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1 JOHDANTO 

 

 

Työskentelen esimiehenä päivittäistavarakaupassa. Opinnäytetyön aihetta miettiessäni, minulle oli sel-

vää saada valikoida aiheeksi sellainen, joka palvelee minua työssäni. Työn tulee olla sellainen, että se 

mahdollistaa minun oman ammatillisen kasvuni ja kehittää omaa yksikköäni. Syksyllä 2018 S-market 

Kärsämäellä tehtiin jokavuotuinen työtyytyväisyystutkimus. Tutkimuksessa nousi esille, että työntekijät 

kokevat meidän yksikön perehdyttämisen olevan puutteellinen. Tämä vahvisti minulle opinnäytetyöni 

aiheen. Kävimme asian läpi esimieheni Anu Ritolan kanssa. 

 

Opinnäytetyön tavoite oli tuottaa perehdytykseen perehdytyssuunnitelma. Suunnitelman avulla pereh-

dytykseen saadaan järjestelmällinen lista/runko, josta selviää mihin asioihin perehdytetään, ja kuka pe-

rehdyttää. Suunnitelma myös varmistaa, että kaikki päivittäiset työvaiheet tulee käytyä perehdytettävän 

kanssa läpi. Perehdytyslistan kohdat ovat järjestelmällisesti niin, että edellinen työvaihe tukee seuraavaa 

työvaihetta. Perehdytyslista antaa perehdytykselle tavoitteet. 

 

Opinnäytetyö on rajattu päivittäisten perustehtävien perehdyttämiseen. Siinä ei käsitellä syventävää am-

matillista osaamista. Perehdytyssuunnitelma käsittelee sujuvan perehdytyksen läpivientiä S-market Kär-

sämäellä. Se ei ole sellaisenaan hyödynnettävissä muissa Osuuskauppa KPO:n toimipaikoissa.  

 

Opinnäytetyössä esitellään ensimmäisenä kohdeorganisaatio. Teoriassa avataan perehdyttämisen käsite, 

mitä se on ja mitä siihen sisältyy. Käydään läpi perehdytysprosessin läpivienti sekä perehdyttämistä 

ohjaavat lait. Henkilöstöjohtamisen luvussa avataan henkilöstöjohtamisen osa-alueita ja niiden tarkoi-

tusta. 

 

Opinnäytetyön ongelma on puutteellinen perehdyttäminen S-market Kärsämäellä. Opinnäytetyön kehit-

tämistehtävässä pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin. Mitä perehdyttämisen laadun parantami-

seen tulee tehdä? Miten perehdyttäminen viedään jatkossa läpi paremmin? Mitä tällä tavoitellaan ja saa-

vutetaan? 

 

Opinnäytetyössä käytettiin kvalitatiivista, eli laadullista tutkimusmenetelmää. Laadullinen eli kvalitatii-

vinen tutkimus tarkoittaa kaikkea tutkimusta, jonka avulla pyritään tiedon tulkintaan ilman tilastollisia 

menetelmiä. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysin voidaan sanoa olevan etenevä prosessi, 
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josta puuttuvat kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen säännöt. Analyysi on mukana koko tutki-

musprosessissa, se ohjaa tutkimusprosessia ja käytettävän tiedon hankintaa. (Kananen 2008, 24.) ”Laa-

dullinen tutkimus mahdollistaa tutkittavan ilmiön syvällisen ymmärtämisen ja antaa mahdollisuuden il-

miön syvälliseen ja rikkaaseen kuvaamiseen ja selittämiseen” (Kananen 2017, 35). 
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2 OPINNÄYTETYÖN KOHDEORGANISAATION KUVAUS 

 

 

Tässä luvussa kerron opinnäytetyön kohdeorganisaatiosta. Ensimmäisessä luvussa kuvataan S-ryhmää, 

josta edetään osuuskauppatasolle ja viimeisenä kerrotaan päivittäistavarakaupasta, johon opinnäytetyö 

tehtiin.     

 

 

2.1 S-ryhmä 

 

S-ryhmä on kotimainen vähittäiskaupan ja palvelualan yritysverkosto.  S-ryhmän muodostavat 20 itse-

näistä alueosuuskauppaa, kuusi paikallisosuuskauppaa ja Suomen Osuuskauppojen keskuskunta (SOK) 

tytäryhtiöineen. Suomessa on yli 1600 S-ryhmän toimipaikkaa. Asiakasomistajat, eli S-ryhmän jäsenet 

omistavat osuuskaupat, ja osuuskaupat taas omistavat keskusliike SOK:n. S-ryhmä työllistää yli 40 000 

henkilöä. (S-kanava 2019 a.) 

 

S-ryhmä tarjoaa palveluitaan market- ja rautakaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan, liikemyymälä- 

ja polttonestekaupan aloilla. S-ryhmällä on myös hotelli- ja ravintola-alalla toimintaa. Osasta osuuskau-

poista löytyy myös maatalous- ja autokaupan palveluita. Asiakasomistajille S-pankki tarjoaa kattavat 

pankkipalvelut koko maassa. (S-kanava 2019 a.) 

 

Toiminnan tarkoitus S-ryhmässä on tuottaa kannattavasti jokaisella alalla kilpailukykyisiä palveluita ja 

etuja asiakasomistajilleen. Osuuskauppojen toiminnassa on hyvin vahva alueellinen painostus (S-kanava 

2019 b). Kuvassa 1 on esitetty S-ryhmän liiketoimintamalli ja toiminnan tarkoitus. 
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KUVA 1. S-ryhmän liiketoimintamalli ja toiminnan tarkoitus (S-kanava d) 

 

 

2.2 Osuuskauppa KPO ja S-market Kärsämäki 

 

Osuuskauppa KPO perustettiin vuonna 1906 Suomen ensimmäiseksi alueosuuskaupaksi. Tänä päivänä 

se on yli 120 000 asiakasomistajan omistama yritys, joka toimii Kokkolan, Vaasan, Pietarsaaren ja Yli-

vieskan talousalueilla (S-kanava 2019 c). 

 

KPO:n toiminta on laajentunut ja monipuolistunut vuosien varrella todella paljon. KPO:n palvelukoko-

naisuus kattaa tänä päivänä Prismat, S-marketit, Salet, ABC-liikennemyymälät ja -polttonesteasemat, 
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Emotion-kauneushoitoliikkeet, Kodin Terra -rautakaupan, Sokos-hotellit, ravintolat, autokaupat, eri-

koisliikkeet ja kiinteistötoiminnan. KPO työllistää yli 1700 työntekijää 150 toimipaikassa (S-kanava 

2019 c). 

 

Palvelut KPO haluaa tuottaa asiakasomistajille, heidän hyödyksi ja arjen helpottamiseksi. Palveluilla 

pyritään vastaamaan asiakasomistajan muuttuviin tarpeisiin. Asiakasomistajia palkitaan näiden palve-

luiden käyttämisestä; Bonuksena, osuusmaksun korkona ja maksutapaetuna. KPO:n tulos käytetään pal-

veluverkoston kestävään kehitykseen ja asiakasomistajien eduksi (S-kanava 2019 c). 

 

S-market Kärsämäki on yksi Osuuskauppa KPO:n 32:sta päivittäistavarakaupasta.  S-market Kärsämäki 

on noin 1100 neliön nykyaikainen ja monipuolinen päivittäis- ja käyttötavarakauppa Pohjois-Pohjan-

maalla vilkkaan nelostien varrella. Myymälästä löytyvät myös kahvibaari, veikkaus ja peliautomaatit. 

Myymälän pihassa on ABC:n kylmäasema ja iso parkkipaikka. S-market Kärsämäellä työskentelee yli 

10 henkilöä.  
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3 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 

 

 

3.1 Henkilöstöjohtamisen käsite ja osa-alueet 

 

Henkilöstöjohtaminen on parhaimmillaan sitä, että saadaan yhdistettyä liiketoiminta ja ihmisten toiminta 

niin, että saadaan syntymään maksimaalinen tulos yritykselle (Isopoussu 2017). Henkilöstöjohtaminen 

jakautuu eri osa-alueisiin (Kuvio 1). Se sisältää kaiken merkityksellisen toiminnan, jolla varmistetaan 

yrityksen toiminnan kannalta välttämätön työvoima ja sen riittävä osaaminen, hyvinvointi ja motivaatio. 

Henkilöstöjohtaminen käsitteenä ei kata ainoastaan henkilöstövoimavarojen eli henkilöstöresurssien 

johtamista, vaan siinä on kaikki toiminta, mikä liittyy työnantajapuolen ja työntekijäpuolen välisten työ-

elämän pelisääntöjen kehittämiseen ja ihmisten johtamiseen.  Työnantajan ja työntekijän välisten suh-

teiden hoitamisen tärkeä määrittäjä on työehtosopimuksen hallinta ja noudattaminen, yhteistoiminta ja 

riitojen käsittely. Yhtenä henkilöstöjohtamisen roolina nähdään henkilöstövoimavarojen turvaaminen 

sekä ristiriitojen selvittäminen. Esimiestyö ja johtajuus ovat keskeisessä roolissa henkilöstöjohtami-

sessa. Johtajat ja esimiehet toteuttavat käytännössä henkilöstöjohtamisen asioita, kuten valitsevat, pal-

kitsevat, auttavat kehittymään ja mahdollistavat kehittymisen, ohjaavat, irtisanovat, motivoivat, innos-

tavat arvioivat ja kannustavat työntekijöitä. He johtavat luomalla ja ylläpitämällä yrityskulttuuria. (Vii-

tala 2013, 20-22.)   

 

 

KUVIO 1. Henkilöstöjohtamisen osa-alueet (Viitala 2013, 24) 
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3.2 Henkilöstöjohtamisen tavoitteet 

 

Henkilöstöjohtamisen syvin tavoite on selkeä. Jokaisen yrityksen pitäisi saada houkuteltua yrityksen 

palvelukseen parhaiten soveltuvia ihmisiä, pitämään heidät työsuhteessa motivoimalla ja kannustamalla 

onnistuneisiin työsuorituksiin, palkitsemalla hyvistä työsuorituksista, takaamalla heidän kehittymismah-

dollisuudet ja ylläpitämällä heidän työkykyä, jotta he kykenevät suoriutumaan työstään riittävän hyvin 

nyt ja tulevaisuudessa. (Viitala 2013, 14.) Henkilöstöjohtamisessa johdetaan ryhmiä, kuin myös yksi-

löitä, heidän arvojaan, asenteitaan ja motivaatiotekijöitä. Henkilöstöjohtamisen alue sisältää prosessien 

johtamista, päätöksentekoa, valta- ja vastuukysymyksiä, sekä konfliktien ratkaisua ja neuvottelua. Käy-

tännössä henkilöstöjohtaminen näkyy palautteen antamisena, palaverikäytäntönä, motivointina, tiedon 

välittämisenä, delegoimisena ja esimiehen suhteessa alaisiin ja vaikutuksena työyhteisöön. (Österberg 

2014, 127.) 

 

Esimiestyöllä ja johtamisella on iso rooli siinä, miten yritys onnistuu motivoimaan henkilöstöä ponnis-

telemaan yhteisten tavoitteiden ja maksimaalisen tuloksen saavuttamiseksi, ja siitä kuinka kilpailuky-

kyinen yritys on nyt ja tulvaisuudessa. Ihmisten johtaminen on merkittävä tekijä yrityksen menestyk-

sessä. Johtaminen vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin ja ihmissuhteisiin. Esimiehen tulee huolehtia, että 

työyhteisöllä on tarvittavat tiedot, luoda avoin ilmapiiri, ja kannustaa työyhteisöä yksilöinä ja tiiminä. 

Esimiehen oma esimerkki käytännön työssä, innostuneena kehittäjänä ja uuden vastaanottajana on tär-

keässä roolissa koko työyhteisön kannalta. Hänen tehtävänsä on saada koko työyhteisö tietämään tavoit-

teet ja yhdessä työyhteisön kanssa suunnitella miten tavoitteet saavutetaan. Esimiehen tulee vastata töi-

den selkeästä priorisoinnista, tarjota riittävän haastavia työtehtäviä riittävä määrä henkilökunnalle niin, 

ettei kukaan kuitenkaan kuormitu liikaa. Hyvän esimiehen ominaispiirteitä ovat rehellisyys, avoimuus, 

joustavuus, oikeudenmukaisuus, luotettavuus, sitkeys ja tasapuolisuus.  (Österberg 2014, 127-128.) 

 

 

3.3 Henkilöstöstrategia 

 

Henkilöstöstrategia on suunnitelma miten henkilöstöjohtamisen keinoilla pyritään varmistamaan liike-

toimintastrategian toteutuminen. Henkilöstöstrategiassa otetaan kantaa tarvittaessa osaamiseen, henki-

löstön määrään ja sen rakenteeseen yrityksen valitsemalla aikajänteellä.  Tärkeitä osa-alueita henkilös-

töstrategiassa ovat osaamisen kehittäminen, henkilöstön rekrytointi, tavoitteiden määrittely ja arviointi, 
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palkitseminen, motivointi ja sitoutumisesta huolehtiminen, hyvinvointiasiat ja johtamisen kehittäminen. 

Strategiassa keskitytään suunnittelemaan, kuinka saadaan hyödynnettyä ja parannettua organisaatiossa 

työskentelevien henkilöiden kykyjä ja lisäämään suoriutumista. Henkilöstöstrategiassa määritellään 

kuinka yritys hoitaa henkilöstöasioita. (Viitala 2013, 52.) 

 

Henkilöstöpolitiikan avulla strategiaa viedään käytäntöön. Toimintamallit ja menettelytavat ohjaavat 

henkilöstöjohtamista käytännössä, ja nämä nojaavat henkilöstöpolitiikkaan. Henkilöstöpolitiikka jaetaan 

usein osa-alueisiin: rekrytointi-, palkka- ja kehittämispolitiikka. (Viitala 2013, 52.) Henkilöstöpolitiikka 

määrittää säännöt, jotka ohjaavat henkilöstöresursseja ja henkilöstöön liittyvien asioiden johtamista. 

Henkilöstöpolitiikka ohjeistaa päätöksen tekemisessä, pitävät järjestelmän oikeudenmukaisena ja puo-

lueettomana. (Smallbusiness.) 

 

 

3.3.1 Henkilöstösuunnittelu 

 

Henkilöstösuunnittelussa tarkastellaan organisaation näkökulmasta työvoiman kysyntää ja tarjontaa. 

Työvoiman tarpeen määrittely yritykselle on haastavampaa, kuin esimerkiksi materiaalin, laitteiston tai 

rahan tarpeen määrittely. Yritys pystyy ennakoimaan henkilöstömäärän tarpeen saamiensa ennusteiden 

perusteella. Henkilöstön määrään vaikuttavat kuitenkin myös vaihtuvuus, eläköityminen ja sairauspois-

saolot. Nämä tekijät saattavat muuttua hyvinkin nopeasti yrityksestä riippuen tai riippumatta. (Kauhanen 

2003, 33.) Henkilöstösuunnittelussa systemaattisesti ennakoidaan tulevaa, jotta yrityksellä on oikea 

määrä henkilöstöä oikeassa paikassa oikealla osaamisella varustettuna työmäärän nähden.  Henkilöstö-

suunnitelman kohteena ovat myös toimenpiteet, jotka ylläpitävät ja kehittävät osaamista, hyvinvointia 

ja tavoitetietoisuutta. (Viitala 2013, 57.) 

 

Seuraavissa listoissa käydään läpi mitä Viitalan (2013, 59) mukaan henkilöstösuunnittelussa huomioi-

daan ja mitä informaatiota se antaa organisaatiolle:  

- henkilöstösuunnittelussa huolehditaan liiketoiminnan edellyttämän työvoiman määrästä ja ra-

kenteesta 

- huolehditaan työvoiman oikea kohdentuminen paikallisesti ja ajallisesti 

- ennakoidaan ja säädellään henkilöstökustannuksia  

- turvataan riittävä osaaminen yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi 

- huolehditaan siitä, että resursointiratkaisuilla turvataan henkilöstön hyvinvointi ja motivaatio 

- määritellään keinoja, joilla henkilöstön määrää säädellään. 
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Henkilöstösuunnittelu tuottaa esimerkiksi seuraavia tietoja: 

- työvoiman lisäämistarpeen 

- henkilöstön vähentämistarpeen 

- osaamisen hankinta- ja kehittämissuunnitelmat 

- tehtävien sijoitus- ja muutossuunnitelmat 

- sijais- ja varamiessuunnitelmat 

- seuraajasuunnitelmat, urasuunnitelmat. 

 

Teoriassa henkilöstösuunnittelu jaetaan määrälliseen ja laadulliseen suunnitteluun. Käytännössä henki-

löstösuunnittelu käsittää nämä molemmat osa-alueet. Henkilöstön määrä ja laatu ovat hyvin kiinteästi 

yhtä. Määrä saattaa korvata laadun silloin, jos henkilöstö ei ole tarpeeksi koulutettua. Päinvastoin taas 

osaavalla henkilöllä saadaan korvattua useampi heikommin koulutettu henkilö. Tämä ei kuitenkaan 

toimi jokaisessa ammattikunnassa, kuten asiantuntijatehtävissä. (Kauhanen 2003, 35.)  

 

 

3.3.2 Rekrytointi 

 

Rekrytointi sisältää kaikki ne toimenpiteet, joilla yrityksen palvelukseen saadaan uusia henkilöitä. Rek-

rytointi on iso ja kauaskantoinen päätös. Parhaimmillaan onnistunut rekrytointi tuo organisaatioon ke-

hitysvoimaa ja nostaa laatua. Epäonnistuneesta rekrytoinnista saattaa kärsiä pitkään organisaatio, sisäi-

nen ja ulkoinen asiakas sekä työntekijä itse. Rekrytointitarpeen saattaa käynnistää henkilön lähteminen 

yrityksestä tai se, että yritys tarvitsee uutta osaamista. Uudelta henkilöltä odotetaan usein paljon: hänen 

halutaan suoriutuvan työstään hyvin, kykenevän kehittämään työtään ja itseään, sopeutumaan nopeasti 

yritykseen ja ruokkivan positiivisesti toimintakulttuuria ja ilmapiiriä. Hänen halutaan tuovan mukanaan 

osaamista ja toimintamalleja, jotka heijastuvat positiivisesti asiakkaille asti. Onnistuneen rekrytointiin 

tarvitaan riittävästi aikaa ja vaivaa. (Viitala 2013, 98-99.) Onnistuneilla rekrytoinneilla yritys varmistaa 

kilpailukykynsä säilymisen tulevaisuudessa. Siksi on hyvin merkittävää, että rekrytointiin käytetään riit-

tävästi aikaa, resursseja, suunnitellaan huolella ja viedään läpi suunnitellusti.  Rekrytointi ja sen vienti 

vaikuttavat aina yrityksen työnantajakuvaan. (Österberg 2014, 91.) 
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Yrityksellä on aina työnantajaimago eli työnantajakuva markkinoilla. Työnantajaimagoa luodaan yritys-

kuvalla, joka syntyy markkinointiviestinnän, sekä asiakkaiden kokemusten ja uutisten seurauksena, li-

säksi yrityksen ulospäin näkyvällä rekrytointipolitiikalla. Isossa roolissa työnantajakuvassa on, miten 

yrityksessä otetaan vastaan ja kohdellaan työntekijöitä. Yrityksestä leviää asiakkaiden ja työntekijöiden 

kautta tehokkaasti tietoa palkkatasosta, perehdyttämisestä, henkilöstön kehittämisestä ja johtamiskult-

tuurista.  Työnantajakuvaa tulee jatkuvasti kehittää ja pitää yllä. Kehittämisen apuvälineinä toimivat te-

hokkaasti oma henkilökunta ja yritykset, joilla on tunnetusti hyvä työnantajakuva. (Viitala 2013, 102-

103.) 

 

Rekrytointi lähtee liikkeelle siitä, kun tunnistetaan, että yritys tarvitsee lisää osaamista tai henkilöresurs-

seja. Sitä ennen on kartoitettu tilanne huolellisesti, voidaanko hyödyntää olemassa olevaa henkilökuntaa, 

jakaa tehtäviä niin ettei kukaan kuormitu liikaa, tai voitaisiinko työskentelymenetelmiä tai työvälineitä 

kehittää poistamaan lisähenkilöstön tarve. Uuden työntekijän löytämiseen pitää miettiä oikea kanava, 

haetaanko yrityksen sisältä vai käytetään ulkoisen rekrytoinnin hakukanavia. Itse ilmoituksen laatimisen 

yhteydessä on tärkeää tuoda esille mitä vaatimuksia tehtävän hoitamiseen tarvitaan. (Österberg 2014, 

92-96.) 

 

Hakemustulvassa helpottaa, kun hakemuksessa on selvästi määritelty koulutus- ja työkokemus. Tämän 

perusteella voidaan suorittaa ensimmäinen karsinta. Seuraavana hakemuksista poimitaan työtehtävän 

kannalta oleellisesti tärkeimmät piirteet ja kutsutaan soveltuvimmat haastatteluun.  Onnistunut hakemus 

vastaa suoraan yrityksen hakemaan työhön. Se on huolella tehty. Siinä kerrotaan pätevyydestä ja sovel-

tuvuudesta työhön. Hakemus on selkeästi jäsennelty ja siisti. (Österberg 2014, 97.) 

 

Yrityksen tulee pitää kiinni lupauksista, joita hakemukseen on asetettu. Yrityksen hyvään työnantajaku-

vaan kuluu kiittää kaikkia hakijoita ja ilmoittaa valitsematta jääneille. Rekrytointia määrittää myös lain 

asettamat säädökset: työsopimuslaissa, laissa miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta, henkilötietolaissa 

ja yksityisyyden suojalaissa on kohtia, jotka koskettavat rekrytointia. Yrityksen tulee selvittää, onko 

yrityksen velvollisuus tarjota työtä yrityksen sisällä oleville henkilöille, kuten lomautetuille, osa-aikai-

sille, vuokratyöntekijöille tai aiemmin irtisanotuille työntekijöille. (Österberg 2014, 99.) 
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3.3.3 Henkilöstön kehittäminen 

 

Yrityksen kilpailukyvyn kannalta tärkeää on, että henkilökunta kehittyy ja sitä kehitetään. Nykymaail-

massa toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Tiedon määrä lisääntyy, teknologia kehittyy ja muuttaa 

toimintatapoja ja työtehtäviä. Nämä saattavat muuttaa yrityksen kilpailutilannetta hyvin nopeasti. Muu-

toksista huolimatta yrityksen tulee toimia kustannustehokkaasti, tuottaa laadukkaita palveluita ja tuot-

teita sekä ammattitaitoista ja hyvää asiakaspalvelua. (Österberg 2014, 143.) Osaaminen ja nopea oppi-

minen on Kauhasen (2003, 141) mukaan organisaation säilyvyyden kannalta merkittävä tekijä. Yksilön 

ja työyhteisön pätevyys verrattuna työtehtävän suoriutumisesta vaativaan osaamiseen antaa informaa-

tiota kehittämisen tarpeesta ja sen tyydyttävästä keinoista. (Kauhanen 2003, 141.) 

 

Kuviossa 2 on perusmalli, kuinka yritys kartoittaa osaamisen tason ja kehitystarpeet. Ensimmäisenä tu-

lee määrittää, minkälaista osaamista yritykseen tarvitaan. Osaamiselle asetetaan raamit perustehtävien, 

toimialan, asiakkaiden, toimintaympäristön sekä vision ja strategian avulla. 

 

                    

   

KUVIO 2. Yrityksen henkilöstön osaamiskartoituksen perusmallin vaiheet (AEL) 
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Yrityksen osaamisen kartoittaminen toimii pohjana kehittämiselle. Organisaation osaaminen koostuu 

yksilöiden osaamisesta. Yksilön osaaminen on monen erin osa-alueen summa: ammatillinen osaaminen, 

organisaation ja toimitapojen järjestelmien tunteminen, yhteistyö ja ongelmanratkaisutaidot, kyky so-

peutua ja oppia uutta. Osaamisen kehittämiseen on tärkeää laatia suunnitelma sen pohjalta mitä nykyinen 

osaaminen on, ja mitä osaamista yritykseen tarvitaan. Suunnitelman ollessa valmis, tulee miettiä miten 

uudet asiat viedään käytäntöön. Osaamisen kehittämisen väyliä on useita: koulutus, tutkinto, ohjattu 

työssäoppiminen, työpaja, valmennukset ja työnohjaus. Seuranta oppimisen varmistamiseksi on tärkeää. 

Seurannan avulla varmistetaan henkilöstön oppiminen ja saadaan palautetta, onnistuiko kehittäminen 

toivotulla tavalla. (AEL.)  
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4 PEREHDYTTÄMINEN 

 

 

4.1 Perehdyttämisen käsite, tavoitteet ja sisältö 

 

Perehdyttämisen tarkoitus on auttaa uusi henkilö mahdollisimman hyvin ja nopeasti tehokkaaksi osaa-

jaksi uuteen työhönsä. Perehdyttämisen tehtävänä on saada työntekijä myös kokemaan itsensä tervetul-

leeksi uuteen työhön, työyhteisöön ja organisaatioon. Kattava yrityksen perehdyttäminen koostuu tie-

dosta ennen työhön tuloa, vastaanoton, yritykseen perehdyttämisen, työsuhdeperehdyttämisen ja varsi-

naisen työnopastuksen. (Viitala 2013,193.) 

 

Perehdytys sisältää erilaisia käytänteitä. Niiden tavoitteena on saada uusi työntekijä oppimaan ja hallit-

semaan työnsä sekä sopeutumaan työyhteisöön. Perehdyttämisen tarkoituksena on saada työntekijä si-

säistämään useita uusia taitoja ja työyhteisön toimintatapoja, jotta hän pystyy suoriutumaan työssään 

hyvin. Työntekijän on tärkeää oppia toimimaan tehokkaasti yhdessä muiden kanssa organisaation ta-

voitteiden saavuttamiseksi. (Eklund 2018, 25.)  

 

Perehdyttäminen alkaa jo rekrytointivaiheessa. Rekrytointitilanne on yritykselle yrityskuvamarkkinoin-

tia rekrytointiprosessiin osallistuneiden kohdalla. Valintamenettelyyn osallistuneille annetaan tietoa yri-

tyksestä ja työstä. (Viitala 2013,193.) 

 

Uuden tekijän on tärkeää ymmärtää ja sisäistää organisaation tavoite ja toimintatavat. (Viitala 2013, 

193.) Asioiden tekeminen oikein on merkityksellisempää, kun työntekijä ymmärtää miksi näin tehdään 

ja mikä tämän kaiken tavoite ja tarkoitus on. Perehdyttäjällä on tässä suuri merkitys, että hän tietää miksi 

asiat tehdään, ja mitä niillä tavoitellaan. Perehdytys etenee vaihe vaiheelta. Työsuhteen pituudella ja 

luonteella on merkitystä kuinka syvällisesti uusi työntekijä perehdytetään kuhunkin vaiheeseen. Pereh-

dyttämiseen on tärkeää asettaa tavoitteet.  

 

Seuraavassa tasossa perehdytettävä tutustutetaan työyhteisön jäseniin, työtiloihin, työyhteisön käytän-

töihin ja materiaali- ja informaatiovirtoihin. Vaihe vaiheelta edetään järjestelmiin, häiriöiden korjaami-

siin ja työturvallisuuteen. Tärkeässä roolissa on työntekijän työsuhdetta määrittävät periaatteet ja lait. 

Näitä ovat muun muassa seuraavat; palkanmaksupäivä, työajat ja taukojen aikataulut, poissaolokäytän-

nöt, vastuu ja seuraamukset sääntöjen laiminlyönnistä, tietoturva-asiat, terveyshuolto ja työsuhde-edut. 

(Viitala 2013, 193-194.)   
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Perehdytyksen tulee olla linjassa organisaation strategian kanssa. Näin perehdytysprosessista tulee vä-

line ja keino johtaa organisaatiota kohti tavoitteita ja strategian toteutumista. Perehdytys ei saa olla ir-

rallinen tapahtuma, vaan sidoksissa organisaation toimintaan ja tavoitteisiin. (Eklund 2018, 27.) 

 

Perehdyttämisen tavoitteeksi asetetaan usein muutakin kuin lain määräämä työturvallisuuden takaami-

nen. Työsuhteen laatu määrittää myös mitä perehdyttämisellä tavoitellaan. Työsuhteita on erilaisia ja 

toisinaan on turha lähteä perehdyttämisellä tavoittelemaan sitouttamista. Kaikelle perehdyttämiselle yh-

teistä on työturvallisuus, nopea oppiminen ja päivittäin toistuvien työtehtävien hallinta. Nämä kattavat 

työympäristön tuntemisen ja olennaisimmat käytännön asiat. (Eklund 2018, 28.) 

 

Työsuhteen laatu määrittää perehdyttämisen tavoitteen. Toisinaan voidaan tavoitella pitkäaikaista sitou-

tumista. Pitkäaikaiseen työsuhteeseen tulevan työntekijän on tärkeää sisäistää organisaation tavoitteet ja 

strategia. Hänen tulee sopeutua organisaatiokulttuuriin, työympäristöön ja viihtyä siinä. Tällöin pereh-

dyttämiseen kannattaa käyttää aikaa ja resursseja enemmän. Osaamisen syventäminen jatkuu varsinaisen 

perehdyttämisen jälkeen. (Eklund 2018, 28-29.) 

 

Eklundin (2018, 30) mukaan perehdytysprosessille voidaan asettaa valtavasti erilaisia tavoitteita. Hän 

listaa esimerkkitavoitteita seuraavasti: 

- tukee organisaation strategiaa 

- vahvistaa organisaation kulttuuria 

- edesauttaa työntekijöiden sitoutumista 

- nostaa uuden työntekijän osaamisen tarvittavalle tasolle 

- auttaa tunnistamaan uuden työntekijän potentiaalin 

- tukee uuden työntekijän ammatillista ja henkilökohtaista kehittymistä 

- edesauttaa työntekijöiden tutustumista toisiinsa 

- huomioi uuden työntekijän yksilölliset ominaisuudet 

- vahvistaa työn merkityksen kokemusta 

- nostaa vuorovaikutuksen laatua. 

 

Tärkeää on, että perehdytysprosessi on oikeudenmukainen, tasalaatuinen ja läpinäkyvä. Perehdytyspro-

sessin yhteydessä läpinäkyvyys tarkoittaa, että työntekijä ymmärtää helposti mistä prosessi koostuu, ja 

miten hän pystyy itse siihen vaikuttamaan. Perehdyttämiselle tulee löytyä perusteet ja työntekijän pitää 
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pystyä myös itse vaikuttamaan prosessin muodostumiseen ja hänen on mahdollista tulla kuulluksi pe-

rehdyttämisen yhteydessä. Työntekijästä tulee valmiimpi ja sitoutuneempi, kun hän ymmärtää perehdy-

tysprosessin perusteet ja pystyy itse vaikuttamaan myös sen kulkuun. (Eklund 2018, 30.) 

 

 

4.2 Perehdyttämisen hyödyt 

 

Paras hyöty perehdyttämisestä saadaan, kun perehdyttäminen on suunnitelmallista. Sen tärkeyttä voi-

daan perustella monesta eri näkökulmasta. Organisaatiot haluavat pitää kiinni hyvistä työntekijöistä. Pe-

rehdytyksen laatuun ja tasapuolisuuteen pystytään kiinnittämään huomiota. Jokainen perehdytettävä saa 

samat lähtökohdat ja onnistumismahdollisuudet työssään. Perehdytysprosessia tulee myös kehittää jat-

kuvasti. Suunnitelmallisuus mahdollistaa prosessin jatkuvan kehittämisen. Perehdyttämisellä on suuri 

merkitys uuden työntekijän suoriutumisessa työssään, varmuus omasta osaamisesta lisää työhyvinvoin-

tia, viihtyvyyttä ja sitoutumista työyhteisöön. (Eklund 2018, 31.) 

 

Perehdytettävä antaa työnantajalleen mahdollisesti myös uutta tietoa. Organisaation tulee ottaa vastaan 

uutta tietoa, ja sen avulla muokata ja soveltaa vanhoja toimitapoja. Onnistunut ja toimiva perehdytys 

mahdollistaa niin työnantajan kuin työntekijän kehittymisen ja kasvun. (Eklund 2018, 26.) 

 

 

4.2.1 Osaaminen kilpailuetuna 

 

Muuttuvassa kaupan toimintaympäristössä kilpailuetuna toimii se mitä yrityksessä osataan, miten hyvin 

osaaminen hyödynnetään ja kuinka nopeasti työntekijät oppivat uutta. Osaamisen oikea johtaminen ja 

hyödyntäminen tulee näkymään yrityksen kehittyneinä ja tehokkaina toimintatapoina, laadukkaina tuot-

teina ja palveluina, jotka johtavat yrityksen tuloksellisempaan toimintaan. (Viitala 2013, 170.) 

 

Osaaminen kilpailuetuna edellyttää, että yritys kehittää siellä toimivien ihmisten osaamisen tasoa, hyö-

dyntää heidän osaamistaan ja vaalii sitä. Keskeisessä roolissa on juuri yksilön osaaminen. Mikään kehi-

tys, toimintatapojen parannus tai uudistus, ei tapahdu yrityksessä ilman ihmistä. Osaamisen johtamisen 

ymmärtämisen ydin on ymmärtää yksilön oppimista ja osaamista. Yksilön ja ihmisryhmän osaaminen 

tulee kytkeä yrityksen päämäärään ja tavoitteeseen, jotta sillä tavoitetaan organisaation toiminnan ja 

kilpailukyvyn kehitys. (Viitala 2013, 170.) 
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Organisaation oppiminen on käsite, joka tarkoittaa yrityksen uudistumista ja kehittymistä. Se viittaa 

prosessiin, jonka kautta yritys oppii. Oppimista hahmotetaan kolmella eri tasolla; yksilön, ryhmän ja 

organisaation ja verkoston tasolla. Tärkein ja oppimisen ydin on yksilön oppiminen. Se ei yleensä riitä 

uudistamaan yrityksen toimintaa huomattavasti, niin että esimerkiksi asiakkaat aistisivat muutoksen. 

Huomattavaan muutokseen tarvitaan joukko oppimista, joka tarkoittaa sitä, että useampi ihminen ryhtyy 

ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla. Ryhmäoppimisen taso on juuri tätä, että useampi ihminen 

rupeaa toimimaan uudella tavalla. Näiden yksilöiden oppimista uudistuksista ja kehityksistä syntyy or-

ganisaatioon uusia toimintamalleja, prosesseja, kerättyä tietoa ja monia muita näkyviä merkkejä ja asi-

oita. Nämä ovat jälkiä ihmisten oppimisista ja jäävät osaksi organisaatiota ihmisen poistuessa sieltä. Tätä 

kutsutaan myös organisaation muistiksi. (Viitala 2013, 171-172.) 

 

 

4.2.2 Tuottavuus ja tehokkuus 

 

Uusi työntekijä on aina iso investointi yritykselle. Perehdyttämisprosessin tarkoitus on varmistaa tämän 

investoinnin onnistuminen ja tuottavuus mahdollisimman nopeasti. Perehdyttämisen onnistumisen läh-

tökohtana on, että perehdyttämiselle annetaan riittävästi resursseja. Jotta yritys on valmis antamaan aikaa 

ja resursseja perehdyttämiseen, on sen ensin itse ymmärrettävä mitä hyvällä perehdyttämisellä saavute-

taan.  (Eklund 2018,31-32.) 

 

 

4.2.3 Työtyytyväisyys ja sitoutuminen 

 

Perehdytysprosessilla on todettu olevan suuri vaikutus työntekijän sitoutumisen tasoon. Sitoutunut työn-

tekijä työskentelee yritykselle tehokkaammin ja on tyytyväisempi työhönsä. Tämä on tärkeää varsinkin 

aloilla, joilla kilpailu on kova työntekijöistä. Sitoutumista ja työtyytyväisyyttä lisää, kun perehdyttämi-

sessä otetaan huomioon työyhteisöön tutustuttaminen ja sen hyvä vastaanotto uudelle työntekijälle.  Hy-

vän perehdyttämisen myötä työntekijä kokee onnistumisia työssään, tämä taas lisää työhyvinvointia ja 

sen myötä sitoutumista yritykseen. (Eklund 2018, 34-35.) 
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4.3 Perehdytysprosessi 

 

Onnistunut perehdytysprosessi alkaa siitä, että perehdyttämiselle asetetaan tavoitteet ja laaditaan hyvä 

suunnitelma, miten tavoitteisiin päästään. Tähän prosessiin kannattaa hyödyntää koko organisaation 

osaajia, jotta eri näkökulmat tulevat esille. Suunnitelma tulee viedä myös käytäntöön niin, että perehdy-

tettävä saavuttaa sen avulla tavoitteet.  Suunnitelmalla on iso vaikutus siihen, millainen alkuvaikutelma 

perehdytettävälle tulee yrityksestä. Suunnitelman tulee elää arjessa mukana, jotta se tulee päivitettyä 

ajan tasalle. Valmis suunnitelma on perusteltu ja tukee käytännön työtä. Se toimii apuna perehdyttäjälle 

ja perehdytettävälle, niin että saavutetaan osaava ja ammattitaitoinen työntekijä yritykselle mahdollisim-

man tehokkaasti käytetyin resurssein. (Eklund 2018, 74-75.) 

 

 

4.3.1 Perehdytyssuunnitelma 

 

Suunnittelun laatiminen aloitetaan, kun perehdyttämiselle on asetettu tavoitteet. Perehdytysprosessi ei 

toistu aina samankaltaisena, vaan se mukautetaan tehtävää ja yksilöä palvelevaksi. Perusrunko pereh-

dyttämiselle voidaan kuitenkin laatia valmiiksi. Rungossa on otettava huomioon kuka perehdyttää, mitä 

perehdytetään, milloin perehdytetään ja miten perehdytetään. Runko muokkautuu sen perusteella kenelle 

perehdytys tapahtuu. (Kuvio 3). 

 

 

 

KUVIO 3. Perehdytyksen suunnittelussa huomioon otettavat näkökulmat (Eklund 2018, 76) 
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Kuka määrittää sen henkilön, joka huolehtii perehdyttämisestä, tai huolehtii, että asia tulee perehdytet-

tyä. Perehdyttäjä voi olla kuka tahansa, joka osaa ammattitaitoisesti tehtävän. Esimiehellä on vastuu 

koko prosessista, mutta hän voi delegoida perehdyttämistä muille. Perehdyttämisen vastuunjaon tulee 

olla selvillä kaikille, jotta säästytään päällekkäisyyksiltä ja ylimääräiseltä työltä. Pahimmassa tapauk-

sessa jokin perehdytyksen osa-alue saattaa jäädä kokonaan käymättä läpi. Koko työyhteisön ymmärtä-

essä perehdyttämisen tärkeyden, se edesauttaa onnistumista perehdyttämisessä, koska jokainen tietää 

mitä voi tehdä onnistumisen eteen. Perehdyttämiseen myönteisesti suhtautuvat antavat aikaa ja ymmär-

rystä perehdyttäjälle ja perehdytettävälle. (Eklund 2018, 76-77.) 

 

Mitä määrittää asiat, joita perehdytyksen aikana käydään läpi. Nämä ovat tehtäviä, toimintatapoja, peli-

sääntöjä, järjestelmiä ja laitteita. Näistä muodostuu runko perehdyttämiselle. Perehdyttämiseen kannat-

taa tehdä kirjallinen tarkistuslista. Tämä säästää aikaa, kun asioita ei tarvitse miettiä aina uudelleen ja 

perehdyttäminen on jokaiselle uudelle työntekijälle tasalaatuinen. Lista auttaa myös perehdyttämisen 

etenemisessä järjestelmällisesti ja huolehtii että kaikki tulee hoidettua. (Eklund 2018, 77.) 

 

Milloin määrittää ajankohdan, jolloin perehdytys suoritetaan. Siinä rajataan myös perehdyttämiseen käy-

tettävää aikaa, mutta tämä on vain suuntaa antava. Jokainen perehdytettävä on yksilö ja oppii eri lailla. 

Työympäristö muokkaa myös tilannetta. Prosessin runko on hyvä rakentaa niin, että ne tukevat toisiaan 

merkityksillään ja aikajärjestyksellä, eli mitkä ovat tehtävien väliset riippuvuussuhteet. (Eklund 2018, 

78.) 

 

Miten määrittää sen, kuinka perehdytys viedään läpi käytännössä. Tämä on olennainen osa mielekästä 

ja tehokasta oppimista. Perehdytyksen vieminen käytäntöön voidaan suorittaa monella eri tavalla. Ylei-

simmät ovat kuitenkin yhteiset koulutustilaisuudet ja työssä oppiminen ohjaajan avustuksella. Asioita 

voidaan perehdyttää myös keskustelun avulla ja itseopiskelulla. Osaksi perehdyttämistä on tullut myös 

erilaiset virtuaaliset oppimisympäristöt: verkkokurssit, webinaarit ja pelit. Digitaalisessa ympäristössä 

on kuitenkin haasteensa. Se ei mahdollista vuorovaikutusta muiden työntekijöiden kanssa, eikä virtuaa-

liympäristö vastaa koskaan täysin oikeaa ympäristöä. (Eklund 2018, 78-79.) 
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Kenelle määrittää sen, kenelle perehdytys on suunnattu. Perehdyttämisessä on tärkeää ottaa huomioon 

yksilön ominaisuudet ja kuviossa 4 on havainnollistettu yksilön erilaiset osaamiset. Yksilön henkilökoh-

taisesta tiedosta muodostuu varanto, jonka varassa toimintamallit, prosessit, rakenteet ja muut organi-

saatiossa näkyväksi muovautunut tietämys kehittyy (Viitala 2013, 179). Tämä varanto tulee ottaa huo-

mioon perehdytysprosessissa ja muokata sitä sen mukaisesti. Yksi ja sama perehdyttämislista ei voi pal-

vella kaikkia perehdytettäviä. Listan tulee olla joustava, jotta se palvelee niin työntekijää, kuin työnan-

tajaakin. Tämä varanto tulee ottaa huomioon perehdytysprosessissa ja muokata sitä sen mukaisesti. Pe-

rehdytettävän oma-aloitteisuudesta ja vastuusta kannattaa puhua hyvissä ajoin, jotta perehdytettävä ym-

märtää myös oman panostuksen perehdyttämisen onnistumiseksi. (Eklund 2018, 79-78.) 

 

KUVIO 4. Yksilöosaamiset (Viitala 2003, 180) 
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4.3.2 Perehdytysprosessin osa-alueet 

 

Perehdytysprosessin jakaminen pienempiin osa-alueisiin helpottaa suunnittelua ja auttaa perehdytettä-

vää hahmottamaan prosessin sisällön helpommin. Jaottelu mahdollistaa kokonaisuuden hallinnan ja pe-

rehdytyksen osa-alueiden delegoimisen eteenpäin. Tämä jaottelu myös helpottaa perehdyttämisen seu-

rantaa, että tavoitteet saavutetaan. (Eklund 2018, 91-92.) Kuviossa 5 on perehdytysprosessin osa-alueita.  

 

                            

KUVIO 5. Perehdytysprosessi jaettuna kuuteen eri osa-alueeseen (Eklund 2018, 92) 

 

Organisaatiosta riippuen eri osa-alueille annetaan erilainen panostus. Osa-alueet linkittyvät vahvasti toi-

siinsa. Perehdytettäviä asioita voi olla vaikea pistää vain yhden osa-alueen alle, siksi jokin asia saattaa 

löytyä useammasta osa-alueesta. Jaottelu antaa kaikille mielikuvan perehdyttämisen sisällöstä. (Eklund 

2018, 92-93.) 
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Eklundin (2018 94-95) mukaan vastuualueet ja tavoitteet aukeavat perehdytettävälle seuraavien kysy-

mysten avulla hyvin: 

- Mitä perehdytettävän työhön kuuluu?  

- Mistä hän on vastuussa?  

- Mitä tavoitteita hänen odotetaan saavuttavan, ja missä ajassa?  

- Mitä tavoitteiden saavuttamisesta tai saavuttamatta jättämisestä seuraa? 

- Miten hänen työnsä tulos linkittyy organisaation tavoitteisiin? 

- Mitä hänen tehtäviinsä ei kuuluu? 

- Mitä hän itse henkilökohtaisesti haluaa saavuttaa työssään?  

- Mitä häneltä odotetaan oma-aloitteisuuden suhteen? 

- Mitä häneltä odotetaan perehdytyksen suhteen?  

 

Jokainen haluaa työssään päästä käyttämään omia vahvuuksiaan ja saada sitä kautta onnistumisen koke-

muksia. Työtehtävien sisältöä kartoitettaessa on hyvä miettiä työntekijän vahvuuksia. Pienetkin onnis-

tumiset tuovat työntekijälle itseluottamusta, ja tämä on erityisen tärkeää juuri perehdytysvaiheessa. (Ek-

lund 2018, 95.) 

 

Työtehtävään opastaminen on tehtävän suorittamista käytännön työssä. Siinä käydään läpi erilaiset sään-

nöt, tekniikat ja toimintatavat, jotta työstä suoriudutaan onnistuneesti. Tämä osa-alue sisältää kaikki 

välttämättömät asiat, jotka tulee olla kunnossa, että perehdytettävä saa kiinni itse työstä. Suorittavassa 

työssä opastuksen merkitys hahmottuu parhaiten. Opastuksen avulla perehdytettävälle neuvotaan tehok-

kain, turvallisin ja paras työtapa. Tekemisen merkitys on tärkeää perustella uudelle työntekijälle, miksi 

tehdään näin, ja mitä seuraa, jos ei toimita oikein. (Eklund 2018, 96-97.) 

 

Eklundin (2018, 96-97) mukaan työtehtävien sisältöä voidaan käsitellä seuraavilla kysymyksillä: 

- Mitkä asiat kuuluvat työn suorittamiseen käytännössä? 

- Mitä tietoja ja taitoja työtehtävissä tarvitaan? 

- Mikä on työaika? Miten se kirjataan? 

- Mitkä asiat ovat olennaisia, jotta tehtävässä voi onnistua? 

- Mitkä ovat työn eri vaiheet? 

- Mitä työvälineitä, laitteita tai ohjelmistoja käytetään? 
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- Onko olemassa jokin oikea/suositeltava työntekotapa? 

- Mitä työturvallisuus määräyksiä työhön liittyy? 

- Mitä hallinnollisia asioita täytyy hoitaa?  

- Keneen työntekijän täytyy olla yhteydessä? 

 

Perehdytettävälle on tärkeää kertoa organisaation toiminnasta. Tämän sisällön tulee olla sellaista, mitä 

halutaan viestiä yrityksestä laajemmin. Tässä tärkeässä osa-alueessa uudelle työntekijälle muodostuu 

kuva siitä, minkä kokonaisuuden osana hän toimii ja mikä hänen työnsä merkitys on. Työntekijän moti-

vaatiota kasvattaa suuresti se, kun hän ymmärtää oman työnsä merkityksen. Organisaatiosta on hyvä 

kertoa mistä se on tulossa, missä se on tällä hetkellä ja mihin suuntaan se on menossa ja mitkä ovat or-

ganisaation tuottamat tuotteet ja palvelut, joita yritys tuottaa ja ketkä ovat sen asiakkaita. (Eklund 2018, 

99-101.) 

 

Eklund (2018, 100) avaa organisaatiotietoutta seuraavien kysymysten avulla: 

- Minkälainen kokonaisuus organisaatio on? 

- Minkälainen historia, nykytilanne ja tulevaisuus organisaatiossa on? 

- Mitä tuotteita ja palveluita se tarjoaa? 

- Ketkä ovat organisaation asiakkaita? 

- Ketkä ovat organisaation kilpailijoita? 

- Minkälainen toimintaympäristö tai markkinatilanne alalla on? 

- Miten organisaation toiminta ohjaa perehdytettävän työtä? 

- Miten hänen toimintansa näkyy organisaation toiminnassa? 

- Minkälaisia perinteitä tai tapahtumia organisaatiolla on? 

 

Prosessien ja käytänteiden avulla johdetaan työtä organisaatiossa. Ne ovat työskentelytapoja tai niiden 

avulla työtä suoritetaan. Käytänteisiin ja prosesseihin lukeutuvat yleisesti asiakashallinta, projektinhal-

linta, tiedonhallinta, IT-tuki, viestintäkanavat ja tiedottaminen, työhyvinvointi ja työterveyshuolto, työn-

ajanseuranta, palkanmaksu, kehityskeskustelu, kokouskäytännöt ja kehittämisprojektit. Perehdytettävän 

tulee tietää mitä prosesseja hän työssään tarvitsee ja miten toimii ja miten suhtautuu uusiin käytänteisiin. 

(Eklund 2018,103-104.) 
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Eklund (2018, 104) ohjaa perehdyttäjää kertomaan prosesseista ja käytänteistä seuraavia asioita: 

- Mitkä prosessit perehdytettävän on välttämätöntä tuntea? 

- Mistä prosessin vaiheesta hän on vastuussa? 

- Minkä ohjelmien tai järjestelmien käyttö hänen täytyy hallita? 

- Mitä vakiintuneita käytänteitä organisaatiossa on olemassa? 

- Mitä virallisia tai epävirallisia pelisääntöjä on olemassa? 

- Mihin prosesseihin tai työtapoihin hänellä on itse mahdollisuus vaikuttaa? 

- Miten prosesseja kehitetään? 

 

Verkostoitumiseen kannattaa panostaa perehdyttämisvaiheessa. Hyvät vuorovaikutustaidot, kaksisuun-

tainen viestintä ja avoin ilmapiiri työyhteisössä auttavat perehdytettävää tutustumaan työyhteisön mui-

hin jäseniin. Mitä enemmän perehdytettävällä on tiedossa henkilöitä organisaatiosta, sitä helpommin hän 

selviää haasteellisista tilanteista. Säästetään aikaa, kun uusi työntekijä tietää kenen puoleen asioissa 

käännytään. Yhdessä työskentely on parastapa tutustua työyhteisöön. (Eklund 2018, 105-107.) 

 

Eklund (2018, 107) varmistaisi perehdytettävän verkoston riittävän tuntemuksen seuraavilla kysymyk-

sillä: 

- Keiden kanssa perehdytettävä tulee tekemän yhteistyötä? 

- Miten työyhteisö valmistetaan työntekijän vastaanottamiseen? 

- Mitä tilaisuuksia on tutustua tiimiläisiin? 

- Mitä yhteydenpito kanavia on käytössä? 

- Mitä eri keinoja on kasvattaa verkostoja? 

- Miten organisaation ulkopuoliset verkostot liittyvät työhön? 

- Kuka on organisaation asiakas ja miten se näkyy perehdytettävän työssä? 

 

Perehdytyksen yksi tärkeimmistä asioista on seurata, miten perehdytettävä kehittyy. Tämän myötä pe-

rehdytystä pystytään muokkaamaan juuri tälle perehdytettävälle sopivaksi. Jatkuva seuranta ja arvioimi-

nen varmistavat, että uusi työntekijä oppii ja saavuttaa perehdyttämiselle asetetut tavoitteet. Ammatilli-

seen kasvuun tarvitaan palautteen antoa. Yhtä tärkeää on saada positiivista, kuin rakentavaa palautetta. 

Positiivinen kasvattaa itseluottamusta ja rakentava korjaa virheet. (Eklund 2018, 109.) 
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Perehdytyksen seurannan kannalta Eklund (2018, 109-110) miettii vastauksia suunnitteluvaiheessa seu-

raaviin kysymyksiin: 

- Mistä perehdytyspolku koostuu? 

- Miten edistymistä tullaan seuraamaan ja arvioimaan? 

- Miten mahdollistetaan joustavuus yksilön tarpeiden mukaan? 

- Mitä aiheita mahdollisessa perehdytyskeskustelussa käsitellään? 

- Minkälainen palautekulttuuri organisaatiossa on? 

- Mikä on perehdytettävän rooli perehdytyksen seurannassa? 

 

 

4.3.3 Perehdyttäjän rooli 

 
Perehdyttäjä on se, joka vastaa tehtävän tai osa-alueen opettamisesta uudelle työntekijälle. Perehdytys-

prosessin kokonaisuus on esimiehen vastuulla. Itse perehdyttämisessä on kuitenkin hyvä hyödyntää mui-

takin henkilökunnan jäseniä, joilla on ammatillinen pätevyys tehtävässä. Tärkeintä on, että perehdyttäjä 

tietää mitkä osa-alueet kuuluvat hänelle ja mitkä ovat hänen tavoitteensa. Perehdyttämisen jakamisella 

monen ihmisen kesken pienennetään yksittäisen työntekijän työnkuormaa ja perehdytettävä pääsee tu-

tustumaan muihin työntekijöihin. (Eklund 2018,139-141.) 

 

Hyvä perehdyttäjä on itse sitoutunut työtehtäväänsä ja rooliinsa. Hän ymmärtää perehdytyksen merki-

tyksen, ja on valmis tekemään töitä perehdyttämisen onnistumisen eteen. Hyvällä perehdyttäjällä on 

asenne kohdillaan, silloin koko prosessi on avoimempi ja vaivattomampi. Uusi työpaikka on aina muu-

tostilanne ihmiselle ja synnyttää monenlaisia tunteita.  Perehdyttäjä osaa tarjota tukea uudelle työnteki-

jälle. Hänen tulee osata ottaa huomioon ihmisten erilaisuus ja sopeuttaa perehdyttämisen sen mukaan. 

Haasteita tulee tarjota sopivasti, kuormittamatta kuitenkaan liikaa uutta työntekijää. Työelämätaitoihin 

kuuluvat vuorovaikutustaidot, perehdyttäjän tulee huolehtia riittävästä vuorovaikutuksesta perehdytet-

tävän kanssa. Kaksisuuntainen vuorovaikutus auttaa prosessin onnistuneessa läpiviennissä ja synnyttää 

luottamussuhteen. Perehdyttäjän tulee antaa riittävästi palautetta perehdytettävälle ja seurata tavoitteisiin 

pääsemistä. Organisaatioissa on paljon hiljaista, kirjoittamatonta tietoa. Mitä useampi henkilö osallistuu 

perehdyttämiseen sitä paremmin tämä tieto siirtyy uusille työntekijöille. (Eklund 141-157.) 
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4.3.4 Perehdytettävän rooli 

 
Myös perehdytettävällä itsellään on vastuuta työantajan ja työyhteisön lisäksi onnistuneesta perehdytyk-

sestä. Tätä kuvataan kuviossa 6.  

 

                                                  

KUVIO 6. Työntekijän vastuu kohdistuu työnantajaa, työyhteisöä ja itseään kohtaan (Eklund 162, 2008) 

 

Työnantajalla on direktio- eli työnjohto-oikeus. Työsopimuksen mukaisesti työantajan on oikeus mää-

rätä mitä työntekijä tekee, miten suorittaa työnsä, milloin ja missä työ tehdään. Työntekijän vastuu on 

noudattaa näitä työantajan määräyksiä. Yrityksen toiminnassa on aina kyse yhteistyöstä ja vuorovaiku-

tuksesta. Uuden työntekijän on huolehdittava omalta osaltaan näiden toimivuudesta. Työntekijän tulee 

edistää omalla toiminnallaan työilmapiiriä, antaa työrauha ja osoittaa arvostusta toisia kohtaan. Työnte-

kijän tulee itse huolehtia oman ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Ammattitaito on alan 

substanssiosaamista ja monipuolisten työelämätaitojen huolehtimista. Työelämätaitoihin kuluu itsensä 

johtamista ja vuorovaikutustaitoja. Yrityksen ja työntekijän itsensä kannalta on tärkeää, että työntekijä 

on oma-aloitteinen ja tuo selkeästi esille omia ajatuksia ja mielipiteitä. Tämä edistää työntekijää ja antaa 

yritykselle mahdollisuuden hyödyntää uusia silmiä yrityksen eduksi. (Eklund 2018, 161-166.) 
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4.4 Lainsäädäntö perehdyttämisessä  

 

Työnantajalla on lähtökohtaisesti oikeus valita uuteen tehtävään kenet vain haluaa.  Valintaprosessissa 

on kuitenkin otettava huomioon lain määrittämät säännökset. (Havula, Meincke, Vanhala-Harmanen 

2017, 25.) Lakien on tarkoitus edistää tasapuolisuutta ja työturvallisuutta työelämässä. Organisaation ja 

esimiehen tulee aina toimia lakien mukaisesti. (Helsilä 2002, 14.) 

 

 

4.4.1 Työsopimuslaki 

 

Työnantajan tulee edistää suhteita työntekijöihin ja työntekijöiden välisiä suhteita. Työsopimuslain mu-

kaan työnantajan on huolehdittava työntekijälle työvälineet työhön suoriutumiseen myös yrityksen toi-

mintaa, tehtävää, tehtävää työtä tai työmenetelmiä muuttaessa ja kehittäessä. Työnantajan tulee mahdol-

listaa työntekijän kehittyminen hänen kykyjensä mukaan. Työnantajan tulee kohdella tasapuolisesti 

työntekijöitä, ellei siitä poikkeaminen ole perusteltua työntekijän tehtävät ja asema huomioon ottaen. 

(Työsopimuslaki 26.1.2001/55.)   

 

 

4.4.2 Työturvallisuuslaki 

 

Työ tulee suunnitella ja mitoittaa niin, että työntekijän henkinen ja fyysinen edellytys otetaan huomioon, 

työn kuormitustekijöistä työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle aiheutuvaa haittaa pitää välttää tai 

vähentää. (Työturvallisuuslaki 23.8.20002/738) Työlainsäädännössä asetetaan vaatimukset perehdyttä-

miselle. Työturvallisuuslaissa (14§) määritetään, että ”työnantajan on annettava työntekijälle riittävät 

tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä” ja huolehdittava, että ”työntekijä perehdytetään riittävästi työ-

hön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden 

oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.” Työturvallisuus käsittää niin henkisen kuin fyysisen työ-

turvallisuuden. Lain määrittämät asiat tulee huomioida kaikessa mitä perehdytysprosessi sisältää. (Ek-

lund 2018, 26.) 
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4.4.3 Laki yhteistoiminnasta yrityksessä 

 
Yrityksen ja henkilöstön vuorovaikutuksen edistämistä säädellään yhteistoimintalaissa. Yrityksen tulee 

antaa oikea-aikaisesti riittävä tieto yrityksen tilasta ja sen suunnitelmista. Suorista tai epäsuorista vaiku-

tuksista työntekijöiden asemaan tulee neuvotella työnantajan ja työntekijän välillä. Yhteistoimintaneu-

votteluissa työnantaja ja henkilöstöä edustavat henkilöt tekevät päätöksiä esim. perehdytyksestä, henki-

löstö- ja koulutussuunnitelmista, vuokratyövoimasta ja mitä tieto henkilöstöstä on tarpeellista kerätä. 

Tiedottaminen päätöksistä on työnantajan velvollisuus. Tiedotteet tulee olla henkilöstöllä ennen kuin 

käytäntö pannaan voimaan. (Laki yhteistoiminnasta yrityksessä 30.3.2007.) 

 

 

4.4.4 Laki nuorista työntekijöistä 

 

Laki nuorista työntekijöistä koskettaa alle 18-vuotiata nuoria, jotka tekevät työtä tai ovat virkasuhteessa. 

Työnantajan tulee huolehtia siitä, että nuori, jolla ei ole vielä riittävästi ammattitaitoa ja kokemusta, saa 

ohjausta ja opetusta riittävästi työhönsä. Työ ei saa olla nuorelle vahingollista henkisesti tai fyysisesti. 

Työnantajan on huolehdittava, että nuori saa ikänsä, työolojen ja muiden edellyttämää henkilökohtaista 

työnohjausta niin, ettei hän aiheuta työssä vaaraa itselleen tai muille. (Laki nuorista työntekijöistä 

19.11.1993/998.) 

 

 

4.4.5 Laki miesten ja naisen välisestä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuuslaki 

 

Sukupuolten tasa-arvoa tulee edistää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti organisaatiossa. Esimerkiksi 

olisi hyvä, että avoimiin tehtäviin hakeutuisi miehiä ja naisia, ja kummallakin sukupuolella olisi mah-

dollisuus edetä urallaan. Tasa-arvon tulee näkyä myös työoloissa ja palkkauksessa. Kaikkien sukupuo-

lien tulee saada työskennellä ilman seksuaalista häirintää ja ahdistelua. Tasa-arvolaki kieltää sukupuo-

lesta johtuvan syrjinnän työhönotossa, työssä ja irtisanomistilanteessa. (Laki naisten ja miesten välisestä 

tasa-arvosta 8.8.1986/609.) 
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Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei tule syrjiä iän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 

mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammai-

suuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muuhun henkilöön liittyvän syyn perusteella työhönotossa tai 

irtisanomistilanteessa. (Yhdenvertaisuuslaki 31.12.2014/1325.) 
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5 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TOTEUTUS JA RUNKO 

 

 

Kehittämistehtävän luonnosteluvaiheessa kävin keskusteluja toisten esimiesten kanssa perehdyttämi-

sestä.  Heidän kanssaan keskusteluissa yhtenäistä perehdyttämiselle oli, että pitää antaa aikaa, pitää olla 

tavoitteet, pitää tietää kuka perehdyttää ja tavoitteiden saavuttamista tulee seurata.  

 

Opinnäytetyön kehittämistehtävän toteuttaminen lähti liikkeelle siitä, että mietin mitä osaamista työnte-

kijältä vaaditaan, jotta hän selviää työvuorosta. Pohdin työvuoro kerrallaan päivät läpi, ja listasin mitä 

erilaisia työvaiheita meillä yksikössä tehdään. Valmiista listasta lähdin sijoittamaan tehtäviä työvuoroi-

hin. Suunnittelussa oli tärkeää huomioida, että työntekijälle tulee sopivasti uutta tietoa päivän aikana. 

Uusien asioiden tai toimintatapojen oppimista helpottaa myös, jos edellinen työvaihe tukee seuraavaa. 

Tämä antaa syyn miksi asia tehdään ja samalla kerrataan edellisiä tehtäviä. Töiden sijoittamisessa työ-

vuoroihin tuli huomioida myös se, ettei yhdelle päivälle tule liikaa opittavaa. Perehdyttämiseen käytet-

tävissä vuoroissa tulee myös olla opittujen asioiden toistoa, jotta työntekijä pystyy sisäistämään tehtävät 

ja prosessit. 

 

Valmiin listan kävimme läpi yhdessä muutaman työntekijän kanssa. Tarkistimme yhdessä, että kaikki 

työpäivän työvaiheet tulevat listassa esille. Mietimme niiden läpivientiä arjessa. Jäsentelimme työvai-

heita ja mietimme yhdessä avainhenkilöitä prosessien ja työtehtävien läpivientiin.  

 

Opinnäytetyön tuloksena syntyi 7-sivuinen perehdyttämislista. Perehdyttämislista on 5-osainen. Eri osat 

ovat eri työvuoroja. Listassa on kolme aamuvuoroa ja kaksi iltavuoroa. Jokaiseen vuoroon on listattu 

mitä perehdytetään, kuka perehdyttää ja milloin perehdytetään. Lista palvelee perehdytettävää, mutta 

myös perehdyttäjää. Kumpikin näkevät mitä heiltä odotetaan. Lista antaa myös mahdollisuuden pereh-

dytettävän itse vaikuttaa perehdyttämisen kulkuun. Tämä on tärkeää, sillä jokainen perehdytettävä on 

erilainen. Heillä on erilaiset taustat ja lähtökohdat työhön, sekä jokainen oppii eri lailla.  

 

Ensimmäisessä vuorossa perehdytettävälle esitellään talo ja kerrotaan yleiset toimintatavat. Tehdään tär-

keimmät koulutukset, koskien kassalla työskentelyä ja tietosuojaa. Tässä mietitään yhdessä, miten uusi 

työntekijä haluaa käydä läpi muut työn kannalta tärkeät materiaalit. Perehdytettävän kanssa paloitellaan 

ne sopiviin osiin ja sovitaan aikataulu, milloin hän niitä suorittaa. Kassan ja veikkauksen opetteleminen 

aloitetaan ensimmäisenä päivänä.  
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Seuraavat päivät etenevät järjestelmällisesti jokaiseen osastoon tutustuen ja siellä työskennellen. 

Teemme yhdessä vuoroihin kuuluvat asiat ja kertaamme aina edellisen päivän opit. Kassaan ja veik-

kaukseen työntekijää perehdytetään joka päivä. Kassalla työskennellään useammassa jaksossa, tunnista 

kahteen tuntiin. Perehdyttämisjakson jälkeen käyn uuden työntekijän kanssa listan läpi ja mietimme yh-

dessä onko tavoitteet saavutettu. Tässä pystymme sopimaan lisäperehdyttämisestä, jos se koetaan tar-

peelliseksi. Tämä antaa minulle myös tärkeää informaatiota perehdyttäjistä. Kuka onnistuu hyvin ja te-

hokkaasti. 

 

Perehdyttämislista on otettu käyttöön meillä tänä keväänä. Työntekijät ovat ottaneet sen hyvin vastaan. 

Listan avulla koko työyhteisö pääsee osalliseksi perehdyttämistä. Kun perehdyttäminen on osa kaikkien 

työtä, jokainen ymmärtää sen tärkeyden. Samalla uusi työntekijä pääsee tutustumaan uuteen työyhtei-

söön.  

 

Kehittämistehtäväni tavoite oli saada perehdyttämisestä suunnitelmallinen ja laadukas. Tavoitteen saa-

vuttaminen onnistui mielestäni hyvin. Lista palvelee perehdytettävää ja perehdyttäjää, he kumpikin tie-

tävät mitä heiltä odotetaan. Tavoitteet on helppo saavuttaa, kun ne on asetettu.  

 

Opinnäytetyöprosessi kokonaisuudessaan oli mielenkiintoinen projekti. Aihevalinta kohdallani oli täy-

sin oikea. Se on antanut minulle paljon uutta tietoa ja ajateltavaa. En pystynyt syventymään työhöni 

riittävästi, mutta jatkan aiheen syvempää tutkimista projektin jälkeen. 
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6 POHDINTAA 

 

 

Henkilöstö on yrityksen kulmakivi. Ilman osaavaa, motivoitunutta ja hyvinvoivaa henkilöstöä yrityksen 

on vaikea säilyttää kilpailutilanne ja saavuttaa maksimaalinen tulos. Yrityksen tulee onnistua luomaan 

oma yrityskuvansa houkuttelevaksi, jotta juuri yrityksen tarvitsemat henkilöt haluavat hakea töihin or-

ganisaatioon. Yrityksen hakuprosessin tulee olla sellainen, että hakijoiden joukosta osataan poimia nämä 

ihmiset, joilla on halu työskennellä juuri tämän yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Hyvällä henkilöstöjohtamisella yritys saa henkilökuntansa ymmärtämään yrityksen tavoitteet ja työs-

kentelemään niitä kohti.  Parhaimmillaan yrityksen liiketoiminta ja ihmisten toiminta yhdistyvät niin, 

että syntyy maksimaalinen tulos. Henkilöstöjohtamisella houkutellaan yritykseen parhaiten soveltuvat 

henkilöt, sitoutetaan heidät työhön motivoimalla ja kannustamalla ja palkitsemalla. Henkilöstöjohtami-

nen on ihmisten voimavarojen johtamista, sekä työnantajan ja työntekijän välisten työelämän pelisään-

töjen kehittämistä ja ylläpitämistä, sekä johtamista.  

 

Henkilöstöjohtaminen on käsitteenä laaja. Sen osa-alueisiin ei kuulu vain henkilöstön voimavarojen joh-

taminen. Tämä osa-alue on kuitenkin hyvin merkittävässä roolissa työntekijöiden halusta ja mahdolli-

suudesta työskennellä yrityksen strategian mukaisesti kohti organisaation visiota. Henkilöstön oikea pe-

rehdyttäminen, jatkuva kehittymismahdollisuuden tarjoaminen, työhyvinvointi sekä riittävät välineet, 

osaaminen ja aika, ovat merkittäviä tekijöitä mahdollistaa työntekijän halu työskennellä ja onnistua työs-

sään. 

 

Henkilöstöjohtamiselle on tärkeää määrittää tavoitteet, suunnitella miten niihin päästään ja johtaa hen-

kilöstö oikein tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä prosessi oikein suunniteltuna, saavutettavina tavoit-

teina ja hyvällä johtamisella on avain yrityksen menestykseen.  

 

Perehdyttämisellä tarkoitetaan uuden työntekijän opastusta ja ohjausta työhön, työyhteisöön ja organi-

saatioon. Hyvällä perehdyttämisellä työntekijästä tehdään mahdollisimman nopeasti ammattitoinen työ-

yhteisön jäsen. Hyvä perehdytys on suunnitelmallinen. Siinä on määritelty kuka perehdyttää, mitä pe-

rehdytetään, milloin perehdytetään ja miten perehdytetään. Perehdyttämiselle tulee asettaa tavoitteet, ja 

sen tulee mukautua perehdytettävän mukaan. Hyvä perehdytys sitouttaa työntekijää yritykseen, lisää 

työtyytyväisyyttä, parantaa yrityksen kilpailuetua, tehokkuutta ja tuottavuutta. 
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Onnistuneen perehdytysprosessin läpivienti alkaa siitä, että perehdyttämiselle asetetaan tavoitteet ja laa-

ditaan suunnitelma, miten tavoitteisiin päästään. Perehdyttämisen tulee olla johdonmukaista. Perehdy-

tysprosessin työvaiheet pitää selittää ja perustella perehdytettävälle. Asiat opitaan parhaiten ja tehdään 

huolellisesti, kun ymmärtää niiden merkityksen. Oppimista tukee myös, kun perehdytys saadaan etene-

mään niin, että edellinen työ tukee seuraavaa.  

 

Uuden työntekijän perehdyttämiseen kannattaa hyödyntää mahdollisimman laajasti koko henkilökuntaa. 

Tämän avulla saadaan uusi työntekijä tutustumaan koko työyhteisöön. Jokainen työntekijä opettaa uu-

delle työntekijälle myös erilaisia toimitapoja ja käytänteitä, niin sanottu hiljainen tieto leviää näin par-

haiten. Perehdyttäjälle ja perehdytettävälle pitää muodostua hyvä ja luotettava suhde. Kaksisuuntainen 

viestintä on tärkeää, että perehdytys onnistuu. Uudelle työntekijälle tulee antaa riittävästi palautetta seu-

rata, että hän saavuttaa tavoitteet. Vastuu onnistuneesta perehdyttämisestä on molemmilla.  
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