nykyiseen perehdytykseen, kolmas 

vastaaja ei ole tyytyväinen ja neljäs vastaaja on melko tyytyväinen 

 

- kuukausipalavereissa kerrotaan hyvin uusista asioista 

 

- pitäisi kuitenkin tarkistaa, että jokainen vaihe perehdytyksestä käydään 

läpi 

 

- palautteen antoa ja tsemppausta pitäisi olla enemmän 

 

- perehdytyksen pitäisi olla suunnitelmallisempaa 

 

- perehdytyksen tarkistuslista on todella hyvä asia 

 

- paketoinnin opetus on ollut hyvää 

 

- suunnitelma perehdytyksestä puuttuu ja myymälöillä pitäisi olla tietoja 

siitä, mitä asioita perehdytetään sekä oppiminen pitäisi varmistaa 

 

- sesonkimyyjillä pitäisi olla tarkistuslista perusasioista, jotta he saisivat 

hyvän kokonaiskuvan työnkuvasta ja yrityksestä 
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- palautekeskusteluja olisivat todella tarpeellisia 

 

- perehdyttämisen aikaraja rajoittaa perehdyttämistä 

 

- ensimmäinen työvuoro yksin myymälässä tuli todella nopeasti vastaan 

 

- enemmän tietoa ja opetusta kankaiden leikkaamisesta ja kuoseista 

 

- yrityksen asiakaspalvelutavoista olisi todella tärkeää kertoa 

 

- kaksi vastaajaa oli sitä mieltä, että perehdytys on tarpeeksi kattavaa ja 

toiset kaksi olivat sitä mieltä, että se ei ole 

 

- perehdytys vaikutti positiivisesti kolmen vastaajan työmotivaatioon, 

kun taas yksi vastaaja koki perehdytyksen  vaikuttavan negatiivisesti 

hänen työmotivaatioonsa 

 

- kaikilla vastaajilla oli paljon kehitettävää nykyisessä perehdytyksessä 

 

- kuukaudenpäätöksestä pitäisi olla vaiheittainen ohjeistuslista 

myymälässä 

 

- olisi tärkeää olla ennakkomateriaalia ja infopaketti uudelle työntekijälle 

 

- perehdytyssuunnitelman rakenne ja vaiheiden esittely 

 

- olisi mahtavaa jos työntekijät pääsisivät Posiolle, missä Pentikin juuret 

ovat 

 

- tietoa siitä, kuinka saippuat, kahvit ja teet valmistetaan 

 

- perehdytyksen pitäisi kestää pidempään 

 

- perehdyttäjällä pitäisi olla tarkistuslista jatkuvasti mukana ja listaan 

pitäisi merkitä koska vaiheet on käyty läpi 
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Teema 4: perehdytyssuunnitelmaan tarvittavat tärkeät asiat 

- perehdytyksen pitäisi kestää noin 4 päivää- 4 viikkoa 

 

- perehdytyskertojen olisi hyvä olla lyhyitä noin 4- 5 tunnin työvuoroja 

 

- perehdytyksen ensimmäisenä päivänä olisi hyvä käydä läpi 

asiakaspalvelua, tuotteita, myymälää, varastoa, kassatoimintoja, 

turvallisuusasioita, työaikoja, taukoja, työvaatteita ja perustoimintoja 

myymälässä 

 

- perehdytyksen ensimmäisen viikon aikana olisi hyvä käydä tarkemmin 

läpi tuotteita, sesonkituotteita, kassatoimintoja, focusta, myymäläsaloja, 

tuotteiden saldoja, uutiskirjeitä, tietoja yrityksestä, esillepanojen 

tekemistä myymälässä, kuorman purkua, paketointia, kankaan 

leikkaamista ja kertoa henkilökunnan työterveyspalveluista 

 

- perehdytyksen ensimmäisen kuukauden aikana olisi hyvä käydä 

syvemmin läpi focusta, kassatoimintoja, tuotteita, tuotteiden 

materiaaleja, organisaation suunnittelijoita, asiakasreklamaatioita, 

viikonpäätöstä, kuukaudenpäätöstä, tilitystoimintoja, perehdytyslistaa 

ja antaa tietoa henkilöistä, keiltä kysyä apua tietyissä tilanteissa 

 

- kaikki vastaajat olivat samaa mieltä siitä, että palautekeskustelut 

olisivat tarpeellisia 

 

- perehdyttäjän ja perehdytettävän on tärkeää keskustella jatkuvasti, että 

perehdytys olisi vuorovaikutteista 

 

- palautekeskusteluja olisi hyvä pitää perehdytyksen puolivälissä ja myös 

perehdytyksen loppupuolella 

 

- myymälöissä pitäisi olla tarkistuslista myymälän sulkemisesta 

 

- suunnitelmassa olisi hyvä olla kohdat päivämäärille ja 

nimikirjoituksille 

 

- on tärkeää, että perehdyttäjä antaa perehdytettävän tehdä itse ja tukea 

häntä hänen vierellään 
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15 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

Reliabiliteetti käsitettä käytetään silloin, kun pohditaan tutkimuksen 

luotettavuutta. Tutkimuksen luotettavuus on hyvä, kun tulokset eivät ole sattuman 

aiheuttamia. (Lotti 1994, 33) Reliabiliteetti tarkoittaa siis tulosten pysyvyyttä, eli 

jos tutkimus toistettaisiin samoissa olosuhteissa saataisiin samat tulokset 

(Kananen 2015, 343). Tulosten tulisi siis käytännössä olla yhtenevät ensin 

toteutetun tutkimuksen kanssa (Rope 2005, 452). Luotettavuutta pystytäänkin sen 

vuoksi arvioimaan rinnakkais- ja uusintamittauksien avulla (Lotti 1994, 33).  

Validiteetti käsitettä käytetään myös silloin, kun pohditaan tutkimuksen 

luotettavuutta. Validiteetti tarkoittaa pätevyyttä, eli tutkitaanko sitä, mitä sen 

avulla pitääkin selvittää (Lotti 1994, 33). Validiteetilla tarkoitetaan siis sitä, että 

tutkimuksessa tutkitaan oikeita asioita (Kananen 2015, 343). Keskeisesti 

validiteettiin vaikuttaa muun muassa kysymysten muotoilu, vastausvaihtoehdot ja 

kysymysten asettelu lomakkeeseen (Rope 2005, 452) 

Tulosten laatuun ja luotettavuuteen vaikuttavat esimerkiksi se, onko ongelman 

asettelu tehty huolellisesti ja tutkitaanko sitä, mitä pitääkin. Tutkimuksen 

kohderyhmä on myös määriteltävä huolellisesti. Otoksen koko täytyy arvioida sen 

mukaan, kuinka tarkkaa tietoa tutkimuksessa tarvitaan. Otantamenetelmällä on 

myös vaikutusta tutkimuksen luotettavuuteen. Tutkimusongelman mukaan on 

valittava sopiva tutkimusmenetelmä ja kysymyslomake täytyy laatia huolellisesti. 

(Lotti 1994, 33) Tutkimuksen luotettavuustarkastelulla tarkoitetaan sitä, että on 

tehty oikeita ratkaisuja tutkimusprosessin eri vaiheissa ja nämä ratkaisut on 

perusteltu (Kananen 2005, 343).  

Teoreettisessa viitekehyksessä on käyty laajasti läpi perehdytykseen liittyviä 

teorioita, joissa on käyty läpi kaikki tarvittavat asiat tämän tutkimuksen 

tavoitteiden ja tutkimusongelman kannalta. Teoriaosuudessa on käytetty 

monipuolisesti erilaisia lähteitä, jotka ovat todella päteviä tähän työhön.  

Kaikkia kahdeksaa tutkimukseen osallistunutta henkilöä haastateltiin samalla 

tavalla puhelimen välityksellä, joten haastattelutilanne oli kaikille haastateltaville 
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sama. Haastateltavat valittiin tutkimukseen harkinnanvaraisella otannalla, koska 

tutkimukseen haluttiin saada Suomen myymälöistä sekä esimiehiä että 

työntekijöitä.  

Validiteetti tarkoittaa pätevyyttä, eli tutkitaanko sitä, mitä sen avulla pitääkin 

selvittää (Lotti 1994, 33). Esimiesten ja työntekijöiden haastattelurunkojen teemat 

ja kysymykset valittiin mittaamaan perehdytyksen nykyistä tilaa ja tyytyväisyyttä 

sekä löytämään haastateltavien mielipiteitä perehdytyssuunnitelmaan tarvittavista 

tärkeistä asioista. Tutkimuksen tavoitteena oli siis selvittää nykyisen 

perehdyttämisen tila ja luoda laadukas perehdytyssuunnitelma haastattelujen 

vastausten ja teoreettisen viitekehyksen teorioiden pohjalta. Tutkimustuloksista 

saadaan vastaus tutkimusongelmaan ja siitä johdettuihin tutkimuskysymyksiin, 

joten sen perusteella voidaan todeta validiteetin olevan hyvä. Tutkimustulokset 

tukevat myös työn teoriaosuudessa käytettyjä teorioita. Tutkimustulosten 

perusteella voidaan siis todistaa, että teoriat pitävät paikkansa, joka puolestaan 

lisää tämän tutkimuksen luotettavuutta.  

Esimiesten ja työntekijöiden haastattelurunkojen kysymykset on muotoiltu 

ymmärrettävään muotoon, joka puolestaan lisää tutkimuksen luotettavuutta. 

Haastateltavat saivat haastattelurungot luettavaksi ennen haastattelutilannetta, 

joten he pystyivät tutustumaan kysymyksiin hyvin etukäteen. 

Haastattelutilanteessa kaikilta esimiehiltä ja työntekijöiltä kysyttiin kysymykset 

samalla tavalla ja ne käytiin läpi samassa järjestyksessä. Kaikkia heitä kohdeltiin 

samalla tavalla, jotta haastattelutilanteet olisivat kaikille samanlaiset. Esimiehille 

ja työntekijöille kerrottiin, että haastattelut suoritetaan anonyymisti, joten heidän 

ei tarvinnut pelätä henkilötietojensa paljastumista. Haastattelija ei myöskään 

pyrkinyt vaikuttamaan haastateltavien mielipiteisiin millään lailla. Heille 

kerrottiin myös, että olen opiskelija ja teen tämän tutkimuksen opinnäytetyönä, 

joten he eivät saaneet sellaista kuvaa, että olisin yrityksen edustaja. Nämä kaikki 

edellä mainitut asiat vaikuttivat siihen, että vastaukset olivat niin 

totuudenmukaisia ja rehellisiä.  
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Haastattelujen kirjaaminen sanasta sanaan on kuitenkin voinut aiheuttaa sen, että 

haastateltavat ovat tunteneet olonsa hieman kiusaantuneiksi haastattelutilanteessa, 

joka on voinut vaikuttaa heidän antamiinsa vastauksiin. Heille kerrottiin etukäteen 

kuitenkin, että haastattelut suoritetaan anonyymina. Kirjatut vastaukset esitellään 

vain ja ainoastaan tämän opinnäytetyön yhteydessä, joka kerrottiin haastateltaville 

ennen haastattelun alkua. Haastateltavien vastaukset kirjattiin sanasta sanaan 

paperille, jotta kaikki havainnot ja mielipiteet saataisiin ylös haastattelujen 

vastausten analysointia varten.  

Haastateltavien antamista vastauksista ei kuitenkaan pystytä todistamaan 

mitenkään kaunistelivatko he kertomiansa mielipiteitä ja kokemuksia tai jättivätkö 

he joitakin herkkäluontoisia ja olennaisia asioita kertomatta.  Tämän vuoksi 

tutkimustulosten luotettavuus voi osaltaan laskea hieman. Koen kuitenkin saavani 

erittäin rehellisiä ja totuudenmukaisia vastauksia haastateltavilta. He kertoivat 

avoimesti sekä positiivisista että negatiivisista kokemuksistaan ja mielipiteistään, 

joka on todella hienoa.  

Tämän tutkimuksen otanta koostui kahdeksasta henkilöstä, jotka olivat esimiehiä 

ja työntekijöitä. Sekä esimiehet että työntekijät olivat keskenään hyvin erilaisia ja 

heillä kaikilla oli paljon kokemusta ja  mielipiteitä tutkittavasta ilmiöstä. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tärkeää, että henkilöt joilta tietoa kerätään, 

tietäisivät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai heillä olisi asiasta 

kokemusta (Tuomi & Sarajärvi 2012, 85). Tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää 

koskemaan, koko kaupan alaa, koska tutkimus tehtiin Pentik Oy:n henkilöstölle, 

jossa huomioitiin vain kyseisen yrityksen lähtökohdat. Tutkimus voi kuitenkin 

antaa kaikille suomalaisille kaupan alan yrityksille suuntaa antavan esimerkin 

toteuttaa perehdyttämistä yrityksessä. Tämä tutkimus voidaan toistaa uudelleen 

samanlaisena kokonaisuutena ja uusitun tutkimuksen tulokset olisivat luultavasti 

todella samankaltaisia. Tämän tutkimuksen nähdään siis olevan reliaabeli. 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin ja 

tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. 

Teemahaastattelu toimi tässä tutkimuksessa erittäin hyvin, koska tutkittava joukko 
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ei ollut kovin suuri ja tutkittavasta aiheesta haluttiin saada syvällistä tietoa. 

Tutkimuksessa käytetyt menetelmät nähdään siis olevan todella sopivia tähän 

työhön. 

Pentik Oy:n myyntijohtaja kertoi olevansa todella tyytyväinen tekemääni 

opinnäytetyöhön ja uuteen perehdytyssuunnitelmaan. Perehdytyssuunnitelmasta 

on hyötyä koko organisaatiolle.  
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16 PEREHDYTYSSUUNNITELMA 

Perehdyttämisen oheismateriaalien tekeminen saattaa viedä jonkin verran aikaa, 

mutta toisaalta se kuitenkin säästää varsinaiseen perehdyttämiseen tarvittavaa 

aikaa paljonkin. Kun perehdyttämisen oheisaineistoa suunnitellaan ja tehdään 

kannattaa sopia kuka on se henkilö, joka tarkistaa aineiston olevan ajan tasalla ja 

kuinka usein sitä tulisi päivittää. On tärkeää, että kaikkiin tehtyihin materiaaleihin 

ja niihin tehtyihin muutoksiin merkitään valmistuspäivämäärä. Tämä on hyvä 

tehdä sen vuoksi, että vanhat ja uudet versiot voivat helposti sekoittua keskenään. 

Perehdytyssuunnitelmaa laatiessa on tärkeää, että suunnitellaan myös, miten 

oppimista voidaan seurata ja miten se varmistetaan. Perehdytyssuunnitelmiin olisi 

siis hyvä merkitä tuleva palautekeskustelu perehdytykseen liittyen, että se ei vain 

unohdu. (Kangas & Hämäläinen 2007, 7) 

Uusi perehdytyssuunnitelma on luotu käyttäen apuna Pentik Oy:n valmiita 

materiaaleja, tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen teorioita ja 

haastattelusta saatuja tuloksia. Tämän perehdytyssuunnitelman tavoitteena on 

toimia sekä perehdyttäjän että perehdytettävän apuna perehdytystä suunniteltaessa 

ja toteuttaessa. Perehdytyssuunnitelman avulla kaikki perehdytykseen kuuluvat 

asiat pystytään käymään läpi järkevässä järjestyksessä suunnitelman mukaan. 

Perehdytysprosessin jälkeen uuden työntekijän pitäisi osata työskennellä 

myymälässä itsenäisesti ja osata tarvittavat asiat. Suunnitelma on myös helposti 

päivitettävissä asioiden muuttuessa ja suunnitelmaan on helppoa lisätä tai poistaa 

tarvittavia asioita. Suunnitelmassa on jokaisen opastettavan asian jälkeen kohdat 

päivämäärille, nimikirjoituksille ja tarkistuksille. Tämä auttaa koko myymälän 

henkilöstöä helposti näkemään, koska asiat on opastettu uudelle työntekijälle, 

kuka on opastanut ja koska opastettava asia on tarkistettu. Uusi työntekijä voi 

katsoa perehdytyssuunnitelmasta asioita, jotka esimerkiksi tuntuvat vielä 

haastavilta ja hän voi pyytää sitten lisää opastusta. Perehdytyssuunnitelma on 

jaettu kolmeen osaan: perehdytyksen ensimmäinen päivä, perehdytyksen 

ensimmäinen viikko ja perehdytyksen ensimmäinen kuukausi.  Suunnitelmassa on 

perehdytyksen ensimmäisen viikon jälkeen kohta ensimmäiselle 

palautekeskustelulle. Perehdytyssuunnitelman lopusta löytyy myös kohta toiselle 
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palautekeskustelulle, kun varsinainen perehdytys on päättynyt. 

Perehdytyssuunnitelmaa voidaan käyttää myös tarkistuslistana myymälässä. Uusi 

perehdytyssuunnitelma löytyy liitteenä työn lopusta. 
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17 EHDOTUKSET JATKOTUTKIMUKSILLE 

Mielestäni perehdyttämisen tasoa olisi hyvä tutkia säännöllisin väliajoin, koska 

kaupan ala on kaiken kaikkiaan nopeasti muuttuva ala. Uusia työntekijöitä tulee 

jatkuvasti sekä paljon muutoksia, jolloin perehdytystä tarvitaan koko yrityksen 

henkilöstölle. Mielestäni tämän saman tutkimuksen voisi suorittaa uudelleen 

joskus myöhemmin. Tutkimuksen voisi suorittaa uudelleen esimerkiksi yhden tai 

kahden vuoden päästä, niin voitaisiin nähdä nousevatko sieltä samat asiat edelleen 

esiin ja onko perehdyttämisen nykytila muuttunut. Samalla nähtäisiin, onko 

perehdytyssuunnitelmalla ollut positiivisesti vaikutusta perehdytyksen laatuun. 

Tällä tavalla tutkimustuloksia pystyttäisiin vertailemaan keskenään, jotta 

voitaisiin nähdä perehdytyksen erot ja kehitys.  

Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisi tehdä kysely Pentik Oy:n 

myymälöiden ulkoisille asiakkaille eli kuluttajille. Kun perehdyttäminen on 

onnistunutta sen vaikutukset näkyvät myös asiakkaille positiivisella tavalla. Myös 

silloin, kun perehdyttäminen on ollut liian suppeaa sen vaikutukset näkyvät 

negatiivisesti asiakkaille. Haastattelulomakkeessa voitaisiin kysyä esimerkiksi 

palvelun sujuvuuteen ja myymälän toimintaan liittyviä kysymyksiä. Mielestäni 

voitaisiin kysyä myös henkilökuntaan ja heidän antamaansa palveluun liittyviä 

kysymyksiä. Kyselyn vastauksista pystytään näkemään, mitkä asiat kaipaavat 

muutosta ja mitä henkilökunnalle voitaisiin opettaa vielä selkeämmin ja 

paremmin. Tämä tutkimus voitaisiin suorittaa määrällisenä eli kvalitatiivisena 

tutkimuksena ja tutkimus tehtäisiin Pentik Oy:n myymälöiden kuluttajille.  
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18 LOPPUSANAT 

Aloitin työt Pentik Oy:llä marraskuussa 2017 ja sain toimeksiannon 

opinnäytetyöhön tammikuussa 2018. Toimeksiannon saadessani olin todella 

kiinnostunut ja motivoitunut aiheesta, koska olin itse juuri aloittanut 

työskentelemään Pentikillä, joten aiheesta oli myös paljon omakohtaista 

kokemusta. Pidän myös Pentik Oy:tä erittäin kiinnostavana ja inspiroivana 

yrityksenä sekä työpaikkana. Pentikin tuotteet ovat myös aina olleet mielestäni 

todella laadukkaita, käytännöllisiä ja kauniita.  

Opinnäytetyötä tehdessäni työskentelin samaan aikaan Pentik Vaasan 

myymälässä, joten välillä opinnäytetyön tekemiseen tuli taukoja. Esimerkiksi 

kiireisinä sesonkiaikoina jouduin pitämään hieman taukoa työn tekemisessä. Koko 

opinnäytetyöprosessi on kestänyt suunnilleen vuoden.   

Viimeinen vuosi on opettanut minulle todella paljon, esimerkiksi 

aikatauluttaminen töiden ja opinnäytetyön välillä on joskus ollut hieman 

haastavaakin, mutta aina selvisin siitä hyvällä suunnittelulla. Suoritin myös 

muutamia kursseja opinnäytetyön tekemisen ohella. Opinnäytetyön tekeminen on 

ollut todella innostavaa ja olen ollut todella motivoitunut. Olen kehittynyt paljon 

tutkijana ja saanut paljon uusia ideoita sekä oppinut asioista paljon tämän työn 

aikana. Välillä vastaan tuli myös vastoinkäymisiä, mutta niistäkin selvittiin ja 

myös opittiin paljon. Viimeinen vuosi on ollut minulle ehdottomasti yksi 

palkitsevimmista, opettavimmista ja kiireisimmistä vuosista elämässäni. Olen 

todella tyytyväinen työn lopputulokseen, mutta kuitenkin parantamisen varaa toki 

löytyy aina.  

Haluan osoittaa suurimmat kiitokseni tutkimuksen haastatteluun osallistuneille, 

koska ilman teitä minulla ei olisi ollut tarvittavaa materiaalia tutkimukseni 

analysointiin. Oli todella hienoa, kun olitte niin avoimia ja kerroitte mielipiteenne 

suoraan laatimiini kysymyksiin. Kiitos myös Pentik Oy:n myyntijohtajalle, että 

sain näin innostavan ja motivoivan toimeksiannon opinnäytetyölleni. Kiitän myös 

opinnäytetyöni ohjaajaa Thomas Sabelia inspiroivasta palautteesta ja ohjauksesta. 

Haluan osoittaa kiitokset myös aikaisemmalle ohjaajalleni Kim Skåtarille 
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opinnäytetyöprosessin alkuvaiheen ohjauksesta ja palautteesta. Paljon kiitoksia 

myös kaikille henkilöille, jotka jaksoivat kannustaa minua tämän prosessin ajan. 

Olen kiitollinen myös Vaasan Ammattikorkeakoululle viettämästäni ajasta sekä 

opettavista kokemuksista. 
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Liite 1. Perehdytyssuunnitelma (salainen) 
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Liite 2. Haastattelurunko esimiehille 

Haastattelurunko esimiehille (perehdyttäjille) 

Teema 1: Taustatiedot 

1. Nimi: 

2. Ikä: 

3. Kuinka kauan olet työskennellyt Pentik Oy:ssä? 

4. Pentik myymälän sijainti? (Myymälä, jossa työskentelet) 

5. Kuinka monta työntekijää olet perehdyttänyt? 

 

Teema 2: Nykyinen perehdyttäminen myymälässä/organisaatiossa 

6. kuinka perehdytystä suunnitellaan myymälässä/organisaatiossa? 

7. Käytetäänkö myymälässä/organisaatiossa jonkinlaista 

perehdytyssuunnitelmaa, perehdytyksen tarkistuslistaa tai kenties jotain muuta 

perehdyttämisen apuna? 

8. Otatko yhteyttä uusiin työntekijöihin ja tiedotat heitä ensimmäisestä 

työpäivästään, ennen töiden alkamista? 

9. Otatko uudet työntekijät vastaan heidän ensimmäisenä päivänään, vai tekeekö 

tämän joku toinen henkilö? 

10. Annatko uusille työntekijöille ensimmäisenä työpäivänä tietoa yrityksestä ja 

siihen liittyvistä asioista? 

11. Kuinka paljon aikaa perehdytykselle on varattu? 

12. Kuka/ketkä vastaa perehdytyksestä myymälässä? 

13. Miten perehdytysprosessi etenee ja mitä vaiheita siihen kuuluu? 

14. Järjestätkö perehdytyksen aikana tai jälkeen uudelle työntekijälle 

palautekeskusteluja perehdytykseen liittyen? 

15. Kuinka tärkeänä pidät perehdyttämistä yrityksessä? 

 

Teema 3: Tyytyväisyys nykyiseen perehdytykseen 

16. Oletko tyytyväinen nykyiseen perehdytykseen? 

17. Mitkä asiat ovat mielestäsi hyvin nykyisessä perehdytyksessä? 

18. Mitkä asiat ovat mielestäsi huonosti nykyisessä perehdytyksessä? 

19. Onko nykyisessä perehdytyksessä mielestäsi jotakin kehitettävää? 

 

Teema 4: Perehdytyssuunnitelmaan tarvittavat tärkeät asiat 
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20.  Kuinka paljon aikaa mielestäsi tarvitaan perehdytykseen? 

21. Mitä kaikkia asioita olisi hyvä suunnitella ja tehdä, ennen uuden työntekijän 

saapumista työpaikalle? 

22. Mitkä kaikki asiat olisi hyvä käydä läpi perehdytyksen ensimmäisenä 

päivänä? 

23. Mitkä kaikki asiat olisi hyvä käydä läpi perehdytyksen ensimmäisen viikon 

aikana? 

24. Mitkä kaikki asiat olisi hyvä käydä läpi ensimmäisen kuukauden aikana? 

25. Ovatko palautekeskustelut perehdytykseen liittyen mielestäsi tarpeellisia? 

26. Missä vaiheessa tai vaiheissa olisi hyvä pitää palautekeskustelu 

perehdytykseen liittyen? 

27. Muut tärkeät asiat? 
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Liite 3. Haastattelurunko työntekijöille 

Haastattelurunko työntekijöille (perehdytettäville) 

Teema 1: Taustatiedot 

1. Nimi 

2. Ikä 

3. Kuinka kauan olet työskennellyt Pentik Oy:ssä? 

4. Pentik myymälän sijainti? (myymälä, jossa työskentelet) 

 

Teema 2: Nykyinen perehdyttäminen myymälässä 

5. Ottiko esimies sinut vastaan perehdytyksen ensimmäisenä päivänä? 

6. Kuinka kauan perehdyttäminen kesti? 

7. Saitko joitakin ennakkomateriaaleja ennen perehdytyksen alkua, kuten 

esimerkiksi tietoa yrityksestä ja tuotteista? 

8. Käytiinkö perehdytyssuunnitelma tai perehdytykseen liittyvät asiat läpi 

ennen perehdytyksen alkamista? 

9. Keitä osallistui perehdytykseen ja kuka toimi pääosin perehdyttäjänäsi? 

10. Miten perehdytysprosessi eteni ja mitä vaiheita siihen kuului? 

11. Järjestikö esimiehesi palautekeskusteluja perehdytykseen ja oppimiseesi 

liittyen perehdytyksen aikana tai jälkeen? 

12. Olitko oppinut kaikki tarvittavat asiat perehdytyksen päättyessä? 

13. Kuinka tärkeänä pidät perehdyttämistä yrityksessä? 

 

Teema 3: Tyytyväisyys nykyiseen perehdytykseen 

14. Oletko tyytyväinen nykyiseen perehdytykseen? 

15. Mitkä asiat ovat mielestäsi hyvin nykyisessä perehdytyksessä? 

16. Mitkä asiat ovat mielestäsi huonosti nykyisessä perehdytyksessä? 

17. Onko nykyinen perehdytys mielestäsi tarpeeksi kattavaa? 

18. Vaikuttiko perehdytys positiivisesti tai negatiivisesti työmotivaatioosi? 

19. Onko nykyisessä perehdytyksessä mielestäsi jotakin kehitettävää? 
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Teema 4: Perehdytyssuunnitelmaan tarvittavat tärkeät asiat 

20. Kuinka paljon aikaa mielestäsi tarvitaan perehdytykseen? 

21. Mitkä asiat olisi hyvä käydä läpi perehdytyksen ensimmäisenä päivänä? 

22. Mitkä kaikki asiat olisi hyvä käydä läpi perehdytyksen ensimmäisen 

viikon aikana? 

23. Mitkä asiat olisi hyvä käydä läpi ensimmäisen kuukauden aikana? 

24. Ovatko palautekeskustelut perehdytykseen liittyen mielestäsi tarpeellisia? 

25. Missä vaiheessa tai vaiheissa olisi hyvä pitää palautekeskustelu 

perehdytykseen liittyen? 

26. Muut tärkeät asiat? 

 

 

 

 

 


