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Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Tokmanni Group Oyj. Yritys on Suomessa toimiva koko 
maan kattava kauppaketju ja sillä oli vuonna 2018 Suomessa lähes 3600 työntekijää. Yritys on 
listattu Nasdaq Helsingin päälistalle ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli 870,4 miljoonaa euroa. 
Tokmannin toimeksiantona oli laatia uuden työntekijän perehdytysopas toimeksiantajan myy-
mälöiden ja pääkonttorin henkilökunnalle sekä uudistaa toimeksiantajan logistiikkakeskuk-
sella aikaisemmin käytössä ollutta perehdytysopasta. Tavoitteena oli kehittää yrityksen pe-
rehdytysprosessia tarjoamalla uusille työntekijöille paremmat tiedolliset ja taidolliset valmiu-
det työn aloittamista varten huomioiden erityisesti yrityksen henkilöstön monimuotoisuus. 

Opinnäyteyössä kehitettiin uusien työntekijöiden perehdyttämistä sekä avattiin perehdyttämi-
sen merkitystä työntekijän henkilökohtaisen motivaation ja yritykseen sitouttamisen kan-
nalta. Lisäksi työssä käsitellään henkilöstön monimuotoisuuden vaikutuksia yritykseen sekä 
kuinka tämä tulee ottaa huomioon perehdytysprosessissa ja perehdytysoppaassa. Opinnäyte-
työ toteutettiin toiminnallisena tutkimuksena. Perehdytysoppaiden suunnittelussa huomioitiin 
asiantuntijahaastatteluissa tehdyt havainnot oppaan keskeisistä aihealueista. 

Opinnäytetyön tuloksena yritys sai käyttöönsä kolme perehdytysopasta. Oppaat laadittiin toi-
meksiantajan pääkonttorin, myymälöiden sekä logistiikkakeskuksen henkilökunnalle ja ne si-
sältävät tietoa yrityksestä ja toimimisesta yrityksen työntekijänä. Myymälöille tarkoitetun op-
paan suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota yrityksen henkilöstön monimuotoisuuteen 
ja se laadittiin selkokielellä. 

Oppaiden sisältö vastasi toimeksiantajan asettamia tavoitteita ja niiden suunnittelussa oli 
huomioitu osana kehittämisprosessia tehdyissä asiantuntijahaastatteluissa esille nousseet tär-
keät perehdyttämiseen liittyvät asiat. Perehdytysoppaiden käyttöönotto myymälöissä, pää-
konttorilla ja logistiikkakeskuksessa tapahtuu kesän 2019 aikana yrityksen henkilöstöhallinnon 
toimesta. Jatkossa on suositeltavaa, että perehdytysoppaita päivitetään vähintään vuoden vä-
lein niiden ajantasaisuuden turvaamiseksi, jolloin ne vastaavat työntekijöiden perehdytyspro-
sessin tarpeisiin yrityksen kehittäessä toimintaprosessejaan. 
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The client of this thesis was Tokmanni Group Plc, a nationwide retail chain operating in Fin-
land, and in 2018 it had nearly 3,600 employees in Finland. The company is listed on the 
NASDAQ Helsinki and its turnover in 2018 was 870.4 million euros. The purpose of this thesis 
was to create a new employee handbook for the client's employees (in stores and headquar-
ters) and to update the previously made orientation guide for the customer's logistics center. 
The goal was to develop the company’s orientation process by providing new employees with 
better tools for the beginning of their work, while considering the diversity of the company. 

In the thesis the new employee orientation was developed, and it opens the importance of 
“new-joiner orientation” to the employee's personal motivation and commitment to the com-
pany. In addition, the thesis examines the impact of employee diversity on the company and 
how this should be taken into consideration in the induction process and in the new employee 
handbook. The thesis was carried out as case study and in the planning of the new employee 
handbooks special attention was paid to observations of the handbook’s central subject mat-
ters that had been made in the expert interviews. 

As a result of the thesis, a total of three New employee handbooks were provided for the 
company. The new employee handbooks were prepared separately for the client's headquar-
ters, stores and logistics centre staff and they contain information about the company and 
how to be an employee for the company. In the design of new employee handbook (made for 
the use of stores), special attention was paid to employee diversity and it was drafted in 
plain Finish language. 

The new employee handbook’s contents reached the goals set by the client. In the handbooks 
attention had been paid to the important matters that emerged in the expert interviews of 
the developing process. Implementing of the handbooks to the stores, headquarters and logis-
tics centre will take place during summer 2019 by the company's human resources manage-
ment department. In the future it is recommended that the new employee handbooks will be 
updated at least once a year to make sure they are up to date. When the new employee 
handbooks are regularly updated, they will meet the needs of employee orientation process 
when the company develops its operation processes. 

Keywords: Orientation, Employee manual handbook, Diversity 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyön toimeksiantona oli laatia perehdytysopas Tokmanni Group Oyj:n myymälöiden 

ja pääkonttorin henkilökunnalle sekä uudistaa yrityksen logistiikkakeskuksella käytössä olevaa 

perehdytysopasta. Tokmanni on Suomessa toimiva halpakauppaketju. Sillä oli vuoden 2018 lo-

pussa 186 myymälää ympäri Suomen sekä verkkokauppa. Yrityksen liikevaihto vuonna 2018 oli 

870,4 miljoonaa euroa. Tokmannin työntekijämäärä vuoden 2018 lopussa oli 3 558 henkilöä, 

josta 86,4 % työskenteli myymälöissä, 6,0 % varastossa ja 7,6 % tukitoiminnoissa. 

Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, jonka tarkoituksena on toiminnan 

eli perehdytysprosessin kehittäminen laatimalla perehdytysopas yrityksen uusien työntekijöi-

den perehdyttämisen tueksi. Suomen väestörakenteen kehittymisen myötä toimeksiantajan 

palveluksessa aloittaa uusia maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä koko ajan enemmän. 

Tästä syystä myös perehdytysoppaan suunnittelussa oli tärkeätä ottaa heidän erityistarpeensa 

huomioon. Tilastokeskuksen mukaan 9.8.2018 Suomessa asui 384 123 ulkomaalaistaustaista 

henkilöä, joista 62 629 henkilöllä syntymämaana oli Suomi ja 329 494 henkilöllä ulkomaat. 

(Väestö 2018.) 

Perehdytysoppaasta tuli laatia kolme versiota toimeksiantajan käyttöön, yksi myymälöiden, 

yksi pääkonttorin ja yksi logistiikkakeskuksen tarpeisiin. Opinnäytetyön teoreettisen viiteke-

hyksen on tarkoitus tukea toiminnallista osuutta ja se sisältää perehdyttämisen yleisesti, pe-

rehdyttämisen merkityksen sekä yrityksen henkilöstön monimuotoisuuden huomioimisen pe-

rehdyttämisessä. 

1.1 Opinnäytetyön tausta ja tavoitteet 

Olin syksyllä 2018 työharjoittelussa toimeksiantajan HR-osastolla. Harjoittelun aikana kä-

vimme opinnäytetyön laatimisesta ja sen mahdollisesta aiheesta keskusteluja. Keskusteluissa 

kävi ilmi, että yrityksen myymälöissä ja pääkonttorilla ei ollut vielä käytössä perehdy-

tysopasta. Harjoittelun jälkeen, tammikuun 2019 lopussa olin yhteydessä toimeksiantajan yh-

teyshenkilöön opinnäytetyön laatimisesta. Helmikuun lopussa sovimme perehdytysoppaiden 

laatimisesta myymälöiden ja konttorin henkilökunnan tarpeisiin. Ensimmäisen tapaamisen so-

vimme pidettäväksi 8.3.2019. 

Toimeksianto pohjautui tilanteeseen, jossa pääkonttorilla ja myymälöissä ei ollut käytössä pe-

rehdytysopasta ollenkaan vaan kaikki tieto oli ripoteltuina yrityksen käyttämiin järjestelmiin. 

Yrityksen logistiikkakeskuksella oli käytössä perehdytysopas. Olemassa oleva opas ei kuiten-

kaan vastannut enää yrityksen graafista ilmettä ja kaipasi tietojen päivitystä sekä tarkennuk-

sia. Myymälöissä ja logistiikkakeskuksella perehdytysoppaan tarkoituksena on toimia uusien 

työntekijöiden tukena perehdytyksessä, sekä tarjota heille konkreettinen opas, mihin on mah-
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dollista tutustua ennen ensimmäistä työpäivää. Yrityksen logistiikkakeskuksella käytössä ol-

lutta opasta tuli päivittää vastaamaan yrityksen nykyisiä tarpeita ja uusittua visuaalista il-

mettä. 

Opinnäytetyön toteutuksessa on pyritty huomioimaan Suomen väestörakenteen muutosten 

vaikutukset yrityksen henkilöstöön ja sitä kautta myös henkilöstöjohtamiseen. Eijalan (2018, 

6-7) mukaan työelämään liittyviä muutoksia tapahtuu kaikkialla maailmassa. Alla olevassa ku-

viossa 1 on kuvattu yhteiskuntiin, yrityksiin ja ihmisiin vaikuttavia megatrendejä, jotka ovat 

maapallon kantokyky, demografian eli väestörakenteen muutos, teknologian kehitys ja globa-

lisaation kehitys.  

 

Kuvio 1: Yhteiskuntiin, yrityksiin ja ihmisiin vaikuttavat megatrendit (Eijala 2018, 7). 

Toimeksianto pohjautui yrityksen logistiikkakeskuksen olemassa olevaan oppaaseen. Logistiik-

kakeskuksen oppaan sisältö oli ajantasaista, mutta sieltä puuttui olennaisia asioita, sitä oli 

raskas lukea eikä sen ulkoasu vastannut enää yrityksen graafista ilmettä. Myymälöissä ja logis-

tiikkakeskuksessa työskentelevillä henkilöillä ei ole työn luonteen vuoksi esimerkiksi etätyö-

mahdollisuutta, eli he eivät pääse kotoa käsin yrityksen intranettiin. Tämän vuoksi oppaan 

suunnittelun reunaehdoksi määritettiin sen tulostettavuus. Oppaasta tuli laatia kolme ver-

siota, sillä myymälöissä työskenteleville ei ole olennaista, eikä tarkoituksen mukaista kertoa 

esimerkiksi konttorin etätyökäytäntöjä tai liukuvan työajan pelisääntöjä. Koska perehdy-

tysopas tarkoitettiin myymälöiden ja varaston henkilökunnan osalta tulostettavaksi tuli sen 

suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon, että siihen ei esimerkiksi pystytty lisäämään linkkejä, 

joita konttorin oppaassa oli tarkoitus hyödyntää.  
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Toimeksiannossa oppaiden ulkoasulle asetettiin reunaehdoiksi, että niiden tulee vastata Tok-

mannin graafista ilmettä. Myymälöille tarkoitettu opas tuli laatia selkosuomeksi, jotta pystyt-

tiin huomioimaan yrityksen henkilökunnan monimuotoisuus. Asioita tulisi mahdollisuuksien 

mukaan selittää kuvilla ja tekstissä nostaa esille tärkeitä asioita.  

2 Perehdyttäminen 

Henkilöstö on yrityksen merkittävin resurssi. Henkilöstön toiminta asiakastilanteessa määrit-

tää asiakaskokemuksen. Mikäli asiakkaan saama palvelu on hyvää, tulee hän todennäköisesti 

asioimaan myös uudestaan. Huono palvelu sen sijaan karkottaa asiakaan todennäköisesti pysy-

västi, minkä lisäksi asiakas kertoo saamastaan huonosta palvelusta tuttavilleen. Yksittäinen 

huono asiakaskokemus saattaa siis karsia yritykseltä monta mahdollista asiakasta. (Kerr 2017.) 

Perehdyttäminen pohjautuu yrityksen henkilöstöstrategiaan. Alla olevassa kuviossa on kuvattu 

henkilöstöresurssien strategisen suunnittelun mallia. Henkilöstöstrategia on liiketoimintastra-

tegiaan läheisesti liittyvä suunnitelma henkilöstöresurssien johtamisesta pitkällä aikavälillä. 

Siinä arvioidaan liiketoimintastrategian pohjalta yrityksen nykyisten henkilöstöresurssien ti-

laa, henkilöstön laadullisia ja määrällisiä tulevaisuuden tarpeita, suunnitelmia näiden tarpei-

den toteuttamiseksi ja kykyä varmistaa henkilöstöstrategian toteuttamisen edellytykset. Hen-

kilöstöstrategia konkretisoituu yleensä lyhyemmän aikavälin henkilöstöpolitiikkana. Henkilös-

töpolitiikat ja henkilöstöstrategiat tähtäävät aina työntekijöiden kokemaan hyvään työelä-

mänkokemukseen. On tärkeää, että perehdytettävälle kerrotaan, mikä on hänen roolinsa yri-

tyksen strategian ja tavoitteiden toteuttamisessa. (Österberg 2015, 25, 115.) 

 

Kuvio 2: Henkilöstöresurssien strategisen suunnittelun malli (Österberg 2015, 115). 
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Perehdyttäminen on prosessi, jonka tarkoituksena on tuoda uusi työntekijä osaksi työyhteisöä 

ja varustaa työntekijä olennaisilla tiedoilla ja taidoilla. Varsinaista prosessia kuvataan alakap-

paleessa 2.1. Perehdytyksen tavoitteena on antaa uuteen tehtävään tulevalle tai uudelle 

työntekijälle sellaiset valmiudet, joilla hän voi menestyksekkäästi hoitaa tehtävän, jota var-

ten hänet on palkattu. Perehdytyksen tärkeimpiä tehtäviä on saada työntekijä sitoutumaan 

uuteen työpaikkaan, vähentää muutoksesta johtuvaa stressiä, auttaa häntä ymmärtämään yri-

tyksen odotuksia ja osoittaa uudelle työntekijälle, mitä hän voi olettaa työstä ja yrityksestä. 

Perehdyttämisellä tarkoitetaan siis kaikkia niitä toimia, joiden avulla henkilö saadaan oppi-

maan omat työtehtävänsä ja tuotua osaksi työyhteisöä, sidosryhmiä sekä organisaatiota. Pe-

rehdytys on työntekijän oikeus ja työnantajan velvollisuus. Perehdytys tulee järjestää aina 

uudessa tehtävässä aloittavalle henkilölle, oli kyseessä sitten uusi työntekijä tai yrityksen si-

sällä tapahtuva tehtävien vaihto. Perehdytys täytyy järjestää henkilölle, joka on ollut pidem-

män aikaa pois töistä esimerkiksi pitkän opiskelujakson, pitkien perhevapaiden tai ulkomailla 

tehdyn työskentelyjakson jälkeen. (Österberg 2015, 115-116; Hyppänen 2013, 183.)  

Alla olevassa kuviossa 3 kuvataan perehdyttämisen kolmea tasoa, jotka ovat työyhteisöön pe-

rehdyttäminen, työpaikkaan perehdyttäminen ja työhön perehdyttäminen (Kauhanen 2010, 

150). Työyhteisöön perehdyttämisessä uusi työntekijä pyritän sitouttamaan yrityksen arvoihin 

ja strategiaan. Hän oppii käytäntöjä sekä toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaan. 

(O’Toole 2018.) 

 

Kuvio 3: Perehdyttämisen eri tasot mukaillen (Kauhanen 2010, 150; Heathfield 2019). 

Työpaikkaan perehdytyksessä käydään läpi yrityksen eri osastot sekä kaikki henkilöt, jotka uu-

den työntekijän tulee tietää työtehtävässä menestyäkseen. Perehdyttäjän tulee sopia tapaa-

miset hyvissä ajoin ennen uuden työntekijän ensimmäistä työpäivää. Näin myös muu työyh-

teisö saa aikaa valmistautua uuden työntekijän tuloon ja perehdytettävä pääsee tutustumaan 
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uusiin kollegoihinsa. Henkilöstöhallinnon osasto vastaa usein yhtiön yleiskatsauksen, käsikirjo-

jen, työsuhde-etujen sekä muiden yleisten asioiden perehdyttämisestä ja uuden työntekijän 

esimies vastaa osasto- ja työtehtäväkohtaisesta perehdyttämisestä (O’Toole 2018; Heathfield 

2019.) 

Työhön perehdyttäminen sisältää varsinaisen työtehtäviin tutustumisen. Usein tästä on vas-

tuussa vastaavissa tehtävissä toimiva tai aikaisemmin toiminut henkilö. Työn ohessa oppimi-

nen mahdollista sen, että uusi työntekijä saa käytännön kokemusta sekä samalla pääsee tu-

tustumaan uusiin kollegoihin. Yritykset tarjoavat uudelle työntekijälle usein myös mahdolli-

suuden päästä tutustumaan eri osastojen toimintaan, jotta he voivat ymmärtää kokonaisuu-

den palvelun tai tuotteen matkassa yrityksen toimintaketjun läpi. (Heathfield 2019.) Esimer-

kiksi toimeksiantajan pääkonttorilla aloittavat pääsevät osana perehdytystä päiväksi tutustu-

maan myymälätyöskentelyyn. Näin uudet konttorin työntekijät ymmärtävät paremmin myy-

mälätyöskentelyn vaatimuksia ja haasteita.  

Perehdytyksen avulla työntekijä oppii uudet työtehtävät nopeasti ja tekemään ne oikein. Ky-

seessä on myös turvallisuuteen vaikuttava tekijä. Uuden työntekijän tulee tietää työpaikalla 

olevat mahdollisesti vaaralliset kohteet, tuntea työvälineet sekä niiden oikeaoppinen käyttö. 

Perusteellisesti ja hyvin hoidettu perehdyttäminen sitouttaa työntekijän nopeammin työyhtei-

sön ja yrityksen tulosta tekeväksi jäseneksi sekä vaikuttaa positiivisesti perehdytettävän mie-

lialaan. (Österberg 2015, 116.)  

Perehdytyksen laajuus riippuu alkavan työsuhteen pituudesta ja tulevista työtehtävistä. Ly-

hyissä sijaisuuksissa, kesätöissä ja harjoittelujaksoissa perehdyttämiseen on käytössä vain vä-

hän aikaa. Tällöin perehdytyksen tulee sisältää pelkästään työn kannalta oleellinen tieto.  Pe-

rehdytyksen laajuuteen ja syvyyteen vaikuttavat myös oleellisesti henkilön ammatillinen 

osaaminen, tuleva rooli ja työkokemus. Österbergin mukaan kokenut työntekijä on todennä-

köisesti tottunut työskentelemään erilaisissa työyhteisöissä ja työtehtävissä sekä on oma-

aloitteisempi ja aktiivisempi kuin nuori, jolla on vain vähän työkokemusta ja ammattiosaa-

mista. Nuori työntekijä tarvitsee tietoa perusasioista ja näin ollen perehdyttämisjakso kestää 

hänellä pidempään kuin kokeneemmalla aloittavalla. (Österberg 2015, 116-117.) 

Huonosti suunniteltu ja toteutettu perehdytys jättää uuden työntekijän ihmettelemään, miksi 

on edes hakenut kyseiseen yritykseen (O’Toole 2018). Huonosti toteutettu perehdytys myös 

altistaa vahingoille ja virheille, jotka voivat kohdistua omaisuuteen ja pahimmassa tapauk-

sessa asiakkaaseen tai työntekijään. Haavasojan mukaan perehdytyksen puutteellisuus näkyy 

myös heikompana työpanoksena sekä kohonneina kustannuksina esimerkiksi muiden työnteki-

jöiden joutuessa korjaamaan puutteellisesta perehdytyksestä johtuneita virheitä. Selkeimmin 
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perehdytyksen puutteellisuus on havaittavissa vuokratyössä, jossa uusien työntekijöiden pe-

rehdytys sisältää usein ainoastaan opastuksen työtehtäviin ja tästä johtuen työtapaturmien 

määrät ovat jatkuvasti lisääntyneet. (Haavasoja 2017.) 

2.1 Perehdytysprosessi 

Perehdytys on kaksisuuntainen prosessi, johon osallistuvat organisaatio ja perehdytettävä eli 

uusi työntekijä. Organisaation suunnalta prosessiin tulee odotuksia, tavoitteita ja ohjeistusta. 

Perehdytettävä toimii tiedon vastaanottajana ja häneltä odotetaan oma-aloitteisuutta ja ak-

tiivisuutta. Nykypäivän työelämään sopiva tehokas perehdytys ottaa uuden työntekijän huomi-

oon myös perehdyttäjä. Perehdyttäjänä uuden työntekijän vastuulla on tuoda esiin omia nä-

kemyksiään ja antaa palautetta organisaatiolle, jolloin organisaatio toimii perehdytettävänä. 

(Eklund 2018, 39.) Alla olevassa kuviossa on kuvattu perehdytyksen neljä eri näkökulmaa. 

 

Kuvio 4: Perehdytyksen neljä eri näkökulmaa (Eklund 2018, 39). 

Perehdyttäminen voidaan jakaa kahteen vaiheeseen, perehdyttämiseen ennen työn alkua ja 

perehdyttämiseen työn alkaessa. Käytännön asioiden hoitaminen tulee aloittaa ennen uuden 

työntekijän ensimmäistä työpäivää arvokkaan työ- ja oppimisajan säästämiseksi. Tärkeimpiä 

hoidettavia asioita on kuvatta kuviossa 5 ja niitä ovat mahdollisen työpisteen järjestäminen ja 

tarvittavien työvälineiden kuten puhelimen, tietokoneen, tietokoneyhteyksien, salasanojen 

sekä mahdollisten työvaatteiden tilaaminen. Työvälineiden hankkimisen lisäksi esimies voi 

laatia uudelle tulokkaalle perehdytyssuunnitelman, jossa on aikataulutettu lista asioista ja 

henkilöistä, joihin uuden työntekijän tulee tutustua. Samalla esimies voi varmistaa, että 

kaikki perehdytyksessä tarvittavat henkilöt ovat käytettävissä uuden työntekijän aloittaessa. 

(Hyppänen 2013, 183.) 
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Kuvio 5: Perehdyttäminen ennen työn alkua (Hyppänen 2013, 183). 

Prosessin suunnitteluun kuluu paljon aikaa ja energiaa, jonka lisäksi siihen tulee pystyä sitou-

tumaan koko yrityksessä. Tämä kuitenkin kannattaa, sillä onnistuneesta perehdytyksestä hyö-

tyvät uusi työntekijää, osasto ja koko yritys. Perehdyttäminen pitää sisällään tiedottamisen 

ennen työhön tuloa, uuden työntekijän vastaanoton, yritykseen perehdyttämisen, työsuhde-

perehdyttämisen sekä käytännön työnopastuksen. (Brown 2018.) Alla olevassa kuviossa on ku-

vattu perehdytysprosessin vaiheita. 

 

Kuvio 6: Perehdytysprosessi (Brown 2018). 

Brownin (2018) mukaan perehdytettävän tulee tuntea olonsa tervetulleeksi uuteen yritykseen. 

Perehdytettävälle kannattaa lähettää perehdytysohjelma jo ennen ensimmäistä työpäivää. 

Näin perehdytettävä pääsee tutustumaan ohjelmaa. Ennen ensimäistä päivää perehdyttäjän 

tulee varmistaa, että perehdytettävän tuleva työpiste ja tietokone on valmiina uutta tulijaa 

varten. Myös perehdytettävän tärkeimpiä kollegoita tulee informoida uudesta työntekijästä ja 
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olisi myös hyvä, että kollegat kävisivät tervehtymässä perehdytettävää ennen perehdytyksen 

alkua.  

Perehdytettävälle tulee valita perehdytyksestä vastuullinen henkilö. Tämä nimetty vastuu-

henkilö toimii kummina perehdytettävälle. Hän vastaa työpaikan ja kollegoiden esittelystä 

sekä auttaa perehdytettävän koko perehdytysprosessin läpi. Kummin ja perehdytettävän 

suhde tulee kestää vähintään 90 päivää, mutta se voi jatkua tilanteen mukaan paljon pidem-

päänkin. (Brown 2018.) 

Perehdytyksen arvioinnissa uudelta tulokkaalta kartoitetaan, mitä hän on perehdytyksestä op-

pinut. Myös perehdytysprosessista tulee kerätä palautetta. Perehdytettävältä kannattaa kysyä 

vastasiko perehdytys hänen odotuksia ja miten tämä on kokenut perehdytysprosessin. Vain 

näin yritys voi oppia uusilta työntekijöiltä ja kehittää perehdytysprosessia. Perehdytyksen ar-

vioimisen voi aloittaa kahden – neljän viikon kuluttua perehdytettävän aloittamisesta. Tällöin 

uusi työntekijän on kerennyt tottua uuteen rytmiin sekä työpaikkaa. Perehdytettävän koke-

muksia on syytä kuunnella ja yrityksen perehdytysprosessia muuttaa tarvittaessa. (Brown 

2018.) 

2.2 Uuden työntekijän motivoiminen ja sitouttaminen 

Motivaatiota on kahdenlaista, sisäistä ja ulkoista motivaatiota. Sisäisessä motivaatiossa henki-

löä motivoi hänet omat halunsa ja tavoitteensa. Sisäinen motivaatio kumpuaa henkilöstä it-

sestään, eikä siihen voi ulkopuoliset vaikuttaa. Sisäistä motivaatiota on esimerkiksi henkilön 

halu kehittää itseään paremmaksi työntekijäksi esimerkiksi kouluttautumalla. Ulkoinen moti-

vaatio taas liittyy muiden, henkilön ulkopuolelta tulevien tarpeiden tyydyttämiseen. Ulkoista 

motivaatiota on esimerkiksi henkilön halu kehittyä jostain ulkoisesta syystä, kuten työyhtei-

sön paineesta tai esimiehen kehotuksesta. (Bunckley 2018.)  

Ei riitä, että uudelle työntekijälle tarjotaan tehokas ja kattava perehdytys. Jotta työntekijä 

tulee viihtymään uudessa työpaikassa hänet tulee saada integroitua työyhteisöön ja yrityk-

seen. (O’Toole 2018.) Haavasoja (2017) kirjoittaa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n 

blogissa työssäkäynnin motivaatiota olevan tutkitusti kahdenlaista, motivaatio työhön mene-

miselle ja motivaatio työpaikalle jäämiselle. Haavasojan mukaan työnteko aloitetaan, jotta 

voidaan turvata oma toimeentulo ja saadaan palkkaa jokapäiväistä elämistä varten. Työhön 

jäämisen motivaatio ei kuitenkaan perustu enää palkkaan, vaan henkilön kokemukseen työn 

merkityksestä, oikeudenmukaisuudesta, arvostuksesta ja työssä viihtymisestä. 

Parhaimmillaan perehdytyksellä saadaan luotua työntekijän ja yrityksen välille side, joka si-

touttaa työntekijää yritykseen ja kasvattaa tämän työmotivaatiota. Työntekijän innostunei-
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suus kasvaa ja onnistunut alku antaa yrityksestä positiivisen kuvan. Pidemmällä aikavälillä on-

nistunut ensivaikutelma saattaa myös auttaa säilyttämään halutut työntekijät yrityksessä. 

(O’Toole 2018.) 

Eklundin mukaan työsuhdetta solmittaessa tehtävän kirjallisen sopimuksen lisäksi työnantajan 

ja työntekijän välille muodostuu psykologinen sopimus, joka koostuu työsuhteen molemmin 

puolin liittyvistä oletuksista ja odotuksista työsuhdetta kohtaan. Psykologisen sopimuksen 

muotoutuminen alkaa jo ennen työsuhteen alkua, ja sen sisältö muuttuu jatkuvasti työsuh-

teen edetessä. Työntekijän henkilökohtaisia tavoitteita tai pitkän ajan tavoitteita tuskin kir-

jataan työsopimukseen, mutta nämä vaikuttavat suuresti työntekijän sitoutumiseen ja kehit-

tymiseen, ja siksi ne ovat hyödyllistä myös selvittää. Perehdytysajan on todettu vaikuttavan 

pidemmän tähtäimen sitoutumiseen ja se on tärkeä vaihe psykologisen sopimuksen muodostu-

misessa. (Eklund 2018, 61-62.) Alla olevassa kuviossa on kuvattu psykologiseen sopimukseen 

liittyviä kysymyksiä. 

 

Kuvio 7: Psykologinen sopimuksen muodostuminen (Eklund 2018, 62). 

Uuden työntekijän motivaation rakentaminen alkaa jo rekrytoinnista ja ensimmäisten työpäi-

vien ja -viikkojen aikana luodaan perusta psykologiselle sopimukselle. Tämä sopimus on työn-

antajan ja työntekijän välinen henkinen sitoumus työn tekemiselle, josta molemmat hyöty-

vät. Hyvä työhön opastus ja perehdyttäminen ovat psykologisen sopimuksen kivijalka. (Haava-

soja 2017.) 

Perehdyttämisen ollessa puutteellista tai mikäli sen kanssa on ongelmia, työntekijä saattaa 

kokea, ettei saa tarpeeksi arvostusta ja näin psykologinen sopimus jää syntymättä. Tästä 

saattaa seurata työntekijän motivaation heikkenemistä ja halu työpaikan vaihtamiselle. Työ-

paikan näkökulmasta tämä saattaa olla toistuvaa ja seurauksena on työntekijöiden vaihtuvuus 

sekä suuret rekrytointikustannukset. (Haavasoja 2017.) 

Hyvä lähtökohta perehdytysprosessin suunnittelussa motivaation kannalta on muistaa uusien 

työntekijöiden olevan ainoastaan ihmisiä. Perehdytysopas on hyvä työkalu perehdytyksessä, 

jonka avulla työntekijälle on helppo välittää tietoa yrityksestä, sen historiasta, arvoista ja ta-

voista. On tärkeää, että työntekijöille tarjotaan perehdytysoppaan lisäksi perehdytystä, jossa 
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perehdyttäjä ottaa uudet tulokkaat henkilökohtaisesti vastaan ja opastaa heitä ensimmäisen 

päivän haasteissa. Jos uusi työntekijä opastetaan työpisteelleen ja hänelle annetaan ainoas-

taan perehdytysopas, on hän varmasti ymmällään eikä tunne oloaan tervetulleeksi yritykseen. 

(O’Toole 2018; Heathfield 2018.) 

Parppein (2018, 148) mukaan luottamus omaan suoriutumiseen syntyy onnistumisen kautta. 

Palautteen merkitys itseluottamuksen ja minäpystyvyyden kehittäjänä on ratkaisevaa. Kun 

saamme aktiivisesti ja johdonmukaisesti palautetta, tiedämme, mitä tulisi korjata ja missä 

meillä menee hyvin.  

Hyvän opastuksen ja perehdytyksen ansiosta perehdytettävä saa onnistumisen kokemuksia 

työtehtävässään. Onnistumisen kokemukset vaikuttavat suoraan työtyytyväisyyteen ja sitä 

kautta myös sitoutumiseen. Kun henkilö kokee, että hänen työtään arvostetaan ja sillä on 

merkitystä, vaikuttaa se myönteisesti hänen työtyytyväisyyteensä. Sitoutumisen ja työtyyty-

väisyyden kannalta on tärkeätä muistaa, että niihin eivät pysty vaikuttamaan ainoastaan pe-

rehdyttäjä tai esimies, vaan organisaatio kokonaisuutena. (Eklund 2018, 36.) 

2.3 Perehdytysmateriaali 

Uudelle työntekijälle kannattaa kertoa mahdollisimman konkreettisesti, minkälaiseen yrityk-

seen hän on tullut. Uutta tietoa tulee paljon ja uuden työntekijän on mahdotonta sisäistää 

kaikkea kerralla. Perehdytysmateriaali kannattaa siis antaa myös kirjallisesti esimerkiksi pe-

rehdytysoppaana. Opas voi olla joko sähköisessä muodossa yrityksen intranetissä tai fyysinen 

vihko, joka annetaan uudelle työntekijälle. Nykyteknologian myötä myös sähköiset eLearning-

materiaalit ovat yleistyneet. Kun osa perehdytyksestä tapahtuu itseopiskeluna, kannattaa uu-

den työntekijän kanssa keskustella itseopiskelumateriaalin synnyttämistä ajatuksista. Näin 

voidaan myös varmistua siitä, että asiat on opittu oikein. (Hyppänen 2013, 184.) 

Henkilöstöjohdon tulee varmistaa uuden työntekijän saavan perehdytyksen työturvallisuu-

teen, -ympäristöön, -tehtäviin sekä -suhde-etuihin ja niiden vaatimuksiin. Työntekijän tulee 

päästä tapaamaan hänen uudet kollegat sekä esimies ja hänet tulee tutustuttaa yrityksen 

kulttuuriin, arvoihin ja yrityksen historiaa. Lisäksi työntekijän tulee saada perehdytys uudella 

työpaikalla muihin asioihin, jotka mahdollisesti vaikuttavat häneen työpaikalla. (Heathfield 

2019.) Pääpiirteittäin perehdytysopas sisältää yleisen katsauksen yritykseen, työsuhteeseen, 

työpaikan pelisääntöihin ja  työsuhde-etuihin. Taulukossa 1 on listattu perehdytysoppaan 

suunnittelussa huomioitavia asioita. Taulukko on rakennettu Susan M. Heathfieldin Employee 

Manual Handbook Table of Content -artikkelin pohjalta. (Heathfield 2018.) 
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Taulukko 1: Perehdytysoppaan sisältö (Heathfield 2018).  

Toimeksiantajan uusille myymälöiden ja konttorin työntekijöille suunnatussa perehdytysop-

paassa keskityttiin työyhteisöön perehdyttämiseen. Työsuhteen alussa uutta tietoa tulee 

enemmän kuin uusi työntekijä voi sisäistää, joten oppaan tarkoituksena oli tarjota uusille 

työntekijöille työkalu, johon he voivat palata milloin tahansa.  

2.4 Perehdyttämiseen liittyvä lainsäädäntö 

Työhön perehdyttämisen järjestämiseksi on työsuojelulainsäädännössä useita työnantajaa vel-

voittavia määräyksiä. Perehdyttämisen ja työhönopastuksen suunnittelusta on vastuussa uu-

den työntekijän lähin esimies. Esimies voi delegoida erilaisia työnopastukseen ja perehdyttä-

miseen liittyviä tehtäviä koulutetuille työnopastajille, mutta vastuu perehdyttämisestä säilyy 

aina esimiehellä ja linjajohdolla. (Ahokas & Mäkeläinen 2013, 2-3.)  

Työturvallisuuslain (23.8.2002/738) mukaan työnantajan on annettava työntekijälle riittävät 

tiedot työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. Työnantajan on huolehdittava työntekijän työko-

kemus ja ammatillinen osaaminen huomioon ottaminen, että työntekijä perehdytetään riittä-

västi työhön, työpaikan olosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, turvallisiin työtapoihin 

sekä työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön. Perehdyttäminen tulee jär-

jestää erityisesti ennen tehtävän ja uuden työn aloittamista, työtehtävien muuttuessa sekä 

ennen uusien työvälineiden ja tuotanto- tai työmenetelmien käyttöön ottamista. Työnantajan 

tulee huolehtia, että työntekijälle annetaan ohjausta ja opetusta työn vaarojen ja haittojen 

estämiseksi sekä työstä aiheutuvan terveyttä tai turvallisuutta uhkaavan vaaran tai haitan 

välttämiseksi. Työntekijälle tulee antaa ohjausta ja opetusta säätö, puhdistus-, korjaus- ja 

huoltotöiden sekä poikkeus- ja häiriötilanteiden varalta. Työntekijälle annettua ohjausta ja 

opetusta tulee täydentää tarvittaessa.  
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Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa tarjoamaan työntekijöille riittävän opastuksen työ-

hön, työoloihin ja työtehtäviin sekä varmistamaan, että työntekijä on ymmärtänyt opastuk-

sen. On tärkeätä, että työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvät materiaalit ovat myös suo-

mea puutteellisesti puhuvien ymmärrettävissä. Näin vältytään tiedon puutteen ja väärinkäsi-

tysten aiheuttamilta vaaratilanteilta. (Rauramo 2016, 5.) 

Tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta, tasapuolisesta kohtelusta ja syrjinnän kiellosta säädetään 

muun muassa Suomen perustuslaissa (731/1999), työsopimuslaissa (55/2001), yhdenvertai-

suuslaissa (1347/2014), työturvallisuuslaissa (738/2002) ja laissa naisten ja miesten välisestä 

tasa-arvosta (609/1986, muutokset 1329/2014) (Rauramo 2016, 4). Työsopimuslaissa 

(26.1.2011/55) säädetään, että työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei 

siitä poikkeaminen ole työntekijöiden asema ja tehtävät huomioon ottaen perusteltua. Työso-

pimuslaissa määritellään myös, että työnantajan tulee huolehtia, että työntekijä voi suoriu-

tua työstään myös tehtävää työtä, yrityksen toimintaa tai työmenetelmiä kehitettäessä ja 

muutettaessa.  

Yhdenvertaisuuslain (30.12.2014/1325) mukaan työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden 

toteutumista työpaikalla. Työnantajan on työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työ-

oloja sekä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia 

ratkaisuja tehtäessä. Ketään ei saa syrjiä iän, sukupuolen, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 

vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, 

terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän 

syyn perusteella.  

3 Yrityksen henkilöstön monimuotoisuus 

Yritysten yksi tärkeimmistä haasteista on työvoiman monimuotoistuminen. Yritykset muuttu-

vat jatkuvasti yhä heterogeenisimmiksi, kun tarkastelleen työntekijöiden ikää, sukupuolta, 

kansalaisuutta, etnistä taustaa, seksuaalista suuntautumista ja muita ominaisuuksia. Tämän 

monimuotoisuuden hallitseminen on maailman laajuinen haaste, sillä monimuotoisuus tarjoaa 

yrityksille suuria mahdollisuuksia. Vastakohtana se asettaa haastavia kysymyksiä erityisesti 

esimiehille siitä, kuinka työryhmien ja -yhteisöjen sisällä olevia eroavaisuuksia voidaan hyö-

dyntää kilpailuetuna, tuleeko yksilöllisiä ja kulttuurillisia ero tunnistaa työyhteisössä ja onko 

kasvavalla monimuotoisuudelle todellisuudessa merkitystä. (Robbins & Judge 2017, 59.) 

Myös suomalainen työelämä monikulttuuristuu ja eri syistä Suomeen tulevat maahanmuuttajat 

muodostavat hyvin moninaisen kokonaisuuden. Maahanmuuttajien pääsemistä osaksi suoma-

laista työelämää voidaan edistää kehittämällä sekä maahanmuuttajien että työpaikkojen val-

miuksia ja osaamista sekä tarjoamalla maahanmuuttajille erilaisia kouluttautumis- ja työllis-

tymispolkuja. (Monikulttuurinen työelämä 2019.) 
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Monimuotoisuus on voimavara, joka edistää palveluiden ja toimintatapojen kehittämistä. Mo-

nimuotoisuudella tarkoitetaan organisaation asiakaskunnan, henkilöstön ja muiden sidosryh-

mien moniarvoisuutta ja moninaisuutta. Monimuotoisuuden määritteitä ovat sukupuoli, ikä, 

terveydentila, vammaisuus, kansalaisuus, etninen alkuperä, vakaumus, uskonto ja seksuaali-

nen suuntautuminen. Edellä mainitut määritteet ovat myös lakien määrittelemiä syrjintäpe-

rusteita, joiden vuoksi ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan työntekijänä tai asiak-

kaana. (Rauramo 2016, 3.) 

Työelämän diversiteetti- eli monimuotoisuusajattelussa huomioidaan työntekijöiden erilaiset 

lähtökohdat ja taustat. Ajattelu kunnioittaa ihmisten erilaisia taitoja, kykyjä, odotuksia, tar-

peita, mieltymyksiä ja työskentelytyylien vaihtelua. Keskeistä monimuotoisuusajattelussa on 

erilaisuuden arvostaminen sekä koko henkilöstön erilaisen osaamisen hyödyntäminen ja tun-

nistaminen. (Burns 2015.) 

Robbins ja Judge jakavat monimuotoisuuden kahteen ryhmään, surface-level diversity eli pin-

tapuoliseen ja deep-level diversity eli syvälliseen moninaisuuteen. Pintapuolinen moninaisuus 

sisältää helposti havaittavat, ulkoiset ominaisuudet, kuten iän, sukupuolen, etnisen taustan ja 

vammaisuuden. Syvällisen moninaisuus taas käsittää eroavaisuudet muun muassa arvoissa, 

persoonallisuudessa sekä työkokemuksessa ja sen merkitys korostuu, kun työntekijät tuntevat 

jo toisensa. Kuviossa 8 on kuvattu monimuotoisuuden kahta tasoa. (Robbins & Judge 2017, 

82.)  

 

Kuvio 8: Monimuotoisuuden kaksi tasoa (Robbins & Judge 2017, 82). 

Pintapuolinen moninaisuus on siis helposti havaittavissa olevaa ja siitä on usein myös paljon 

tallennettua tietoa yrityksen HR-järjestelmissä. Työyhteisöissä, joissa on vaihtelua pintapuoli-

sessa moninaisuudessa saattaa olla lähtökohdat ryhmiin kohdistuvalle syrjinnälle. Yksilöt saat-

tavat suosia samaan ryhmään kuuluvia esimerkiksi suoritusten arvioinneissa ja päätöksissä 

ylennyksistä. Tästä syystä on tärkeätä tietää vaikuttaako monimuotoisuus työn lopputuloksiin 
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tai päätöksiin. Yleisenä sääntönä on kuitenkin hyvä muistaa, että ryhmät, joissa on pintapuo-

lista monimaisuutta tuottavat parempaa tulosta kuin ryhmät, joissa henkilöt tulevat samoista 

taustoista. Syvällinen moninaisuus on henkilön ominaisuuksia, jotka eivät ole välttämättä 

päällepäin nähtävissä. Henkilön mielipiteisiin ja näkemyksiin vaikuttavat hänen työkokemus, 

uskonto ja kulttuurillinen identifioituminen, joten myös nämä ominaisuudet lisäävät yrityksen 

monimuotoisuutta ja luovat uusia mahdollisuuksia silloin, kun syrjintä pystytään ehkäisemään. 

(Robbins & Judge 2017, 86, 92.) 

Monimuotoisuus tarjoaa yritykselle siis paljon mahdollisuuksia, mutta sen johtamiseen kuuluu 

myös syrjinnän ehkäiseminen. Tavallisesti syrjinnässä sallitaan stereotypioiden vaikuttaminen 

henkilön käytökseen. Stereotypialla tarkoitetaan henkilön arvostelua olettamuksen perus-

teella, jossa kyseinen henkilö luokitellaan johonkin määrättyyn ryhmään heidän ulkoisten 

ominaisuuksien tai henkilökohtaisten mieltymysten mukaan. Stereotypiat ovat salakavalia, 

sillä ne kasvattavat syrjinnän riskiä sekä voivat vaikuttaa siihen, miten syrjinnän potentiaali-

set kohteet näkevät itsensä. (Robbins & Judge 2017, 82-84.) 

Yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistäminen yrityksessä kasvattaa työyhteisön hy-

vinvointia. Työssään motivoituneet ja viihtyvät työntekijät kasvattavat omalta osaltaan yri-

tyksen tehokkuutta. Työvoiman monimuotoisuuden hyödyntämisen on myös havaittu lisäävän 

työpaikan innovatiivisuutta, kun tavoiksi muodostuneita toimintamalleja tarkastellaan erilai-

sin ja uusin ajatuksin. (Burns 2015.) Uzialkon (2017) mukaan monikulttuurisuus työryhmässä 

lisää sen viisautta ja innovatiivisuuta. Monikulttuurisuus myös mahdollistaa ainutlaatuisten 

ratkaisuiden syntymisen, kun ongelmia lähestytään monesta eri näkökulmasta. 

Kun yrityksessä on tunnistettu henkilöstön monimuotoisuus, jää jäljelle tämän johtaminen. 

Diversity management eli moninaisuuden hallinta on johtamisen tapa, jossa tietoisesti ollaan 

tarkkaavaisempia erilaisten yksilöiden tarpeista. Käsitteessä korostetaan, että monimuotoi-

suus ohjelma on tarkoitettu koko yrityksen henkilökunnalla ja siitä saadaan todennäköisimmin 

hyötyä, kun se nähdään kaikkiin vaikuttavana asiana. Jos työntekijä tuntee olevansa selkeästi 

erilainen kollegoihinsa verrattuna, saattaa se vaikuttaa hänen sitoutuneisuuteen sekä johtaa 

päätökseen lähteä yrityksestä. Positiivinen monimuotoisuuteen kannusta ympäristö saattaa 

kuitenkin auttaa työntekijän säilyttämisessä. (Robbins & Judge 2017, 98-99.) 

Kujanpää (2017, 152-153) kertoo väitöskirjassaan, että monikulttuurisuus vaikuttaa merkittä-

västä henkilöstövoimavarojen johtamiseen. Tutkimuksessa tehdyissä ryhmähaastatteluissa 

kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä Kujanpää havaitsi, että kantaväestö koki heidän ja 

maahanmuuttajataustaisten henkilöiden eroina olevan yleiset työelämätaidot. Myös suhtautu-

misessa esimiehiin, johtajiin, yksilöihin, ryhmiin sekä sukupuoleen havaittiin eroja ja tämä on 

tutkimuksen mukaan syytä huomioida, jotta maahanmuuttajien integroiminen yritykseen on-

nistuu ja työhyvinvointi säilyy.  
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3.1 Monimuotoisuuden huomioiminen perehdytyksessä 

Jokainen henkilö on erilainen. Esimieheltä saattaa kuitenkin unohtua, että jokaista työnteki-

jää tulee johtaa henkilökohtaisesti, jotta työntekijän täysi potentiaali saadaan yrityksen käyt-

töön. (Robbins & Judge 2017, 82.) Perehdytyksen tärkeys korostuu entisestään uuden työnte-

kijän tullessa eri kieli- ja kulttuuritaustasta, sillä henkilön ammatillinen identiteetti kyseen-

alaistuu helposti työskentelymaata vaihtaessa. Työntekijä joutuu usein aloittamaan täysin uu-

sissa tehtävissä tai parhaassa tapauksessa soveltamaan osaamistaan uuteen ympäristöön. Jos 

henkilö on ollut työttömänä muuttamisen jälkeen, on sillä saattanut olla vaikutusta hänen kä-

sitykseensä oman osaamisen tasosta. (Yli-Kaitala, Toivanen, Bergbom, Airila & Väänänen 

2013.) 

Työntekijät tarvitsevat heidän taustastaan riippumatta huolellisen perehdytyksen. Monimuo-

toisessa työyhteisössä perehdytyksen merkitys korostuu. Suomalaiseen työelämään liittyvät 

velvollisuudet ja oikeudet sekä työpaikan säännöt tulee selvittää huolella. Kirjallinen ja suul-

linen viestintä tulee mukauttaa työntekijän kielitaidon tasolle, ja myös kuvat voivat toimia 

perehdytyksen tukena. Työsuhteen alussa on syytä käydä läpi suomalaisessa työyhteisössä ar-

vostettuja periaatteita, joita ovat esimerkiksi oma-aloitteisuus, täsmällisyys, matala hierarkia 

ja välitön viestintä. Tulee myös varmistaa, että viesti on ymmärretty, varsinkin työturvalli-

suuteen liittyvien asioiden kohdalla. (Rauramo 2016, 5.) 

Kujanpään (2017, 153) mukaan monikulttuuristen työryhmien johtamisessa huomioitavia asi-

oita ovat työntekijöiden ennakkoluulot ja asenteet. Yleisesti ottaen heterogeenisiä, eli moni-

muotoisia työryhmiä pidetään tuottavina ja luovina. Ristiriitoja ryhmissä voi syntyä erilaisista 

prioriteeteista, toimintatavoista, normeista sekä aikakäsityksistä ja tästä syystä ristiriitojen 

käsittelytaidot ovat tärkeitä. Työyhteisöjen kirjoittamattomien oletusten ja tapojen tietämi-

nen ilman asioiden käsittelyä ja niistä puhumista ovat ulkopuolelta tulevan henkilön vaikea 

havaita. Tutkimuksessa nousi esille, että suomen kielen osaamisen merkitys oli suuri työssä 

selviytymisessä ja sosiaalisissa suhteissa. Maahanmuuttajataustaiset henkilöt eivät kuitenkaan 

korostaneet kielitaidon ja osaamisen merkitystä, vaan puutteita korjattiin ahkeralla koulut-

tautumisella ja yrittämisellä.  

Onnistunut perehdytys tukee maahanmuuttajataustaisen henkilön ammatillisen osaamisen 

tunteen rakentumista uudessa ympäristössä samalla vahvistaen henkilön sopeutumista suoma-

laiseen työelämään. Perehdytys tekee uuden työntekijän osaamisen näkyväksi sekä osoittaa 

ne kohdat, joissa hänellä on vielä kehitettävää. Työn perehdyttämiseen ja opastukseen on va-

rattava riittävästi aikaa, kun perehdytettävällä ja perehdyttäjällä on eri äidinkieli ja kulttuu-

ritausta. Ohjeiden ymmärtämisen varmistamista ei voi korostaa liikaa. Perehdytys, jonka ai-

kana uusi työntekijä sisäistää omat oikeutensa työntekijänä sekä työtehtävän vaatimukset 

mahdollisimman hyvin, palvelee uuden työntekijän lisäksi koko työyhteisöä. (Yli-Kaitala ym. 

2013.) 
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Kujanpään tekemästä tutkimuksesta ilmenee, että kantaväestön mielestä maahanmuuttajien 

sopeutumista työyhteisöön heikensivät perustaitojen puute sekä ristiriitoja aiheuttavat erilai-

set toimintatavat. Esimiesten näkökulmasta monikulttuurisuuden lisääntyminen työyksikössä 

kasvatti läsnäolon ja lähijohtamisen tarpeellisuutta. Maahanmuuttajataustainen työntekijä 

tarvitsee esimiesten mukaan työsuhteen alkuvaiheessa enemmän ohjausta ja perehdytystä 

kuin kantaväestö. Maahanmuuttajat itse kokevat, että esimiehen roolilla on suuri merkitys. 

Heille tärkeitä asioita olivat alaistaidot sekä esimiehen arvostaminen ja he halusivat toimia 

yhteisten sopimusten mukaisesti. (Kujanpää 2017, 153.) 

Jouttunpään (2012, 83) tekemän tutkimuksen mukaan monikulttuurisen ja monimuotoisen 

työyhteisön perehdytysmateriaalin tulee olla suomeksi ja sen tulee olla selkokielinen. Työyh-

teisön jäsenillä tulee olla yksi, sovittu yhteinen kieli käytössä. Perehdytys tulee järjestä yksi-

löllisesti ja prosessinomaisesti, jossa jokaiselle toimijalle on suunniteltu tehtävät. Perehdyt-

täjäksi tulee valita motivoitunut ja ammattinsa osaava henkilö, jolloin pystytään myös varmis-

tamaan hiljaisen tiedon siirtyminen uudelle työntekijälle.  

Viestin ymmärtämisen varmistamiseksi on hyvä käyttää useita tapoja. Esimerkiksi piirrokset, 

nauhoitteet ja videot, jotka kuvaavat työtehtäviä käytännössä, auttavat. Perehdyttäjän kan-

nattaa säännöllisesti tarkistaa, että perehdytettävä on ymmärtänyt, mitä hänen tulee tehdä. 

Aina vastaus kyllä ei tarkoita, että henkilö on ymmärtänyt mitä hänelle on kerrottu. Perehdy-

tysmateriaalista on hyvä olla selkeä kooste, mistä kaikki keskeinen informaatio löytyy. (Rau-

ramo 2016, 6.) 

3.2 Selkokielisyys 

Suomen väestönrakenteen kehittymisen myötä toimeksiantajan palveluksessa aloittaa uusia 

maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä koko ajan enemmän. Tästä syystä myös perehdy-

tysoppaan suunnittelussa oli tärkeätä ottaa heidän erityistarpeensa huomioon. Osana toimek-

siantoa oli, että myymälöille suunnattu perehdytysopas laaditaan selkokielellä, jotta se vas-

taisi mahdollisimman hyvin yrityksen tarpeita. Marja Simolan (2015, 161) mukaan selkokielen 

käytön tarvetta lisäävät väestön ikääntyminen sekä maahanmuutto. Heikosti kieltä taitavilla 

tulisi olla kuitenkin tasa-arvoinen mahdollisuus ajaa omia etujaan, saada osansa kulttuurista 

ja osallistua yhteiskunnan toimintaan.  

Selkokielen nimitys tulee 1970-luvun lopulta, jolloin Kielitoimisto suositteli termiä käytettä-

vän erittäin helppolukuisesta kielestä. Nykyisin selkokielestä käytetään myös selkosuomi-ter-

miä. Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on muokattu sanastoltaan, sisällöltään ja raken-

teeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Selkokieli on suunnattu ihmi-

sille, jolla on vaikeuksia ymmärtää tai lukea yleiskieltä. Sen käyttäjät voidaan karkeasti jakaa 

muistintoiminnan ja lukutaidon mukaan kolmeen ryhmään, jotka ovat kuvattu alla olevassa 

kuviossa. (Simola 2015, 161-162.) 
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Kuvio 9: Selkokielen käyttäjien kolme ryhmää (Simola 2015, 162). 

Selkokielisen tekstin tavoitteena on antaa selkeä kuva käsiteltävästä asiasta. Tekstiä tuote-

taan tiivistämällä ja muokkaamalla sen sisältöä, helpottamalla tekstin sanastoa ja rakennetta 

sekä selkeyttämällä ulkoasua. Selkokieliset tekstit suunnataan usein jollekin tietylle kohde-

ryhmälle ja sitä kirjoittaessa kiinnitetään erityistä huomiota seuraavissa kappaleissa käsiteltä-

viin asioihin. (Simola 2015, 163.)  

Perehdytysoppaan suunnittelussa tekstit olivat suunnattu maahanmuuttajataustaista väestöä 

ajatellen. Simolan (2015, 163) mukaan maahanmuuttajaa auttaa erityisesti, että tekstiä kir-

joittaessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että teksti noudattaa suomen kielen oikein-

kirjoitussääntöjä. Tämän tavoitteena on, että lukija oppii ymmärtämään ja lukemaan myös 

yleiskielistä tekstiä.  

Kirjoitus voi olla tekstilajiltaan esimerkiksi kaunokirjallinen, tiedote tai uutinen. On tärkeää, 

että kirjoitus noudattaa valitun tekstilajin kriteerejä, sillä selkokielen käyttäjällä saattaa olla 

vaikeuksia erottaa eri tekstilajeja toisistaan. Valittua aihetta tulee käsitellä myös niin, että 

se koskettaa lukijakuntaansa. Tekstin tulee herättää lukijan kiinnostus. Tiedotteissa tämä tu-

lee tapahtua parin ensimmäisen lauseen aikana ja selkokirjoissa ennen ensimmäisen sivun lop-

pua. (Simola 2015, 164.) 

Tekstissä tulee huomioida myös lukioiden ikä, jolloin aikuisille kirjoitetaan aikuisten kielellä 

ja käytetään heille tarkoitettua kuvitusta. Rakenteeltaan tekstin tulee edetä johdonmukai-

sesti, selkeästi ja usein myös tärkeys- tai aikajärjestyksessä eli kertomustyylisesti. Asiat tulee 

jakaa sopivin kokonaisuuksiin otsikkojen alle. Otsikoinnin tulee olla selkeätä ja niiden on vas-

tattava tekstin sisältöä. Itse teksti tulee jakaa lyhyisiin kappaleisiin ja kappaleiden tulee liit-

tyä toisiinsa. (Simola 2015, 164.) 
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Selkokielessä lauserakenne on yksinkertaista. Siinä suositaan tavallisia ja helppoja rakenteita, 

esimerkiksi sellaisia, joissa on persoonamuotoinen verbi ja tekijä. Käytetään suoraa sanajär-

jestystä ja sijoitetaan tuttu asia lauseen alkuun. Näin lukijan on helppo tunnistaa tekijä lau-

seen alkuosasta. Yhdessä lauseessa kerrotaan yksi tärkeä asia. Tärkein asia kerrotaan aina 

päälauseessa ja sitä tarkennetaan sivulauseella. Lauseenvastikkeiden sijasta käytetään sivu-

lauseita, vaikka teksti pitenisi. (Simola 2015, 167.) 

4 Perehdytysoppaan kehittämisprosessi ja tulokset 

Tässä kappaleessa käsitellään perehdytysoppaan kehittämisprosessia sekä toiminnallisen tut-

kimuksen tuloksia. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena tutkimuksena ja alakappaleissa 

on kuvattuna toiminnallisen tutkimukset teoriaa, opinnäytetyön kehittämisprosessia sekä pe-

rehdytysoppaita. Tässä toiminnallisessa tutkimuksessa hyödynnettiin monimenetelmäisyyttä 

käyttämällä laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen sekä tapaus- eli case-tutkimuksen me-

netelmiä. 

Laadullinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen menetelmäsuuntaus ja siinä pyritään ym-

märtämään kokonaisvaltaisesti tutkittavan kohteen ominaisuuksia, laatua ja merkityksiä. Laa-

dullista tutkimusta voidaan toteuttaa monin eri menetelmin. Näissä menetelmissä yhteisenä 

piirteenä korostuu muun muassa kohteen taustaan ja esiintymisympäristöön liittyvät asiat 

sekä kohteen merkitykseen ja tarkoitukseen, kieleen ja ilmaisuun liittyvät asiat. (Laadullinen 

tutkimus 2015.) 

Tapaustutkimus (eng. case study) on tutkimusstrategia, jossa tarkoituksena on tutkia syvälli-

sesti vain yhtä tai muutamaa ilmiökokonaisuutta tai kohdetta. Tutkittava tapaus voi olla mo-

nenlainen, mutta se ymmärretään usein jollain tavoin rajautuneeksi omaksi yksikökseen tai 

kokonaisuudekseen. Tapaustutkimuksessa pyritään tuottamaan valitusta tapauksesta intensii-

vistä ja yksityiskohtaista tietoa. Tapaustutkimuksessa ei siis pyritä yleistettävyyteen, kuten 

esimerkiksi kyselytutkimuksessa. Tutkimusstrategiana tapaustutkimusta voidaan toteuttaa 

monen eri analyysimenetelmän avulla ja se on väljästä määrittyvä. Tutkimuksessa voidaan 

yleisesti puhua tapauksista, joilla viitataan yksittäisiin tutkimuskohteisin. Nämä tutkimuskoh-

teet muodostavat tutkimuksen keskiössä olevien tutkimuskohteiden suppean joukon. (Tapaus-

tutkimus 2015.) 

Opinnäytetyön tapauksena oli perehdytysoppaiden laatiminen ja tutkimusongelmana oikean 

tiedon löytäminen oppaisiin. Oppaisiin kerättiin tietoa laadullisen tutkimuksen menetelmiä 

soveltaen ja tietoa kerättiin yrityksen intranetistä sekä kaupan alan työehtosopimuksesta. 

Tiedon oikeellisuutta varmennettiin yrityksen työsuhde-, työterveys- ja henkilöstön kehit-

tämistiimin avulla. Workshop-tyylisten haastatteluiden avulla varmistettiin, että oppaisiin 

saatiin myös myymälöiden esimiesten sekä hiljattain aloittaneiden työntekijöiden näkemyk-

set. 
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4.1 Toiminnallinen tutkimus 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkimuksellinen selvitys kuuluu tuotteen tai idean toteutus-

tapaan. Toteutustapa tarkoittaa keinoja, joilla materiaali oppaan sisällöksi hankitaan. Toi-

minnallisessa opinnäytetyössä ei ole välttämätöntä käyttää tutkimuksellisia menetelmiä. Tie-

don ja aineiston kerääminen toiminnallisessa opinnäytetyössä tulee harkita tarkoin, sillä jos 

toiminnalliseen opinnäytetyöhön yhdistetään selvitys, työn laajuus kasvaa niin, että työmäärä 

ei välttämättä ole enää kohtuullinen 15 opintopisteen opinnäytetyöksi. Opinnäytetyön tekijän 

tulee kartoittaa taloudelliset, ajalliset ja henkiset resurssit sekä tunnustaa ja tunnistaa oma 

osaaminen. Opinnäytetyön lopullinen toteutustapa on perusteltu kompromissi toimeksiantajan 

toiveiden, omien resurssien, kohderyhmän tarpeiden sekä oppilaitoksen opinnäytetyötä koske-

vien vaatimusten välillä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 56-57.) 

Toiminnallinen tutkimus ei pyri yleistämään, kuten ei myöskään laadullinen tutkimus. Tutki-

mustuloksena saadaan muutos johonkin aikaisempaan. Tämä muutos koskee ainoastaan toi-

minnan kohteena ollutta ilmiötä. Tulokset koskettavat ainoastaan yksittäistapauksia, joten 

niistä ei voi tehdä yleistyksiä. (Kananen 2009, 33.) 

Toiminnallisessa ja tutkimuksellisessa opinnäytetyössä käytetään samoja tiedon keräämisen 

keinoja, mutta toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkimuskäytäntöjä käytetään hieman väl-

jemmässä merkityksessä. Toiminnallisessa opinnäytetyössä saadun tiedon laatu pyritään tur-

vaamaan käyttämällä valmiita tutkimuskäytänteitä perustasolla. Perustasolla tarkoitetaan 

sitä, että määrällisessä tutkimusmenetelmässä hyödynnetään aineiston keräämisen keinona 

postikyselyä, ja aineisto kerätään paikalla, puhelimitse tai sähköpostitse. Analyysi toteute-

taan tyypittelyllä, teemoittelulla tai molemmilla. Laadullisella tutkimuksessa kerättyä aineis-

toa ei aina ole välttämätöntä analysoida toiminnallisessa opinnäytetyössä yhtä tarkasti ja jär-

jestelmällisesti kuin tutkimuksellisessa opinnäytetyössä. Tieto voidaan kerätä konsultaationa 

asiantuntijoita haastatellen. Konsultaatiota ovat myös sellaiset haastattelut, joissa faktatie-

toa tarkistetaan tai kerätään asiantuntijoilta. Konsultaatioaineistot tulee aina ilmoittaa toi-

minnallisen opinnäytetyön raporttiosuudessa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 57-59.)  

Kanasen (2009, 77) mukaan toimintatutkimuksen tiedonkeruumenetelmät eivät eroa muun 

laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmistä. Laadullisella tutkimusmenetelmällä toteu-

tettavat tutkimukseen sisältyy aina kysymys: mitä merkityksiä tutkimuksessa tutkitaan? Tämä 

edellyttää tutkimuksen tekijältä täsmentämistä, tutkitaanko käsityksiin vai kokemuksiin liitty-

viä merkityksiä. Myös käsitysten ja kokemuksen suhde saattaa olla ongelmallinen, sillä käsi-

tyksen ja vastaavan kokemuksen välillä ei ole välttämättä yhteyttä. (Vilkka 2015, 118.) 

Asiantuntijahaastattelussa asiantuntijoita haastatellaan sen tiedon vuoksi, jota heillä olete-

taan olevan tutkittavasta aiheesta (Hyvärinen, Nikander & Ruusuvuori 2017). Opinnäytetyössä 

haastattelujen kohdehenkilöinä olivat juuri asiantuntijat. Konttorilla tietoa kerättiin muun 
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muassa yrityksen vastuullisuuspäälliköltä ja myymälöiden osalta myymäläpäälliköiltä. Hyväri-

sen, Nikanderin ja Ruusuvuoren (2010) mukaan haastatteluiden analysoiminen alkaa heti haas-

tattelun jälkeen. Ensimmäiset kysymykset, mitä tutkijalle tulee ovat seuraavat: Vastaako 

tämä lainkaan tutkimuskysymyksiin? ja Onko ainoista tarpeeksi hyvää, jotta siitä saa tutki-

muksen tehtyä?. Valmiissa tutkimustekstissä aineistoa hyödyntävä, oivaltava analyysi ja ai-

neistokoosteet näyttävät sopivan saumattomasti tutkimuksen taustalla olevaan tehtävän tul-

kintaan ja teoreettiseen keskusteluun. Analyysia aloitettaessa aineisto usein kuitenkin vaikut-

taa sekavalta ja se saattaa hämmentää tutkijaa. Tämä johtuu siitä, että haastatteleville teh-

dyt kysymykset ovat täysin erilaisia kuin varsinaiset tutkimuskysymykset. 

Laadullinen tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, jossa aineisto koo-

taan luonnollisissa todellisissa tilanteissa. Laadullisessa tutkimuksessa myös suositaan meto-

deita, joissa tutkittavien näkökulmat pääsevät esille. Mitä vapaamuotoisempia tiedonhankin-

takeinot ovat, sitä enemmän ne muistuttavat arkielämän vuorovaikutusta. Tästä syystä laa-

dullisessa tutkimuksessa tutkimuseettiset kysymykset korostuvat. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 

147.)  

Tieteen etiikaksi kutsutaan tutkimuksen ja etiikan yhteyttä, jossa eettiset kannat vaikuttavat 

tutkijan tieteellisessä työssä tekemiin ratkaisuihin. Hyvässä tieteellisessä käytännössä tutkijan 

eettiset ratkaisut ja tutkimuksen uskottavuus kulkevat niin sanotusti käsikädessä. Uskottavuus 

perustuu siihen, että tutkijat noudattavat hyvää tieteellistä käytäntöä. Käytäntöihin kuuluu, 

että tieteelliset asiantuntija ja tutkijat noudattavat tiedeyhteisön tunnistamia toimintatapoja 

Näitä tapoja ovat rehellisyys ja yleinen huolellisuus sekä tarkkuus tutkimustyössä, tulosten 

tallentamisessa, esittämisessä ja tutkimuksen arvioinnissa. Tieteelliset asiantuntijat ja tutki-

jat soveltavat tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhan-

kinta-, arviointi- ja tutkimusmenetelmiä sekä toteuttavat tieteellisen tiedon luonteeseen kuu-

luvaa avoimuutta tutkimuksensa tuloksia julkaistaessa. Lisäksi tieteellisten asiantuntijoiden ja 

tutkijoiden tulee ottaa huomioon muiden tutkijoiden saavutukset ja työt asianmukaisella ta-

valla niin, että he kunnioittavat näiden työtä ja antavat heidän saavutuksilleen niille kuuluvan 

merkityksen ja arvon omassa tutkimuksessaan ja tuloksia julkaistessaan. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 147-148.) 

Hyvän tieteellisen käytännön mukaista on, että tutkimus on raportoitu, toteutettu ja suunni-

teltu yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten mukaisesti. Myös 

tutkimusryhmän asema, osuus tekijyydestä, oikeudet, vastuut ja velvollisuudet sekä aineisto-

jen säilyttämistä ja tutkimustulosten omistajuutta koskevat kysymykset on kirjattu ja määri-

telty kaikkien osapuolten hyväksymällä tavalla. Tutkimuksen rahoituslähteet ja sen suoritta-

misen kannalta merkitykselliset muut sidonnaisuudet ilmoitetaan tutkimukseen osallistuville 

ja raportoidaan tutkimuksen tuloksia julkaistaessa. Tutkimuksessa noudatetaan hyvää hallin-
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tokäytäntöä ja henkilöstö- ja taloushallintoa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 148-149.) Opinnäyte-

työssä eettisyys on huomioitu tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Haastatteluihin osallistuneet 

asiantuntijat olivat yrityksen omaa henkilökuntaa ja heille tiedotettiin, mihin tarkoitukseen 

tietoa kerättiin. 

Tutkimusta arvioidaan sen validiteetin eli pätevyyden ja reliabiliteetin eli luotettavuuden mu-

kaan. Tutkimuksen pätevyys tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä tutki-

muksessa on tarkoitus mitata. Tutkimuksen luotettavuus tarkoittaa tulosten tarkkuutta eli 

mittaustulosten toistettavuutta ja mittausten kykyä antaa epäsatunnaisia tuloksia. Laadulli-

sen tutkimuksen voi sanoa olevan luotettava, kun tutkittu materiaali ja tutkimuskohde ovat 

yhteensopivia eivätkä teorianmuodostukseen ole vaikuttaneet satunnaiset tai epäolennaiset 

tekijät. (Vilkka 2015, 193-196.) Opinnäytetyössä tutkimustulosten voidaan todeta olevan luo-

tettava, sillä yrityksen intranetistä kerätyt materiaalit olivat valmiiksi ajantasaisia ja haastat-

teluiden avulla pystyttiin varmistumaan, että oppaissa käsiteltiin kaikki oleellinen asia, mikä 

uuden työntekijän on syytä tietää työsuhteen alkaessa.  

4.2 Kehittämisprosessi 

Aloitin opinnäytetyön tekemisen 26.2.2019 laatimalla aiheanalyysin. Aiheanalyysin hyväksyn-

nän jälkeen laadin suunnitelman työn toteutuksesta (liite 1). Opinnäytetyön suunniteltu aika-

taulu on kuvattu alla olevassa taulukossa. Ensimmäinen tapaaminen toimeksiantajan kanssa 

oli 29.3. Tapaamiseen valmistauduin perehdyttämisen teoriaan tutustumisella. Heathfieldin 

Employee Manual Handbook Table of Content -artikkelin pohjalta laadin toimeksiantajalle esi-

tyksen perehdytysoppaan sisällöstä otsikkotasolla. Tämän jälkeen kävimme sähköpostitse läpi 

tulevan oppaan sisältöä, jossa toimeksiantaja esitti omia toiveitaan sisällön osalta. Tapaami-

seen valmistelin ehdotuksen perehdytysoppaan sisällysluettelosta opiskelemani teorian ja oh-

jaajan toiveiden perusteella.  
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Taulukko 2: Opinnäytetyöprosessin suunniteltu aikataulu. 

Opinnäytetyössä tutkimusaineiston keräämisessä hyödynnettiin kvalitatiivisen eli laadullisen 

tutkimuksen menetelmiä. Käytännössä kaikki tarvittava tieto oli jo olemassa, mutta se tuli 

löytää yrityksen intranetistä. Tiedon oikeellisuutta varmennettiin workshop -tyylisten asian-

tuntijahaastatteluiden avulla, jossa kerätty materiaali käytiin läpi niin konttorin, myymälöi-

den kuin varaston henkilökunnan edustajien kanssa. Valmiin tuotoksen tarkistivat vielä yrityk-

sen HR-osaston työhyvinvointi, työsuhde ja henkilöstönkehittämis tiimit, jotta voitiin varmis-

tua tiedon olevan oikeata ja ajantasaista. Taulukossa 3 on kuvattu opinnäytetyöprosessin to-

teutunut aikataulu. 

 AIKATAULU 

MAALISKUU 

VKO 12 

Opinnäytetyö suunnitelma, tietoperustan laatiminen, oppaan 

sisällön sparraus sähköpostitse, haastatteluiden suunnitteleminen 

VKO 13 Tietoperustan laatiminen, tapaaminen toimeksiantajan kanssa 

HUHTIKUU 

VKO 14 

Haastattelut, haastatteluiden analysointi 

VKO 15 Vanhan oppaan päivittäminen, uuden oppaan kokoaminen 

VKO 17 Tietoperusta valmis 

TOUKOKUU 

VKO 18 

Opas valmis sähköisenä sekä taittovalmiina, opponointi 

VKO 19 Palautteen kerääminen toimeksiantajalta ja uusilta työntekijöiltä, 

Opinnäytetyö ohjaajalla ja englannin kielinen tiivistelmä 

tarkastukseen 

VKO 20 - 22 Pelivaraa, Urkund-tarkastus, viimeistely 

VKO 23 Opinnäytetyöseminaari 3.6.2019 
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Taulukko 3: Opinnäytetyöprosessin toteutunut aikataulu. 

Ensimmäisessä tapaamisessa kävimme läpi ehdottamani sisällön oppaalle ja päädyimme tä-

män olevan hyvä pohja oppaalle. Perehdytysoppaan sisällöstä sopimisen lisäksi tapaamisessa 

käytiin opinnäytetyön toteutusta ja aikataulua läpi. Sovimme, että vietän yrityksen pääkont-

torilla 8.4. toimistopäivän, jolloin osallistun uusille konttorin työntekijöille järjestettävään 

perehdytyskoulutukseen sekä pääsisin hakemaan tietoa ja kuvia yrityksen intranetistä sekä 

 AIKATAULU 

MAALISKUU 

VKO 10 

Opinnäytetyön aiheanalyysi 

 

VKO 12 

Opinnäytetyö suunnitelma, tietoperustan laatimisen aloittaminen  

VKO 13 Tietoperustan laatimisen jatkaminen, oppaan sisällön sparraus 

sähköpostitse, tapaaminen toimeksiantajan kanssa, 

haastatteluiden suunnitteleminen, perehdytysoppaiden sisällön 

hahmottelemista 

HUHTIKUU 

VKO 14 

Vastuullisuuspäällikön haastattelu 5.4., haastatteluiden 

analysointi 

VKO 15 Toimistopäivä 8.4., myymälähaastatteluiden sopiminen, 

perehdytysoppaiden laatiminen ja ensimmäinen versio 

myymälöiden oppaasta valmis 

VKO 17 Haastattelu Hyvinkään myymälässä 23.4., haastattelu Espoon 

Leppävaaran myymälässä 25.4., haastatteluiden analysointi 

TOUKOKUU 

VKO 18 

Oppaiden muokkaaminen, tietoperusta valmis 

VKO 19 Oppaiden muokkausta 

VKO 20 Oppaiden muokkausta, englanninkielinen tiivistelmä valmis  

VKO 21 Oppaat valmiit ja toimitettu toimeksiantajalle, palautteen 

kerääminen toimeksiantajalta 

VKO 22 Opinnäytetyön viimeistely, Urkund-tarkastus, opinnäytetyö 

opponoijalle, ohjaajalle sekä toiselle tarkastajalle 

KESÄKUU 

VKO 23 

Opinnäytetyöseminaari 3.6.2019 
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kuvapankista. Tapaamisessa sovimme myös tekeväni workshop-tyylisiä haastatteluita toimek-

siantajan henkilöstön kanssa. Haastatteluita sovittiin tehtävän kahden myymäläpäällikön, yri-

tyksen vastuullisuuspäällikön sekä logistiikkakeskuksen esimiehen kanssa. Tapaamisessa sain 

myös logistiikkakeskuksella käytössä olevan oppaan sekä muita olemassa olevia perehdytysma-

teriaaleja, joiden avulla pääsin aloittamaan perehdytyssoppaan kokoamisen. Alla olevassa ku-

viossa on kuvatta perehdytysoppaiden kehittämisprosessin vaiheet. 

 

Kuvio 10: Perehdytysoppaiden kehittämisprosessi 

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen aloitin perehdytysoppaan kokoamisen saamieni materiaalien 

pohjalta. Tutustuin myös toimeksiantajan vuoden 2018 vastuullisuusraporttiin valmistautues-

sani vastuullisuuspäällikön tapaamiseen. Tapaaminen sovittiin sähköpostitse ja se pidettiin 

5.4. yrityksen pääkonttorilla. Workshop-tyylisen haastattelun (Liite 2) teemoina olivat vas-

tuullisuus, sen perehdyttäminen ja yleiset perehdytyksessä huomioitavat asiat esimiehen nä-

kökulmasta. Haastattelussa esille nousivat yrityksen eettisen toimintaohjeen korostaminen ja 

jokaisen työntekijän velvollisuuden valvoa vastuullisuuden toteutumista. Kävimme haastatel-

tavan kanssa myös läpi yleisesti asioita, mitä perehdytysoppaassa tulisi kertoa. Haastateltava 

nosti esille, että oppaassa tulee käydä niin sanotut perustiedot läpi, sillä toimeksiantajan pal-

veluksessa aloittaa paljon työntekijöitä, jotka tulevat ensimmäistä kertaan työelämään. Myy-

mälöille tulevassa oppaassa tulee korostaa työntekijä- ja asiakasnäkökulmaa. Konttorille tule-

vassa ohjeessa tärkeiksi asioiksi nousivat linkkien lisääminen kaikkeen mahdolliseen, kuten 

kulu- ja matkakirjauksiin sekä IT-tukeen. Kävimme läpi myös häneltä esimiehenä usein kysyt-

tyjä kysymyksiä, joita olivat isyysvapaat, lomien määräytymiset, palkkaus, kehittymismahdol-

lisuudet, puhelimet ja tietokoneen sekä niiden oheistarvikkeiden tilaamiset. 

8.4. menin toimeksiantajan pääkonttorille tekemään toimistopäivän. Päivän aikana sain oi-

keudet yrityksen intranettiin sekä kuvapankkiin, joista keräsin tietoa perehdytysopasta var-

ten. Päivän aikana osallistuin myös uusille konttorin työntekijöille järjestettävään perehdytys-

koulutukseen, jonka piti toimeksiantajan henkilöstön kehittämispäällikkö. Koulutuksesta sain 

myös tietoa hiljattain toimistolla aloittaneilta työntekijöiltä asioista, joista heidän mielestään 
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olisi syytä kertoa enemmän perehdytyksen aikana. Näitä asioita olivat matka- ja kululaskut, 

intranetin käyttö sekä ergonomia tarvikkeiden tilaaminen. Konttoripäivän aikana tapasin myös 

varaston henkilöstöpäällikön, kenen kanssa sovimme, että varaston oppaan ensimmäisen ver-

sion lähetän hänelle tarkastettavaksi. Päivän päätteeksi kävimme vielä opinnäytetyön työelä-

män ohjaajan kanssa läpi, että olin saanut kaiken tarpeellisen tiedon kerättyä ja olin valmis 

kokoaman oppaan. Sovimme myös, että tekisin toisen toimistopäivän tarvittaessa. 

Konttoripäivän jälkeen minulla oli kaikki tarvittava materiaali oppaiden kokoamiseen. So-

vimme työelämän ohjaajan kanssa sähköpostitse, että tekisin myymälävierailut Hyvinkäälle ja 

Espoon Leppävaaraan. Myymälät valikoituvat sen perusteella, että molemmat myymälät si-

jaitsivat paikoissa, joissa itse käyn useasti ja täten olivat logistisesti kaikista parhaiten sopi-

via. Sain sähköpostitse myymälöiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot ja tapaamiset sovin vii-

kolle 17. Tarkoituksena oli, että pystyn kokoamaan myymälöille tarkoitetun oppaan ensim-

mäisen version ennen tapaamista ja näin voisimme käydä sitä läpi itse tapaamisissa. Hyvin-

kään myymälästä tapaamiseen osallistui apulaismyymäläpäällikkö ja Espoon Leppävaaran 

myymälästä myymäläpäällikkö.  

Tapaaminen Hyvinkään myymälässä (Liite 3) oli 23.4. Myymälässä tapasin myymälän apulais-

myymäläpäällikön. Hänet valitsimme haastatteluun, sillä hän oli ollut aikaisemmin töissä yri-

tyksen pääkonttorilla. Haastateltava oli perehtynyt hyvin oppaan ensimmäiseen versioon, 

jonka olin lähettänyt hänelle ennen tapaamista. Päällimmäisenä opas sai positiivista pa-

lautetta sen kattavuudesta. Opas koettiin myös erittäin hyödylliseksi ja tervetulleeksi uudis-

tukseksi. Kehitysehdotuksia haastateltava antoi oppaan asiakaspalveluosuuteen, josta erityi-

sesti hankalan asiakakkaan kohtaamiseen sekä ohjeeseen lapsen sairastuessa, myymäläkohtai-

sen perehdytyksen kuvaukseen ja tietoturvaan tietokoneita käytettäessä. Haastattelussa esille 

nousi myös, että myymälöissä uusien työntekijöiden usein kysytyt kysymykset liittyvät lähinnä 

järjestelmien käyttöön.  

Tapaaminen Espoon Leppävaaran myymälässä (Liite 4) oli 25.4. Myymälässä tapasin myymälän 

myymäläpäällikön sekä kolme hiljattain aloittanutta työntekijää. Myymäläpäällikkö koki op-

paan kattavaksi ja erittäin hyödylliseksi. Oppaaseen tulisi perehdytysosiin tarkennus, että 

”Apua saa aina, kaikilta voi kysyä ja kaikesta voi puhua”. Kehitysehdotuksena oppaan henkilö-

kuntaetuja tuli rajata tarkemmin sen osalta, mitkä edut koskevat kokoaikaisia työntekijöitä ja 

mitkä määräaikaisia. Lisäksi oppaan lopussa olevaan kohtaan ”Myymäläkohtaiset yhteystiedot 

ja lisäykset” haastateltava toivoi valmiiksi laadittua taulukkoa, mihin voi lisätä tärkeimmät 

puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Hiljattain aloittaneiden työntekijöiden kanssa kä-

vimme läpi heidän kokemuksia perehdytyksestä ja siitä, missä he olisivat kokeneet tarvin-

neensa enemmän tukea. Keskustelussa esille nousivat, että työntekijät kokivat tietävänsä ai-

van liian vähän myymälän tuotevalikoimasta ensimmäisien kassavuorojen aikana. He kokivat 
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haastavaksi käytännön, jossa asiakasta ohjeistettiin kysymään apua kassalta. Intranetti koet-

tiin haastavaksi käyttää ja siihen kaivattiin enemmän opastusta. Lisäksi työntekijät kokivat 

käytännön sähköpostien ja myymälän tiedotteiden läpikäymisestä sekavaksi. Ohjeistuksen mu-

kaan sähköpostit ja tiedotteet tulee käydä päivittäin läpi, mutta työntekijät eivät tienneet 

kauanko tähän olisi hyvä käyttää aikaa. Myös yrityksessä käytössä oleva verkkopalkka käytäntö 

oli epäselvä ja yksi työntekijöistä ei ollut löytänyt, mistä palkkakuitin pääsee katsomaan. Esi-

tellessäni perehdytysopasta työntekijöille olivat ensireaktiot oppaista erittäin positiivisia ja 

yksi haastateltavista totesi, että ”juuri tällaista on odotettu”. Palautetta oppaista ei tässä ti-

lanteessa kysytty. Opas jätettiin työntekijöille tutustuttavaksi ja heidät ohjeistettiin esittä-

mään mahdolliset kehitysehdotukset minulle myymälän myymäläpäällikön kautta.   

Haastatteluiden jälkeen aloitin oppaiden muokkaamisen. Muokkauksissa huomioin mahdolli-

simman hyvin haastateltujen esimiesten sekä myymälätyöntekijöiden toiveet. Muokatut op-

paat toimitin 5.5. sähköpostitse toimeksiantajalle toista kommentointikierrosta varten. En-

simmäiset kommentit oppaista sain 10.5. Kommenttien pohjalta muokkasin oppaat ja lähetin 

ne toimeksiantajalla takaisin tarkasteluun 16.5. Tämän jälkeen oppaita korjattiin ja kehitet-

tiin ja kävivät yrityksen eri osastoilla tarkastuksessa. Lopulliset versiot toimitin toimeksianta-

jalle 23.5. 

4.3 Perehdytysoppaat 

Opinnäytetyön tuloksena toimeksiantajalle toimitettiin yhteensä kolme perehdytysopasta. Op-

paat suunnattiin toimeksiantajan myymälöiden, pääkonttorin ja logistiikkakeskuksen käyt-

töön. Pituudeltaan oppaat ovat 42 – 65 sivua ja noudattavat rakenteeltaan yhtenäistä kaavaa. 

Myymälöiden sekä pääkonttorin oppaissa on neljä ja logistiikkakeskuksen oppaassa viisi pääta-

son otsikkoa. Yleisesti ottaen kaikissa oppaissa esitellään toimeksiantajaa yrityksenä, yrityk-

sen pelisääntöjä sekä tärkeitä asioita, jotka uuden työntekijän tulee tietää töihin tullessa. Li-

säksi oppaissa on tietoa lomakäytänteistä ja henkilökuntaeduista.  

Oppaiden sisällössä huomioitiin erot eri kohderyhmien välillä. Esimerkiksi logistiikkakeskuksen 

ja myymälöiden henkilökunnan ei ole olennaista tietää pääkonttorilla käytössä olevia liuku-

vaan työaikaan tai etätyöhön liittyviä käytäntöjä. Pääkonttorille tarkoitetussa perehdytysop-

paassa hyödynnettiin myös muista oppaista poiketen linkkejä ja siinä avattiin syvällisemmin 

yrityksen intranetin käyttöä. Myymälöiden ja pääkonttorin oppaan lopusta löytyy tila, johon 

konttorin esimiehet sekä myymäläpäälliköt voivat lisätä osasto- ja yksikkökohtaisia muistiin-

panoja ja yhteystietoja. Logistiikkakeskukselle tarkoitettuun oppaaseen lisättiin valmiiksi tär-

keät yhteystiedot sekä kuvat esimiehistä ja henkilöistä, jotka uuden työntekijän on hyvä tun-

nistaa. 

Myymälöille tarkoitetussa perehdytysoppaassa huomioitiin yrityksen henkilöstön monikulttuu-

risuus laatimalla se selkokielellä. Teksti noudattaa suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjä, 
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siinä on käytetty suoraa sanajärjestystä ja yhdessä lauseessa on selitetty vain yksi tärkeä asia. 

Tekstin selkeyttämiseksi siinä nostettiin myös esille tärkeitä fraaseja, ja näin mahdollistet-

tiin, että lukija voi löytää ydinasian mahdollisimman helposti. 

Ulkoasultaan oppaat noudattavat toimeksiantajan visuaalisia ohjeita ja ne ovat väritykseltään 

punavalkoisia. Fonttina käytettiin toimeksiantajan hyväksymää fonttia. Tekstin koossa huomi-

oitiin, että opas on mahdollista tulostaa myös A5 kokoisena. Tekstin tukena oppaissa käytet-

tiin kuvia sekä puhekuplia. Kuvien kautta oppaisiin saatiin tuotua vaihtelevuutta ja niillä py-

rittiin lisäämään lukijan mielenkiintoa. Tärkeitä asioita ja fraaseja nostettiin esille puhekup-

lien avulla.  

Lopulliset oppaat toimitettiin toimeksiantajalle 23.5. Alkuperäisenä tarkoituksena oli, että 

perehdytysoppaista olisi kerätty palautetta niiden loppukäyttäjiltä eli uusilta työntekijöiltä. 

Prosessin lopussa toimeksiantajan kanssa sovittiin kuitenkin, että viimeiset versiot perehdy-

tysoppaista käytetään vielä yrityksen markkinointiosastolla, jossa tarkastetaan oppaiden graa-

fisen ilmeen vastaavan yrityksen standardeja. Perehdytysoppaiden julkaisun osalta toimeksi-

antajan kanssa sovittiin, että niiden julkaisu tapahtuu yrityksen HR-osaston toimesta kesä-

kuun 2019 aikana. Perehdytysoppaat ovat suunnattu ainoastaan yrityksen sisäiseen käyttöön 

ja tästä syystä niitä ei julkaista opinnäytetyön yhteydessä. 

5 Johtopäätökset ja arviointi 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajan käyttöön yhteen kolme perehdy-

tysopasta. Perehdytysoppaat vastaavat toimeksiannossa asetettuja tavoitteita ja ne rakennet-

tiin joustavasti toimeksiantajan toiveita noudattaen. Oppaissa huomioitiin kehittämisproses-

sissa haastateltujen asiantuntijoiden tekemät huomiot sekä hiljattain aloittaneiden uusien 

työntekijöiden toiveet. Kaikkia toiveita oppaissa ei kuitenkaan toteutettu, sillä ne pyrittiin 

pitää mahdollisimman tiiviinä ja yhtenäisinä kokonaisuuksina.  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että valitut tutkimusmenetelmät toimivat hyvin opinnäyte-

työn toteuttamisessa. Myös Susan Heathfieldin Employee Manual Handbook Table of Content -

artikkelin pohjalta tehty sisällön rakenne toimi oppaissa hyvin. Robbins ja Judge jakoivat mo-

nimuotoisuuden kahteen osaan, pintapuoliseen ja syvälliseen moninaisuuteen. Yrityksen hen-

kilöstön monikulttuurisuus huomioitiin myymälöille tarkoitetussa oppaassa oppaan selkokieli-

syydessä. Syvällistä monimuotoisuutta ei kuitenkaan ollut mahdollista huomioida tämän tyyp-

pisessä materiaalissa, sillä se käsittää ihmisten luonteen moninaisuuden.  

Opinnäytetyön lopullinen tuotos oli sovittu toimitettavan toimeksiantajalle toukokuussa 2019 

ja toimeksiantaja sai käyttövalmiit oppaat niin kuin oli sovittu. Vaikka aikataulu oppaiden toi-

mituksen osalta piti paikkansa, olisi siinä pitänyt huomioida paremmin perehdytysoppaiden 
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julkaisuun tarvittava aika, jotta oppaiden loppukäyttäjiltä olisi pystytty keräämään pa-

lautetta. Palautteen kerääminen oli huomioitu opinnäytetyön alustavassa suunnitelmassa, 

mutta se jäi työstä, kun perehdytysoppaiden julkaiseminen siirrettiin yrityksen henkilöstöhal-

linon tehtäväksi kesäkuulle 2019. Aikataulullisia hankaluuksia toteutuksessa tuotti myös säh-

köisen kommunikoinnin hitaus sekä yrityksen henkilöstön kiireellisyys työn kommentoimisen 

osalta. Sisällön osalta haasteena oli kerrotun tiedon sopiva rajaus ja ytimekäs ilmaiseminen. 

Selkokielen käyttäminen nosti esille myös ristiriitoja oppaan ytimekkyyden kanssa, sillä selko-

kielessä asiat usein selitetään auki, vaikka tämä pidentää tekstiä. 

Ajantasaiset perehdytysoppaat tukevat uuden työntekijän perehdytysprosessia. Työntekijän 

sitouttamisen kannalta on tärkeätä, että yrityksestä kerrottava tieto on ajantasaista. Vastai-

suudessa perehdytysoppaat tulee päivittää vähintään vuoden välein, jotta voidaan varmistua 

tiedon ajantasaisuudesta. Päivitysten yhteydessä on myös tärkeätä kerätä palautetta pereh-

dytysoppaista niiden käyttäjäryhmiltä. Vain tällä tavoin voidaan varmistua, että niissä on 

kaikki oleellinen tieto käyttäjän näkökulmasta.  

Opinnäytetyöprosessi oli mielestäni onnistunut ja olen tuloksiin erittäin tyytyväinen. Toimek-

siantajan kanssa työskentely oli tiivistä ja koko prosessin ajan työskentelin erittäin itsenäi-

sesti ja oma-aloitteisesti. Opinnäytetyö eteni johdonmukaisesti ja se valmistui aikataulussa. 

Ohjausta pyysin opinnäytetyön ohjaajalta tarvittaessa. Opinnäytetyön kirjoittaminen sujui 

jouhevasti ja raportista syntyi järjestelmällinen sekä johdonmukainen kokonaisuus. Opinnäy-

tetyöprosessin aikana olen kehittynyt huomattavasti kirjoittajana. 

Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä on käytetty monipuolisesti suomalaisia sekä 

kansainvälisiä ajantasaisia lähteitä ja niitä on käytetty opinnäytetyössä tehtyjen ratkaisuiden 

perusteluissa monipuolisesti tukena. Lähteiden etsiminen sekä kansainvälisten lähteiden käyt-

täminen oli helppoa eikä tuottanut merkittäviä ongelmia. Teoreettisessa viitekehyksessä kä-

sittelen kattavasti perehdyttämistä sekä yrityksen monimuotoisuutta ja sen huomioimista pe-

rehdyttämisessä. Teoreettinen viitekehys tuki opinnäytetyön toteutusta hyvin. Opinnäytetyön 

aikana teoreettisen osaamisen kehittymistä tapahtui erityisesti liittyen siihen, kuinka moni-

muotoisuus vaikuttaa yrityksiin ja perehdytyksen.  

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyöprosessi on mielestäni ollut erittäin onnistunut ja opinnäyte-

työtä on ollut mukava tehdä ja toteuttaa. Toiminnallisen osuuden eli perehdytysoppaiden 

työstäminen sujui hyvin ja työn lopputuloksena toimeksiantajalle toimitettiin yhteensä kolme 

perehdytysopasta. Perehdytysoppaat onnistuivat mielestäni hyvin. Myös opinnäytetyön toi-

meksiantaja oli tyytyväinen työn lopputuloksiin ja kommentoi perehdytysoppaista olevan pal-

jon hyötyä yritykselle. Prosessin aikana olen kehittynyt mielestäni huomattavasti ja koen, 

että voin hyödyntää oppimaani tulevaisuudessa myös työelämässä. 
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