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Opinnäytetyö tehtiin Oulun kaupungin Business Oulu -liikelaitokselle, jossa on ollut viimeisen kahden vuoden aikana isoja organisaatiomuutoksia ja jonka henkilöstömäärä on kaksinkertaistunut.
Huomattava osa organisaation henkilöstöstä työskentelee projektiluontoisissa tehtävissä, jonka
vuoksi henkilöstössä on vaihtuvuutta ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen vie aikaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää sekä liikelaitoksen henkilöstön että lähiesimiesten näkökulmasta,
millainen henkilöstöopas palvelisi perehdyttämistilanteissa parhaiten. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, millaisia odotuksia henkilöstöoppaaseen kohdistuu sekä saada toimeksiantajalle uudenlaisia
näkökulmia ja kehittämisehdotuksia henkilöstöoppaan jatkokehittämistä varten. Opinnäytetyön tuloksena syntyi myös ensimmäinen versio päivitetystä henkilöstöoppaasta.
Opinnäytetyön tietoperusta koostuu perehdytyksestä ja työhyvinvoinnista. Lähestymistapoina
työssä käytettiin konstruktiivista tutkimusta ja palvelumuotoilua. Havainnoinnin, itsedokumentointimenetelmän, kyselytutkimuksen ja työpajojen avulla saatiin monipuolinen tutkimusaineisto ja parantaen samalla tutkimuksen luotettavuutta. Henkilöstön ja esimiesten osallistuminen oli keskeisessä asemassa oppaan suunnittelussa ja koko kehittämistehtävän aikana.
Opinnäytetyössä tehdyn tutkimuksen mukaan sähköinen, helposti löydettävä ja käytännönläheinen
henkilöstöopas on hyvä työväline perehdytyksen tueksi. Ajantasainen ja eri kokonaisuuksiin jaettu
opas, jossa on huomioitu erilaiset työsuhteet, auttaa esimiehiä perehdytyksessä. Lisäksi henkilöstö
löytää nopeasti tiedon erilaisiin arjessa tuleviin kysymyksiin. Hyvillä ohjeilla, virheiden vähenemisellä ja henkilöstön ottamisella mukaan kehittämistoimintaan on mahdollista parantaa työhyvinvointia ja tehostaa toimintaa.
Tuloksena saatiin kokonaiskuva henkilöstön ja lähiesimiesten näkemyksistä ja odotuksista henkilöstöoppaaseen liittyen sekä oppaan sisällöstä ja teknisistä ominaisuuksista. Kehittämistehtävän
aikana tehty uudistettu henkilöstöopas voidaan ottaa organisaatiossa testikäyttöön. Opinnäytetyö
laajeni koskemaan myös kohdeorganisaation perehdytysprosessia. Erityisesti palvelumuotoilun ja
tutkimuskyselyn aikana saatiin toimeksiantajalle kehitysehdotuksia sekä henkilöstöoppaan jatkokehittämiseksi että perehdytysprosessin parantamiseksi.
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The thesis was made for the BusinessOulu, a city-owned enterprise, which has undergone major
organizational changes in the last two years and doubled the size of personnel. A significant share
of the personnel is engaged in project-based assignments, which generates variety in personnel
and time-consuming orientation processes. The aim of this thesis was to find what kind of HR guide
would best serve in orientations from the point of view of both the personnel and the immediate
supervisors. In addition, the aim was to find out what kind of expectations the personnel guide has
and to get new perspectives and proposals for developing the personnel guide. This thesis also
generated the first version of the updated personnel guide.
The theoretical framework of this thesis consists of the orientation and well-being at work.
Constructive research and service design were used as approaches in the study. Observation,
probe, survey and brainstorming provides versatile research material and improved the reliability
of the research. Involvement of personnel and supervisors played a key role drafting the guide
and throughout the development assignment.
According to the study, an electronic, easy-to-find and practical HR guide is a supportive tool for
the orientation. An up-to-date and structured guide that takes into account different types of
employment helps managers during the orientation process and helps employees to find
information of the everyday issues. Proper guidance, reducing errors and engaging personnel to
development activities can improve workplace well-being and efficiency.
The result of the study created an overall picture of visions and expectations of the HR guide, as
well as the content and technical features of the guide. A regenerated HR guide created during the
development assignment can be tested inside the organization. Improvement suggestions for both
further development of the HR guide and the induction process were received especially during the
service design and the survey.

Keywords: well-being at work, orientation, service design, guide
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1

JOHDANTO

Jokainen työelämässä ollut muistaa päivän, kun ensimmäistä kertaa meni uuteen työpaikkaan.
Vaikka aikaisempaa kokemusta työelämästä olisikin takana vuosia tai jopa vuosikymmeniä, silti
uusi työ ja uusi organisaatio työtovereineen on aina uuden opettelua. Ensimmäisien päivien informaatiotulvassa on mahdotonta sisäistää kaikkea. Itse työhön opastaminen on usein työsuhteen
alussa tärkeintä ja esimerkiksi henkilöstöasiat, joita ei välttämättä joka päivä tarvitse, jäävät helposti
vähemmälle huomiolle. Tämän vuoksi työyhteisössä on hyvä olla henkilöstöopas, joka on helposti
löydettävissä ja josta voisi tarvittaessa tarkistaa tarvitsemiaan asioita myöhemmin. Toimiva henkilöstöopas on ratkaisu yleisimpiin ja jokapäiväisiin kysymyksiin, joita henkilöstölle herää esimerkiksi
matkustamiseen, koulutuksiin tai sairauspoissaoloihin liittyen.
Työnopastukseen kuuluvat kaikki sellaiset asiat, jotka liittyvät itse työn tekemiseen. Työkokonaisuus, mistä osista ja vaiheista työ koostuu sekä mitä tietoa ja osaamista työ edellyttää, ovat
työnopastukseen liittyviä asioita. Perehdyttämisen avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa lisäksi sen tavat, ihmiset ja omaan työhönsä liittyvät odotukset. Organisaatioiden ja työtehtävien monimutkaistuessa pelkkä työhön opastaminen ei enää riitä, vaan perehdyttämisen merkitys
on kasvanut. Työntekijän on entistä tärkeämpää ymmärtää, miksi organisaatio on olemassa ja miten se toimii. Työmarkkinoilla kauan olleet työntekijät tuntevat työelämän pelisäännöt kohtuullisen
hyvin, mutta työelämään tulevan nuoren on opittava aluksi, miten työpaikalla ylipäätään ollaan.
Ensimmäinen työpaikka muokkaa työntekijän käsityksiä siitä, mitä ja miten organisaatiossa vaaditaan ja kuunnellaan, miten työyhteisön jäsenet toimivat yhdessä ja miten työmarkkinoilla toimitaan.
On kuitenkin muistettava, että uudessa työsuhteessa tai vaihtaessa uudenlaiseen työhön on myös
paljon onnistumisen mahdollisuuksia. (Kupias & Peltola 2009, 13, 15; Työturvallisuuskeskus 2019,
viitattu 15.7.2019.)
Ihmisen työnhyvinvointia tukee hyvin suoritettu perehdyttäminen ja työnopastus niiden ollessa
olennainen osa työn hallintaa (Juuti & Vuorela 2015, 63). Suomessa tehtyjen tutkimusten mukaan
henkilöstön työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukyvyn, taloudellisen tuloksen ja maineen
lisäksi myös tuottavuuteen. Hyvin suunnitellut ja toteutetut työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet
maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin. (Kauhanen 2016, 17.) Organisaation panostaminen
uusien työntekijöiden perehdyttämiseen edesauttaa työhyvinvointia. Henkilöstön näkemysten huo-
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mioiminen jo henkilöstöopasta kehitettäessä mahdollistaa uudenlaiset näkökulmat ja käyttäjäystävällisemmän lopputuloksen. Työntekijöiden ja esimiesten työaikaa on mahdollista käyttää tehokkaammin, mikäli heidän näkökulmansa huomioidaan henkilöstöoppaan laadinnassa mahdollisimman hyvin. Näin se vastaa paremmin henkilöstön tarpeita ja toimii myös esimiesten apuna perehdyttämisessä.

1.1

Opinnäytetyön tausta ja tavoite

Opinnäytetyön tekijä on työskennellyt yli 15 vuotta kuntaorganisaatiossa ja huomannut, kuinka erityisesti henkilöstön vaihtuessa ja uusien työntekijöiden perehdyttämisessä hyvä ja toimiva henkilöstöopas säästäisi usean henkilön työaikaa. Usein toistuvat kysymykset ja selvittelyt vievät niin
työntekijän, lähiesimiehen, henkilöstöhallinnon kuin usein myös muiden hallintopalveluissa työskentelevien työaikaa. Hallinnollisia töitä tekevien työntekijöiden osuus on pienentynyt useissa organisaatioissa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, eikä esimerkiksi pelkästään sihteeritöitä tekeviä henkilöitä välttämättä enää edes työpaikoilla ole. Uusia tietojärjestelmiä, kuten matkanhallinta- ja henkilöstöohjelmia, on otettu käyttöön ja käyttäjinä on usein koko henkilöstö työntekijöistä
ylimpään johtoon saakka. Tarkoituksena on saada aikaan säästöjä ja tehokkuutta, mutta niiden
saavuttamisen edellytyksenä on henkilöstön perehdyttämiseen ja ohjeisiin panostaminen.
Tämä opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on selvittää Oulun
kaupungin Business Oulu -liikelaitoksen näkökulmasta, millainen henkilöstöopas palvelisi perehdyttämistilanteissa parhaiten sekä henkilöstöä että lähiesimiehiä. Tavoitteena on myös selvittää,
millaisia odotuksia henkilöstöoppaaseen kohdistuu. Opinnäytetyön tuloksena syntyy ensimmäinen
versio päivitetystä henkilöstöoppaasta. Lisäksi tarkoituksena on antaa toimeksiantajalle kehittämisideoita henkilöstöoppaan jatkokehittämistä varten.

1.2

Opinnäytetyön rajaaminen ja tutkimuskysymykset

Tämä opinnäytetyö keskittyy tietoperustassa perehdyttämiseen ja työhyvinvointiin. Nämä kaksi
osa-aluetta henkilöstöjohtamisen kokonaisuudessa liittyvät olennaisesti henkilöstöoppaaseen ja
sen kehittämiseen. Henkilöstöopas on tarkoitettu sekä esimiehille että muille perehdyttämiseen
osallistuville henkilöille perehdyttämisen tueksi. Henkilöstöopas, joka on apuna arjen kysymyksissä

7

ja edesauttaa uusia työntekijöitä oppimaan organisaation toimintatavat, vaikuttaa suoraan positiivisesti työhyvinvointiin. Henkilöstöoppaan jatkokehittäminen ja testaus eivät kuulu tähän opinnäytetyöhön.
Tutkimuskysymykset tässä opinnäytetyössä ovat:
- Miten henkilöstöopasta voidaan käyttää perehdyttämisen tukena?
- Minkälainen henkilöstöopas kohdeorganisaatiolle halutaan?
Tässä opinnäytetyössä johdantokappaleen jälkeen käsitellään tietoperustaa. Perehdyttäminen
koostuu omasta luvustaan ja työhyvinvointi omastaan. Tietoperustan jälkeen käsitellään kehittämistehtävän toteutusta, jonka yhteydessä kerrotaan tässä opinnäytetyössä käytetyistä lähestymistavoista, tiedonkeruumenetelmistä sekä tilaajaorganisaatiosta. Kehittämistehtävän tulokset -luvussa käsitellään eri tiedonkeruumenetelmillä saatuja tuloksia. Johtopäätöksissä analysoidaan eri
menetelmillä saatuja tuloksia ja vertaillaan niitä toisiinsa. Samassa luvussa kerrotaan myös keskeiset kehitysehdotukset, joita voidaan hyödyntää henkilöstöoppaan jatkokehittelyssä. Pohdintaluku koostuu tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden lisäksi pohdinnasta opinnäytetyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta sekä omasta oppimisesta työn aikana.

1.3

Tieteenfilosofiset valinnat

Tieteellisessä tutkimuksessa noudatetaan tieteellisen tutkimuksen perinteitä, joissa olennaista on
tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten lisäksi niihin vastaaminen yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä käyttämällä. Ontologisilla kysymyksillä pohditaan todellisuuden luonnetta, epistemologisilla
kysymyksillä tietämisen luonnetta ja metodologisilla kysymyksillä tiedon saavuttamisen välineitä.
Näiden kysymysten pohtimisen jälkeen valitaan konkreettiset menetelmät. (Ojasalo, Moilanen &
Ritalahti 2015, 18–19.)
Erilaiset lähtökohdat voivat olla alku tutkimukselliselle kehittämistoiminnalle. Lähtökohtana voi olla
esimerkiksi halu saada aikaan muutoksia tai organisaation kehittämistarve. Käytännön ongelman
ratkaisu, uusien ideoiden, käytäntöjen tai palvelujen tuottaminen ja toteuttaminen kuuluvat yleensä
tutkimukselliseen kehittämistyöhön. Kehittämistyössä etsitään parempia vaihtoehtoja ja viedään
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asioita eteenpäin käytännössä, ei vain kuvailla ja selitellä niitä. Tieteellisessä tutkimuksessa halutaan tuottaa ilmiöistä uutta teoriaa, tutkimuksellisessa kehittämistyössä saada aikaan myös käytännön parannuksia ja uusia ratkaisuja. (Ojasalo ym. 2015, 19.)
Tässä kehittämistyössä kolmen eri yksikön yhdistyminen samaan liikelaitokseen ja toimintatapojen
yhteensovittaminen on ollut osin haasteellista. Yhteisillä toimintatavoilla perehdyttämiseen liittyen
ja yhteisellä henkilöstöoppaalla voidaan saavuttaa hyötyä tulevaisuudessa. Julkisella puolella toimintaympäristö on jatkuvasti muutoksessa. Työhyvinvoinnilla on suuri merkitys tulevaisuudessa
tapahtuviin rekrytointeihin sekä työnhakijoiden halukkuuteen työskennellä julkisella sektorilla. Liikelaitoksen koko henkilöstöllä, sekä esimiehillä että asiantuntijoilla, on opinnäytetyön tekijän näkemyksen mukaan yhteinen tahtotila varmistaa uusien työntekijöiden laadukas perehdyttäminen ja
henkilöstöasioihin liittyvien asioiden sujuvampi hoitaminen. Henkilöstöoppaan kehittämisellä ja perehdytysprosessin toimivuuden tarkastelulla on tarkoitus kehittää nykyisiä toimintatapoja ja saada
konkreettinen työkalu perehdytyksen tueksi.
Nykyisessä organisaatiossa on todennäköisesti useitakin erilaisia sosiaalisia todellisuuksia johtuen
työntekijöiden taustoista ja aiemmista organisaatioista, joissa he ovat työskennelleet. Todellisuudet
muuttuvat kaiken aikaa ihmisten näkemysten ja kokemusten ollessa alituisessa muutoksessa. Kehittämistehtävällä, siitä saatavalla tiedolla ja jatkokehittämisellä, voidaan yhtenäistää organisaation
todellisuutta. Täysin objektiivisesti ei pystytä mittaamaan, onko esimerkiksi henkilöstöoppaan kehittämisellä vaikutusta työntekijöiden työhyvinvointiin, asenteisiin tai motivaatioon. Kuitenkin voi
olla mahdollista, että toimivammalla henkilöstöoppaalla ja perehdytysprosessiin panostamisella
voidaan motivoida uutta henkilöstöä ja jo organisaatiossa työskenteleviä kehittämään omaa osaamistaan henkilöstöasioihin liittyen. Työhyvinvointia voidaan myös parantaa vähentämällä virheitä
ja epäselvyyksiä.
Koska tässä opinnäytetyössä tutkija on itse osa työyhteisöä ennakkonäkemyksineen, ne voivat
vaikuttaa erityisesti havainnoinnin ja työpajojen osalta tulosten tulkintaan ja tuloksiin. Kyselytutkimus on helpompi analysoida objektiivisesti, mutta esimerkiksi työpajatyöskentelyssä eri henkilöiden todellisuusnäkemykset voivat erota huomattavasti sekä toistensa että tutkijan näkemyksestä.
Lisäksi kaikkien organisaatiossa työskentelevien osallistaminen työpajatyöskentelyyn ei ole mahdollista, eikä näin ollen kaikkien näkemyksiä ja odotuksia voida ottaa tutkimuksessa huomioon.
Tutkija pyrkii eri tiedonhankintamenetelmillä löytämään tutkittavien yhteisen todellisuuden ja kirjaamaan tulokset niin hyvin kuin mahdollista faktanäkökulmasta.
9

Kohdeorganisaation näkökulmasta on tärkeää, että perehdyttäminen henkilöstöasioihin on koko
organisaatiossa tasalaatuista ja laadukasta. Henkilöstöoppaalla ja toimivalla perehdytysprosessilla
voidaan varmistaa ja parantaa perehdytyksen tasoa kustannustehokkaasti. Kun uudistettu henkilöstöopas on saatu käyttöön kokonaisuudessaan ja tarvittaessa muutettu perehdytysprosessia, on
mahdollista tulevissa henkilöstökyselyissä kysyä henkilöstön näkemyksiä asiasta ja saada vertailutietoa muutosten vaikutuksista.

10

2

PEREHDYTTÄMINEN

Perehdyttämiseksi kutsutaan niitä toimenpiteitä, joilla yritys pyrkii sopeuttamaan henkilön mahdollisimman joustavasti ja nopeasti uuteen työhön ja osaksi työyhteisöä ja koko organisaatiota. Perehdyttämisen sisältö vaihtelee työtehtävistä riippuen, mutta sen aikana käydään läpi esimerkiksi
yrityksen menettelytavat, työpaikan pelisäännöt sekä tulevien tehtävien velvoitteet ja toiveet. Perehdytettävän lisäksi myös organisaation täytyy muuttaa olemassa olevia toimintatapojaan, sopeutua uuden työtekijän tuomaan muutokseen ja vastaanottaa uutta tietoa. (Helsilä 2009, 48; Österberg 2015, 115; Eklund 2018, 25.) Juutin ja Vuorelan (2015, 63) määritelmän mukaan perehdyttämisellä tarkoitetaan uuden henkilön tai uusiin tehtäviin siirtyvän henkilön vastaanottoa työpaikalla
ja alkuohjausta. Tämän tavoitteena on saada ihminen tuntemaan olevansa tervetullut ja kuuluvansa
tärkeänä osana työyhteisöön. Hyvin suoritettu perehdyttäminen ja työopastus ovat olennainen osa
työn hallintaa ja tukevat työhyvinvointia.

Yhteiskunnalliset
tarpeet ja
keskustelu

Lainsäädäntö
Yrityksen perehdyttämiskonsepti
Henkilöstöammattilaiset
Nimetty
Lainsäädäntö
perehdyttäjä

Työyhteisö
Esimies
Perehtyjä

Esimies
Yrityksen strategia

Yrityksen toimintakonsepti
Tausta

Historia

Perehdyttämisen
suunnittelu

Toimijat

Toiminta
perehdyttämistilanteessa

KUVIO 1. Perehdyttämisen pelikentällä – perehdyttämiseen vaikuttavat tahot (Kupias & Peltola
2009, 10)
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Kupiaksen ja Peltolan (2009, 10) kuvio 1 sisältää koko perehdyttämisen pelikentän. Uloimmalla
kehällä vaikuttavat työnopastusta kuvaava historia, yhteiskunnassa vallalla olevat käsitykset perehdyttämisestä sekä perehdyttämistä säätelevä lainsäädäntö. Lainsäädäntö määrittelee alimman
mahdollisimman tason, joka jokaisessa organisaatiossa tulee ottaa huomioon. Organisaation toimintaa ohjaa strategia ja valitun strategian toteuttamia rakenteita, pelisääntöjä ja tehtäväjakoja kuvaa toimintakonsepti. Perehdyttämisen keskiössä ovat yksittäiset kehittämis- ja kohtaamistilanteet,
joissa punnitaan perehdyttämisen onnistuminen.

2.1

Perehdyttämisen merkitys

Perehdytysprosessi koskee uutta työntekijää, esimiestä ja työyhteisöä ja sen tavoitteena on antaa
uudelle työntekijälle tai uuteen tehtävään tulevalle valmiudet hoitaa menestyksekkäästi tehtävää,
johon hänet on palkattu (Hyppänen 2013, 217). Perehdyttäminen on organisaatioiden yksi tärkeimmistä ja kalleimmista prosesseista, mutta sillä on mahdollista saavuttaa valtavasti etuja. Se voi
vaikuttaa työntekijän motivaatioon ja mielialaan positiivisesti, ehkäistä tapaturmia ja mahdollisesti
myös vähentää poissaoloja tulevaisuudessa. Lisäksi virheiden tekeminen vähenee, mikä vaikuttaa
suoraan kustannuksiin. Uuden työntekijän perehdyttäminen organisaatioon on ratkaisevassa asemassa henkilöstön oman menestymisen ja panostuksen lisäksi myös koko yrityksen menestymiseen ja kasvuun. Perehdytysprosessin tavoitteena on varmistaa, että uusi työntekijä on tuottava
mahdollisimman lyhyessä ajassa ja hän tuntee tehneensä hyvän ratkaisun tullessaan yritykseen.
(Kangas & Hämäläinen 2007, 4–5; Mitchell & Gamlem 2017, luku 12; Eklund 2018, 25.) Hyvä perehdyttäminen poistaa jännittyneisyyttä, tutustuttaa henkilön työympäristöön ja samalla syntyy
luontevat suhteet niin esimieheen, työtovereihin kuin luottamushenkilöihin. Hyvä perehdyttäminen
luo perustan työssä viihtyvyydelle. (Juuti & Vuorela 2015, 64.)
Huolellisen perehdyttämisen merkitystä ei voi aliarvioida henkilön itsensä ja yrityksen kannalta.
Vaikka suullista vuorovaikutusta ei voida korvata kirjallisilla materiaaleilla, kannattaa henkilölle antaa omakohtaista tutustumista varten myös kirjallisia aineistoja, esimerkiksi normaaliin toimintaan
liittyviä ohjeistuksia. (Helsilä 2009, 48; Hyppänen 2013, 219.) Kangas ja Hämäläinen (2007, 2)
painottavat, kuinka tärkeää tulokkaan eli uuden työntekijän on saada perehdytyksessä yleiskuva
yrityksestä, sen arvoista ja toimintatavoista sekä esimerkiksi riittävästi tietoa työsuhteeseen liittyvistä asioista. Niin tilanteet kuin perehdytettävätkin ovat erilaisia, joten perehdyttämistä joudutaan
soveltamaan tarpeen mukaan.
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Aiemmin tärkeintä perehdyttämisessä oli työn opastaminen, eikä laajempaa perehdyttämistä pidetty niin tärkeänä. Laajempi perehdyttäminen työyhteisöön ja yritykseen on tullut tärkeämmäksi
organisaatioiden ja työtehtävien monimutkaistuessa. (Kupias & Peltola 2009, 13.)
Yrityksistä muodostuvaan mielikuvaan vaikuttaa niin ihmisten omat kokemukset kuin muiden kertomat asiat. Esimerkiksi yrityksessä työskennelleiden harjoittelijoiden kertomukset työpaikkakokemuksestaan vaikuttavat muiden opiskelijoiden tai tuttavien mielikuviin kyseisestä yrityksestä. Perehdyttämisellä voi olla vaikutusta myös tulevaisuudessa tapahtuviin rekrytointeihin. Perehdyttämiseen kannattaa käyttää aikaa, sillä se luo vahvan perustan työn tekemiselle ja yhteistyölle. Hyvin
hoidettuun perehdyttämiseen käytetty aika tulee myöhemmin moninkertaisena takaisin. (Kangas &
Hämäläinen 2007, 4–5.)
Perehdyttäminen liittyy olennaisesti liiketoiminnallisten tavoitteiden varmistamisen lisäksi myös hyvään henkilöstötyöhön. Viime kädessä yrityksen tai organisaation asiakas määrittelee hyvän perehdyttämisen arvioidessaan saamaansa palvelua. (Kupias & Peltola 2009, 16.)

2.2

Esimiehen ja työnantajan velvollisuudet perehdytyksessä

Jokaisella uudella työntekijällä on oikeus saada hyvä perehdytys omaan työtehtäväänsä tullessaan
organisaatioon. Perehdyttäjien valmiudet perehdyttämistyöhön ja perehdyttämisen tasalaatuisuus
organisaation jokaisessa työtehtävässä on varmistettava. (Eklund 2018, 36.) Esimiehen tehtäviin
kuuluu huolehtia työntekijän osaamisesta, koko työyhteisön osaamisen kehittämisestä ja tehokkaasta perehdyttämisestä. Osana esimiehen perustehtävää on vastuun ottaminen perehdyttämisestä, joka tarkoittaa edellytysten luomista perehdyttämiselle sekä sen seurantaa. Perehdyttämisessä esimieheltä vaaditaan kahdenlaista näkökulmaa, niin asioiden kuin ihmistenkin johtamista.
Esimies huolehtii, että uusi työntekijä kohdataan ja häntä ohjataan oikealla tavalla ja että perehdyttäminen toimii sovitusti ja järjestelmällisesti. Lainsäädännöllisten vaatimusten lisäksi esimiehellä on
myös moraalisia velvollisuuksia. (Kupias & Peltola 2009, 53–56.)
Vaikka perehdyttämisen panokset ja painotukset vaihtelevat eri organisaatioissa, esimiehen on
kuitenkin tärkeää huolehtia joistakin tietyistä vastuualueista. Tällaisia ovat tarkoituksenmukainen
perehdyttäminen, läsnä oleminen uuden työntekijän ensimmäisenä työpäivänä tai mahdollisimman
pian sen jälkeen, varmistuminen työntekijän ymmärryksestä perustehtäväänsä liittyen ja sopiminen
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esimerkiksi kehittymisen tavoitteista. Lisäksi esimiehen tulee seurata ja antaa palautetta, huolehtia
koeaikakeskusteluista ja muun työyhteisön osallistumisesta perehdytykseen, tukea perehdyttäjiä
sekä huolehtia työntekijän turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. (Kupias & Peltola 2009, 62.)
Tarkkosen (2012, 51) mukaan johtajilla ja esimiehillä on oikeus perehdyttämiseen ja työnohjaukseen sekä siihen, että työnantaja huolehtii tiedotuksellisesti tai muilla tavoin muistakin johtamis- ja
esimiestehtävissä selviytymiseen tarvittavista edellytyksistä. Työturvallisuuslaki käyttää käsitettä
”työntekijä” myös johtajista ja esimiehistä lukuun ottamatta omistajajohtajaa, kun puhutaan suojelun kohteesta ja toimijasta. Näin esimiehet ja johtajat ovat lainsäädännön perusteella kaksoisroolissa täyttäessään työnantajan huolenpitovelvollisuutta ja ollessaan myös itse lain tarkoittamia suojelun kohteita.
Työsopimuslaki, työturvallisuuslaki ja laki yhteistoiminnasta yrityksistä käsittelevät erityisesti perehdyttämistä ja työnlainsäädäntö on usein pakottavaa lainsäädäntöä (Kupias & Peltola 2009, 20).
Työsopimuslaki (55/2001 2. luku § 1) velvoittaa työantajaa huolehtimaan siitä, että työntekijä voi
suoriutua työstään myös yrityksen toimintaa, tehtävää työtä tai työmenetelmiä muutettaessa tai
kehitettäessä. Lisäksi työnantajan on pyrittävä edistämään työntekijän mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan työurallaan edetäkseen ja edistettävä suhteitaan työntekijöihin, samoin myös
työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Työsopimuslaki määrittelee laajasti työnantajan velvollisuuksia
muun muassa työsopimuksen muodosta aina koeaikaan ja irtisanomisperusteisiin.
Työturvallisuuslaki on työolosuhteita, työtä ja työolosuhteisiin kohdistuvaa toimintaa ohjaava puitelaki, joita useat alempiasteiset säädökset täsmentävät. Työhyvinvointia koskeviin periaatteisiin sisältyy esimerkiksi henkilöstön perehdyttäminen huolellisesti tehtäviinsä ja työntekijän velvollisuuteen noudattaa annettuja turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. Lisäksi työntekijä velvoitetaan noudattamaan työyhteisön kirjallisesti määriteltyjä käyttäytymissääntöjä sekä muita työnantajan antamia
ohjeita ja määräyksiä. (Tarkkonen 2012, 52–53.)
Työturvallisuuslain (738/2002 § 8) mukaan työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvoite ja hän on
tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä
työhön liittyen. Tarkoituksena on ottaa huomioon myös työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin
liittyvät seikat työn, työolosuhteiden ja muun työympäristön lisäksi. Työnantajan rajalliset vaikutusmahdollisuudet epätavallisiin ja ennalta arvaamattomiin olosuhteisiin otetaan huomioon rajaavina
tekijöinä.
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Laissa yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007 § 1) edistetään yrityksen ja sen henkilöstön välisiä
vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä. Nämä perustuvat henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin yrityksen tilasta ja sen suunnitelmista. Lain tarkoituksena on yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä
tehtäviin päätöksiin, kun ne koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Lain
tarkoituksena on edellä mainittujen asioiden lisäksi myös tiivistää työnantajan, henkilöstön ja työvoimaviranomaisten yhteistoimintaa työntekijöiden aseman parantamiseksi ja heidän työllistymisensä tukemiseksi yrityksen toimintamuutosten yhteydessä. Laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnassa kunnissa (449/2007 § 1) on tarkoituksena edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa. Tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan, kunnan tai kuntayhtymän, kanssa osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen ja
antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten
valmisteluun. Samalla on tarkoitus edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.

2.3

Perehdyttämisen suunnittelu

Yrityksen henkilöstöpolitiikka, henkilöstöasioihin liittyvät yleiset periaatteet ja pelisäännöt ovat perehdyttämisen lähtökohtana. Suunnittelulla pyritään vaikuttamaan tulevaisuuteen ja se tuo johdonmukaisuutta ja tehokkuutta toimintaan, kuten myös henkilöstön perehdyttämiseen ja kehittämiseen.
(Kangas & Hämäläinen 2007, 6.)
Uusi rekrytointi on aina investointi organisaatiolle ja perehdytyksen tehtävänä on varmistaa tämän
investoinnin onnistuminen tuottavaksi pitkällä tähtäimellä. Uuden työntekijän liittyminen organisaatioon on muutos, joka vaatii sopeutumista ja uudelleenorganisoitumista. Mikä tahansa muutos aiheuttaa hetkittäisen häiriön yrityksen toimintaan ja yleensä se näyttäytyy hetkellisenä tehokkuuden
laskuna. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdytyksellä voidaan minimoida tehokkuuden lasku
ja siihen kuluva aika. (Eklund 2018, 31–32.)
Perehdyttämisen suunnittelu edellyttää organisaatiossa kehittymisen tavoitteiden miettimistä. Tarkoituksenmukaisessa suunnittelussa otetaan huomioon tavoitellun toimintakonseptin lisäksi myös
nykytilanne ja käytettävissä olevat resurssit. Toiminta- ja perehdyttämiskonseptit vaihtelevat orga-
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nisaatioittain. Jotkut organisaatiot panostavat kehittämisessä perehdyttäjien ohjaajataitojen kehittämiseen, toiset esimerkiksi perehdyttämisen kehittämiseen yhdessä tulokkaiden kanssa tai tiimikohtaisten perehdyttämisprosessien jatkuvaan kehittämiseen. Perehdyttämisen suunnittelussa voidaan erottaa toisistaan perehdyttämisen systemaattinen ja yksilöllinen suunnittelu. Systemaattisessa suunnittelussa perehdyttämistä suunnitellaan joko koko organisaation tai työyksikön tasolla.
Tällöin laaditaan erilaisia perehdyttämissuunnitelmia ja perehdytystä tukevia materiaaleja. Jokaisessa organisaatiossa täytyy keskitetysti laadittuja suunnitelmia kuitenkin yksilöllistää. Ainakin joissain määrin on myös otettava huomioon uusien työntekijöiden osaaminen ja tausta. (Kupias & Peltola 2009, 87–88.)
Perehdyttäminen kannattaa systematisoida määrittelemällä perehdyttäjät ja varmistaa myös perehdyttämisen onnistuminen (Helsilä 2009, 48). Esimies voi hyödyntää tutoreita tai kummeja perehdyttämisessä, vaikka hän itse vastaakin perehdyttämisen toteuttamisesta. Kummit ja tutorit ovat
valittuja ja nimettyjä henkilöitä, jotka osaavat ja myös haluavat perehdyttää uusia työntekijöitä ja
auttaa heitä. Esimiesten ollessa kiireisiä on hyvä, että myös joku toinen henkilö on auttamassa
käytännön asioissa, esimerkiksi kertomassa kirjaamattomista säännöistä. Tutorilta tai kummilta on
helppo kysyä erilaisia asioita. Perehdyttäjä voi vaihdella tilanteen mukaan ja heitä voi olla useita
perehdytysprosessin aikana. Näin jokainen perehdyttäjä vastaa tietyn tehtävän tai asiakokonaisuuden opastamisesta uudelle työntekijälle. Useampi perehdyttäjä on sekä uuden työntekijän että organisaation etu. Esimiesten työkuorma pienenee, perehdyttäjät voivat puolestaan jakaa osaamistaan ja tuntea saavansa arvostusta oman asiantuntijuusalueen opastamisesta. Lisäksi uusi työntekijä pystyy kasvattamaan laajemmin omaa verkostoaan heti perehdytyksen alussa. (Hyppänen
2013, 220; Eklund 2018, 140–141.) Mitchell ja Gamlem (2017, luku 12) kuitenkin painottavat, että
tutkimusten perusteella uudet työtekijät haluaisivat informaation ennemmin esimieheltään kuin esimerkiksi henkilöstöosastolta. Perehdyttäminen tulisi aina suunnitella uusien työntekijöiden näkökulmasta.
Hyvin tehdyssä perehdytyssuunnitelmassa uutta tietoa annetaan pieninä kokonaisuuksina, jotka
nivotaan laajempaan kokonaisuuteen. Näin uusi työntekijä pystyy omaksumaan tiedon paremmin
ja käytännössä harjoittelemaan opittuja asioita. (Hyppänen 2013, 220.) Moisalon (2011, 320) mukaan perehdyttämiseen sisältyy kaksi erilaista jaksoa, yleisen perehdyttämisen ja yksilökohtaisen
perehdyttämisen jaksot. Perehdyttäminen edellyttää perehdyttäjältä henkilökohtaisen osaamisen
lisäksi motivaatiota ja on ammattitaitoa vaativaa toimintaa. Ammattitaitoinen perehdyttäjä opettaa
ja seuraa työvaiheiden toteuttamista loppuun saakka, eikä anna vain toimeksiantoja.
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Perehdyttämisen päätavoitteena on oppiminen, mutta oppimistavoitteissa voi olla yksilöllisiä eroja
ja ne on otettava huomioon. Perehdyttämisohjelmat voivat olla yksilöllisiä tai tietyille ryhmille tarkoitettuja ohjelmia, niiden laajuus vaihtelee tarpeen mukaan ja oppimistavoitteet antavat ohjelman
sisällölle suunnan. Oheismateriaalin tekeminen vie aikaa, mutta se myös säästää varsinaiseen perehdyttämiseen tarvittavaa aikaa. Uusi työntekijä voi tutustua asioihin jo etukäteen tai hän voi myöhemmin kerrata asioita aineiston avulla. (Kangas & Hämäläinen 2007, 6–7.)
Koko perehdytysprosessin pituus riippuu suurelta osin työnopastuksen osuudesta. Lähtötasot ja
työn vaativuus vaihtelevat paljon ja usein ratkaisuna on perehdytysvaiheen limittyminen osittain
työnopastuksen kanssa päällekkäin. Tällä tavoin on mahdollista jossain tapauksissa parantaa työtyytyväisyyttä käytännön ja teorian kohdatessa. Henkilökohtaisen perehdytysohjelman suunnitteluun menee yksi päivä ja toteuttamiseen kuluu aikaa viikosta kahteen. Myös siirtymiset isossa organisaatiossa työpisteestä toiseen voivat kuluttaa perehdyttämisaikaa. (Moisalo 2011, 324.)
Perehdyttämisen etenemistä pitää tarkkailla ja edetä uusien työntekijöiden ehdoilla, vaikka kyse
onkin prosessista. Oheisessa kaaviossa 2 on kuvattu prosessikuvaus perehdyttämistoimista ja aineistosta, jotka kulkevat rinnakkain. Oleellista on saavuttaa prosessikuvauksessa tarkoitettu tulos
joka vaiheessa. Isoimmat ja yleisimmät perehdyttämisen esteet ovat perehdyttämisen hoitaminen
oman työn ohella sekä palkkaukseen ja työnjakoon liittyvät kysymykset. Perehdytysjaksot täytyy
myös huomioida ennakkoon muun organisaation töiden suunnittelussa. Perehdyttäjälle on hyvä
järjestää sijainen perehdyttämisen ajaksi. Ilman sijaista hänen motivaationsa ja työtyytyväisyytensä
voi kärsiä, mikäli hänelle kertyy uusia töitä vanhojen päälle perehdyttämisen ajalta. (Moisalo 2011,
324–325.)

KUVIO 2. Perehdytysprosessi (Moisalo 2011, 324)
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Perehdyttäminen on ajateltava sijoituksena tulevaisuuteen, vaikka se aiheuttaakin lisätyötä usealle
henkilölle työyhteisössä henkilöstöhallinnon lisäksi. Jos perehdyttäminen hoidetaan systemaattisen järjestelmän mukaisesti, kaikki perehdyttämisen osa-alueet aina työympäristöön ja yhteistyöhenkilöihin tutustumisesta johtamisjärjestelmän opettamiseen tulevat automaattisesti hoidettua.
(Moisalo 2011, 322–323.)

2.4

Perehdyttämiskonsepteja

Mentorointi, vierihoito ja parityöskentely ovat toimivia menetelmiä perehdyttämisessä. Organisaation kokemusperäistä hiljaista tietoa ja osaamista voi oppia vain työskentelemällä pitkään organisaatiossa työskennelleiden kanssa, havainnoiden ja keskustellen sekä työkavereiden että tutoreiden kanssa. (Hyppänen 2013, 220.)
Usein organisaatioissa lähdetään liikkeelle käsityömäisestä perehdyttämisestä, jolloin jokainen
uusi työntekijä otetaan vastaan yksilöllisesti ja perehdytetään kädestä pitäen tehtäväänsä. Kun yrityksen koko kasvaa, henkilöstön vaihtuvuus lisääntyy tai tehokkuuteen panostetaan, siirrytään
massatuotantomaisempaan perehdytykseen. Tällöin luontevaa on ottaa koko tiimi tai työyhteisö
perehdyttämiseen mukaan, jolloin organisaatiossa yhdessä kehitetään perehdyttämisprosessia.
Pikkuhiljaa uusi työntekijä otetaan mukaan vuoropuheluun ja voidaan puhua sopeuttavasta perehdyttämisestä kohti dialogista perehdyttämistä. Tässä vaiheessa perehdyttäminen on moduloitu ja
prosessi muodostuu tulokkaan tarpeiden mukaan. Vähitellen on mahdollista siirtyä kohti yhteiskehittelyä, jolloin perehdyttäjä ja uusi työntekijä yhdessä rakentavat perehtymisprosessin. Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan eri toimintakonsepteja erikseen. (Kupias & Peltola 2009, 36.)
Vierihoitoperehdytyksessä uusi työntekijä oppii asioita seuraamalla kokeneemman työntekijän
toimintaa ja sitä kutsutaan myös käsityömäiseksi perehdyttämiskonseptiksi. Tässä perehdytysmallissa esimies tai joku muu henkilö kertoo ensiksi oman työnsä ohella yrityksestä, työyhteisöstä ja
uuden työntekijän tehtävästä. Perehtyminen tapahtuu työn tekemisen yhteydessä pikkuhiljaa ja tulokas on mahdollista perehdyttää työhön yksiköllisesti. Kun perehdyttäjä osaa perehdyttämänsä
asian ja paneutuu tulokkaan auttamiseen, lopputuloksena voi olla hyvä perehdyttäminen. Olennainen osuus tässä perehdytystavassa on ohjaajan taidoilla ja hänen mahdollisuudellaan käyttää perehdyttämiseen aikaa. Huono perehdyttäjä voi olla epävarma, ei osaa ohjata uutta työntekijää oikealla tavalla tai hän jättää tulokkaan oppimaan omatoimisesti. Etuina vierihoitoperehdytyksessä
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ovat yksilöllisyys ja selkeä vastuuhenkilö. Sitä vastoin vaarana on, että perehdyttämisen laatu on
liikaa valitun työntekijän henkilökohtaisen osaamisen ja innostuksen varassa. (Kupias & Peltola
2009, 36–37.)
Yrityksessä voidaan luoda erilaisia toimintamalleja ja mallisuunnitelmia perehdyttämisen tueksi,
kun halutaan yhtenäistää perehdyttämistä, tehostaa sitä tai auttaa yksittäisiä perehdyttäjiä. Malliperehdyttämiseen kuuluu selkeä työn- ja vastuunjaon määrittely sekä se, että tuotetaan keskitetysti perehdytyksessä tarpeelliset apuvälineet ja materiaalit. Tällaista materiaalia voivat olla perehdyttämisohjelmat, erilaiset muistilistat, tulokasoppaat ja yhteiset minimivaatimukset. Malliperehdytyksessä henkilöstöosasto ottaa usein suurempaa roolia perehdytyksessä ja sen kehittämisessä.
Tällöin sen roolina on yleensä yleisperehdyttäminen, joka voidaan organisoida ja toteuttaa samalla
tavalla koko organisaatiossa. Varsinainen työnopastus ja myös työyhteisöön perehdyttäminen jäävät yleensä työyksikössä hoidettavaksi ja näin ne saattavat eriytyä toisistaan ehkä liikaakin. Vaikka
henkilöstöosasto tuottaa mahdollisesti erilaista materiaalia koko organisaation käyttöön, mallinnusta tehdään kuitenkin myös työyksiköiden tasolla. Yritykselle on usealla tavalla eduksi yhtenäistää perehdyttämistä, mutta vierihoitoperehdyttämisen opit tulee säilyttää myös malliperehdyttämisessä. Hyvät ohjeet, raamit ja mallit saattavat helpottaa yksittäisten perehdyttäjien työtä ja antaa
heille tukea, mutta hyvä perehdyttäminen todentuu loppujen lopuksi yksittäisissä tilanteissa. Tämän
mallin etuina ovat valmiit mallit perehdytystyön tueksi ja perehdyttämisen tasalaatuisuus. Vaaroina
on huomion kiinnittyminen organisaatiotasoiseen perehdyttämiseen, perehdytyksen jäykistyminen
ja ettei ylätason perehdyttäminen kiinnity oman työn tekemiseen. (Kupias & Peltola 2009, 37–38.)
Laatuperehdyttämisessä vastuuta perehdyttämisen järjestämisestä ja kehittämisestä on siirretty
takaisin työyksiköille ja tiimeille, jotka voivat joustavasti ja jatkuvasti kehittää perehdyttämistä huomioiden samalla perehdyttämisen laadukkuus. Tässä toimintamallissa yrityksen on valittava kuka
tai ketkä ottavat perehdyttämisvastuun. Huonoimmassa tapauksessa vastuu siirtyy tiimeille, mutta
kellään tiimissä ei ole kuitenkaan osaamista tai aikaa. Vastuu voi olla myöskin yksinomaan esimiehellä, esimiehellä ja nimetyllä perehdyttäjällä yhdessä tai koko tiimillä. Tärkeintä on, että yksiköt ja
tiimit mieltävät perehdyttämisen prosessina ja ovat sitä halukkaita kehittämään. Yksikkö- ja tiimikohtaisen perehdyttämisen organisoimisessa ja kehittämisessä esimies on avainasemassa. Hän
voi siirtää perehdyttämisvastuuta tiimiin nimetylle perehdyttäjälle ollessaan itse kiireinen. Parhaimmassa tilanteessa koko tiimi osallistuu perehdyttämiseen ja myös sen kehittämiseen, mutta tässäkin tapauksessa sovitulla henkilöllä on kuitenkin oltava vastuu kokonaisperehdyttämisen koordinoinnista ja prosessin etenemisestä. Perehdyttämisprosessin kuvaamisen lisäksi perehdytyksen
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etenemistä on seurattava tarkasti sen kehittämisen mahdollistamiseksi. Etuina on tiimin tuottama
joustava ja ajankohtainen perehdyttäminen, uuden työntekijän mahdollisuus käyttää laajasti osaamistaan sekä tulokkaan ottaminen tiimin jäseneksi perehdyttämisen aikana. Vaarana on, ettei vastuuta ole kenelläkään, jos tiimin vastuuta korostetaan. (Kupias & Peltola 2009, 38–39.)
Massaräätälöinnissä yrityksen tuotteet jaetaan moduuleiksi, joita eri tavoin yhdistämällä voidaan
tuottaa tuote- ja palvelukokonaisuuksia erilaisiin tarpeisiin. Kun perehdyttämistä organisoidaan
massatuotannon asiakaskohtaistamisen periaatteiden mukaisesti, voidaan puhua räätälöidystä
perehdyttämisestä. Tällöin perehdyttämiseen liittyvät palvelut tai tuotteet moduloidaan ja näistä
rakennetaan kullekin uudelle työntekijälle hänen tarpeitaan vastaava kokonaisuus. Organisaation
eri osat, kuten henkilöstöhallinto ja yksittäiset työyksiköt, tekevät ja tuottavat näitä moduuleja.
Tässä mallissa jonkun henkilön tai tahon on toimittava kokonaisperehdyttämisen koordinoijana ja
hänellä tulee olla näkemys perehtymisen osa-alueista. Lisäksi hänellä tulee olla taitoa yhdistellä
niitä uuden työntekijän tarpeiden mukaan ja kytkeä perehdyttämisverkoston eri toimijoita prosessiin. Räätälöidyssä perehdyttämisessä uuden työtekijän tarpeet ja nykyinen osaaminen on otettava
huomioon ja merkittävässä asemassa on myös hänen kanssaan käytävä vuoropuhelu. Tämä menettelymalli edellyttää, että työpaikalla perehdyttäminen on hyvin jäsennetty, sitä kehitetään jatkuvasti ja työyhteisö on sitoutunutta. Etuina on uuden työntekijän kuunteleminen, jolloin hänen sitoutumisensa vahvistuu ja perehdyttäminen huomioi hänen osaamisensa. Haasteena on koordinoijan
monipuolisen erityisosaamisen edellytys sekä tulokkaan sitoutuminen omaan perehdytysohjelmansa laatimiseen. (Kupias & Peltola 2009, 40–41.)
Dialogisessa perehdyttämisessä molemmat osapuolet oppivat ja kehittyvät ja myös perehdyttäminen elää koko perehdyttämisprosessin ajan. Perehdytyssuunnitelmat laaditaan yhdessä uuden
työntekijän kanssa ja hänen asiantuntemustaan hyödynnetään. Perehdyttämisen suunnittelun ja
toteutuksen vastuuta siirtyy perehdytettävälle itselleen. Tässä menetelmässä korostuu uuden työntekijän kuuntelu ja näkemysten hyödyntäminen, vaikkakin organisaatiossa olisi ainakin toistaiseksi
pysyviäkin asioita. Tällaiset asiat pitää kertoa ja tulokkaan tulee ainakin jossain määrin niihin myös
sitoutua. Dialogisessa perehtymisessä perehtyminen ja oppiminen on koko yrityksen toimintatapa
ja kaikki yrityksessä ja sen verkostossa toimivat osallistuvat perehtymiseen ja perehdyttämiseen.
Tämä toimintatapa soveltuu toteutettavaksi esimerkiksi silloin, kun uusi työntekijä itse muokkaa
tehtäväänsä oman osaamisensa ja yrityksen tarpeiden yhteistuloksena. (Kupias & Peltola 2009,
41–42.) Kuviosta 3 selviää erot, miten eri perehdytyskonsepteissa perehdyttämisvastuu jakautuu
eri henkilöille organisaation sisällä.
20

MalliVierihoitoperehdyttäminen perehdyttäminen

Esimies

Työnjohdollinen
Toimii mentorina esimiesrooli

Sopeuttavan
perehdyttämisen
kohteena
Hoitaa
yleisperehdyttämisen.
Tuottaa yhteistä
materiaalia ja ohjeita.
Rooli tärkeä
koordinoijana ja
Henkilöstöammattilainen Ei aktiivista roolia suunnittelijana
Hiljaisen tiedon
siirtämisen
Perehdyttäjä kohteena

Työyhteisö/
kollegat

Nimetty
perehdyttäjä

Kollegat osallistuvat
työnopastukseen
selkeän työnjaon
mukaisesti
Varmistaa
sovitunlaisen
Ei yleensä
työnopastuksen ja
käytetä,
perehdyttämisen
mahdollisesti
mentorin roolissa yhdenmukaisuuden
Joku kollegoista
voi toimia
mentorina

Räätälöity
perehdyttäminen
Sovittaa yhteen
tulokkaan osaamisen
ja perehdyttämisen
moduulit ja kytkee
siihen tarvittavan
Koordinoi
perehdyttämisprose verkoston (tai delegoi
sen nimetylle
ssin kehittämistä
perehdyttäjälle)
tiimityön kautta
Laatuperehdyttäminen

Oppii prosessit ja
jatkuvan laadun
parantamisen

Tuottaa tarvittavaa
yhteistä materiaalia
ja tukea tiimeille ja
työyksiköille
Tiimi keskeisessä
asemassa
perehdyttämisen
laadun kehittäjänä ja
toteuttajana

Voi olla tiimissä
esimiehen apuna

Dialoginen
perehdyttäminen

Luo edellytyksiä
dialogille ja kehittää
työyhteisön
dialogiosaamista.
Osallistuu dialogiin.
Osallistuu aktiivisesti
dialogiin. Tuo omaa
osaamistaan aktiivisesti
Osallistuu
perehdytyssuunnitelm työyhteisön
hyödynnettäväksi.
an laatimiseen

Kehittää
perehdyttämisen
moduuljea ja antaa
tukea työyksiköille

Luo edellytyksiä
dialogille koko
organisaatiossa ja
nostaa sitä esille

Koko työyhteisö
osallistuu dialogiin ja on
Kollegat osallistuvat
sovittujan osa-alueiden halukas kehittämään ja
kehittymään
perehdyttämiseen
Osallistuu dialogiin ja
tuo oppimiseen liittyviä
asioita esille ja tukee
Kuten esimies, paitsi ei dialogisuuden
työnjohdollista roolia kehittymistä

KUVIO 3. Toimijoiden työnjako eri perehdyttämiskonsepteissa (Kupias & Peltola 2009, 49)

2.5

Perehdyttämisen työkaluja

Yksinkertaisimmillaan perehdyttäjä kertoo uudelle työntekijälle toimeksiannon mukaisesti asioita ja
tulokas kuuntelee. Perehdyttäjän ei tarvitse miettiä enempää perehdyttämiseen liittyviä asioita. Kuitenkin perehdyttäjän perustehtävä perehdyttäessään on auttaa uuttaa työntekijää oppimaan perehdytettävät asiat ja auttaa häntä onnistumaan uudessa työssään, jolloin tulee mukaan myös työyhteisön ja organisaation tarpeiden huomioiminen. Perehdyttäjä tarvitsee uuden työntekijän oppimisen edistämisen tueksi erilaisia perehdyttämisjärjestelmiä tai työkaluja. (Kupias & Peltola 2009,
151–52.)
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Suullisia tai kirjallisia kysymyksiä esittämällä perehdyttäjä voi saada selville uuden työntekijän ajatuksia, osaamista ja näkemyksiä. Aktivoivilla kysymyksillä perehdyttäjä voi saada perehtyjän oivaltamaan tai ymmärtämään asioita. Samalla myös perehdyttäjä voi itse saada aivan uusia näkemyksiä tai oppia itsekin. Perehdyttämisen alussa kysymyksiä voidaan käyttää aktivoimaan aikaisempaa
osaamista ja myöhemmin kysymysten avulla perehtyjää voidaan ohjata miettimään, miten hän on
ymmärtänyt asiat. Kysymyksiä voidaan käyttää myös arvioimaan perehdyttämistä ja ne voivat olla
avoimia tai suljettuja. Kysymykset voivat olla kuulustelevia tai kartoittavia niiden kuitenkin toimiessa
vuorovaikutteisen perehdyttämisen avaimina. (Kupias & Peltola 2009, 152–153.)
Erilaisia testejä ja kokeita voidaan käyttää perehdytyksessä jo rekrytoinnin yhteydessä tai perehdyttämisen alussa. Testejä käyttämällä sekä perehtyjä itse kuin myös perehdyttäjä voivat testata
perehdyttämisen kannalta tärkeää osaamista, tietoa tai näkemystä. Alkukokeen tai -testin ensisijainen tavoite on aktivoida perehtyjää ja se toimii parhaimmillaan silloin, kun perehdytettävällä on
virheellinen käsitys omasta osaamisestaan tai hän ei ole sitä lainkaan miettinyt. Hyvin laaditulla
testillä voidaan osoittaa perehtyjän osaaminen sekä mahdolliset siinä olevat puutteet. Tällöin sillä
voi olla myös vaikutusta perehdytettävän motivaatioon positiivisesi itse perehtymistä kohtaan. Alkukoetta voidaan käyttää myös vertailukohtana, mikäli perehdyttämisjakson jälkeen arvioidaan perehdytettävän osaamista ja oppimista uudelleen. Usein verkkoperehdyttämisen ohjelmissa testit
jäävät vain perehtyjän omaan käyttöön, mutta joidenkin testien tuloksia voidaan tarkastella myös
yhdessä perehdyttäjän kanssa. (Kupias & Peltola 2009, 153–154.)
Uutta työntekijää voi auttaa hahmottamalla uusia asioita mielekkäinä kokonaisuuksina ja näin edistää niiden oppimista. Kokonaishahmotuksen ja jäsennyksen voi tehdä yksinkertaisimmillaan poimimalla perehdytettävistä asioista tärkeimmät pääkohdat ja käyttämällä erilaisia kaavioita ja kuvioita hahmottamaan asioiden kokonaisuuksia. Esimerkiksi organisaatiokaaviolla voidaan hahmottaa koko organisaatio kokonaisuutena ja prosessikuvauksilla auttaa asioiden kokonaisuuksien hahmottaminen. On myös mahdollista perehdytyksen alussa kertoa tarina, johon on sisällytetty kaikki
olennaiset opiskeltavat tai oivallettavat asiat. Perehdyttämisen tukena voidaan käyttää myös miellekarttoja kokonaisuuksien ja niihin liittyvien asioiden hahmottamiseen. Kokonaisuuksien hahmottamiseen voidaan käyttää myös prosessikävelyitä, jotka voidaan tehdä sattumanvaraisesti tai ne
voidaan organisoida mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Selkeät, juonellisia kokonaisuuksia muodostavat prosessikävelyt toimivat asioiden jäsentäjinä ja auttavat perehtyjää muodostamaan asioista kokonaisuuksia. (Kupias & Peltola 2009, 154–158.)
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Tehtäviä ja harjoituksia, jotka voivat olla todellisia tai todellisuutta muistuttavia, kannattaa käyttää
hyödyksi perehdyttämisessä kaikissa mahdollisissa perehdyttämisaiheissa. Tehtävien tekemisen
jälkeen uusi työntekijä voi itse analysoida toimintaansa ja perehdyttäjä antaa palautetta tehtävän
suorittamisesta. Perehdyttämisen tueksi voidaan myös laatia tai ottaa esille jo jokin aiemmin tapahtunut tapaus, joka sisältää oppimisen kannalta olennaiset asiat. Perehtyjä soveltaa perehdytyksessä oppimaansa tai aikaisempia kokemuksiaan ja osaamistaan käsitellessään tapausta. (Kupias
& Peltola 2009, 159.)
Organisaatioissa voidaan käyttää orientoivaa lukumateriaalia perehdytyksen tukena, jota voidaan
antaa perehtyjälle luettavaksi ennen perehdytystä tai sen aikana. Materiaalin tarkoituksena on antaa kuva perehdytysteemaan liittyvistä keskeisistä asioista ja saada perehtyjä miettimään omaa
asiaan liittyvää osaamistaan. Tärkeää on materiaalin keskittyminen olennaiseen ja että se tuo lukijan ajatteluun jotain uutta. Materiaalin määrässä on huomioitava sen lukemiseen käytettävä aika,
sillä liiallinen materiaali voi heikentää lukijan motivaatiota. (Kupias & Peltola 2009, 161–162.)
Perehdytyspäiväkirjaa hyödyntämällä perehtyjä voi pohtia ja arvioida opittavaa asiaa, jäsentää
sitä sekä lisätä omaa ymmärrystään opitusta. Päiväkirjaa hyödyntäen perehtyjä voi myös havaita
omia vahvuuksiaan, kehittämisalueitaan sekä tuoda esille mahdollisia kehittämisideoita esimerkiksi
työhön liittyen. Perehdytyspäiväkirjaa voidaan käyttää ulkopuolisen arvioinnin välineenä sen lisäksi, että se on perehtyjien itsearvioinnin ja henkilökohtaisen kehittymisen ja oppimisen väline.
Päiväkirjan muodon tulee olla sellainen, että se tukee perehtyjien reflektiivistä työskentelyä ja toimii
esimerkiksi itsearvioinnin välineenä yleisemminkin. Päiväkirjan ei tarvitse olla aina kirjallinen, vaan
sitä voidaan pitää myös suullisesti. Muodolla ei ole väliä, vaan se voi olla esimerkiksi vihko, muistio
tai sähköposti. Perehtymispäiväkirjoja seuraamalla perehdyttäjä saa palautetta myös perehdyttämisestä ja sitä voi kirjoittaa joko perehtyjä yksin tai vuoropuheluna perehdyttäjän tai jonkun toisen
perehtyjän kanssa. Toisen kommentit voivat laajentaa ja syventää omaa käsitystä. (Kupias & Peltola 2009, 163–165.)
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3

TYÖHYVINVOINTI

”Työhyvinvointi on tila, jossa työntekijä kokee tyytyväisyyttä ja kokonaisvaltaista hyvää oloa, on
aktiivinen, jaksaa töissä ja kotona sekä sietää epävarmuutta ja vastoinkäymisiä.” (Riikonen,
Tuomi, Vanhala & Seitsamo 2003, 12).
Työhyvinvoinnista on useita eri määritelmiä. Työterveyslaitoksen (viitattu 8.6.2019) määritelmän
mukaan ”työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset
työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.” Virtanen ja Sinokki (2014, 9) määrittelevät työhyvinvoinnin ajallisesti, paikallisesti ja yksilöllisesti vaihtelevaksi ilmiöksi. Työ voi tuottaa ihmisille parhaimmillaan hyvinvointia tavalla, joka
tekee elämän merkitykselliseksi.
Työhyvinvoinnin sisältö on vanha, vaikka käsitteenä työhyvinvointi onkin vasta 2000-luvulla muotoutunut. Organisaatiot ovat aina tavalla tai toisella pyrkineet huolehtimaan henkilöstönsä työkyvystä, terveydestä ja hyvinvoinnista. Usein on ollut kyse myös työnantajan voiton tavoittelusta joko
suoranaisesti tai välillisesti, ei pelkästään ihmisten hyvinvoinnin huolehtimisesta. Nykykäsityksen
mukaan terveellinen ja turvallinen työympäristö kuuluu jokaisen työntekijän perusoikeuksiin, mutta
työyhteisön pitää olla myös psyykkisesti ja sosiaalisesti terve. Työhyvinvoinnilla on yhä tärkeämpi
rooli, kun puhutaan hyvästä työpaikasta. (Kauhanen 2016, 21–22.)
Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna työhyvinvoinnin käsitettä ei tunneta. Usein se liitetään työterveyteen ja työkykyyn. Suomessa työhyvinvoinnin käsite sisältää myös työn sujumisen arjessa ja on
laaja-alaisempi. Työhyvinvoinnin syntymiseen vaikuttavat organisaation toimintatavan ja johtamisen lisäksi ilmapiiri, työ ja itse työntekijä omien tulkintoineen. Työhyvinvointi edellyttää niin henkilöstöstä ja työturvallisuudesta, mutta myös työkyvystä, työssä jaksamisesta sekä henkisestä hyvinvoinnista huolehtimista. Työn sujuvuuden ja häiriöttömyyden lisäksi osa henkistä hyvinvointia on
yleinen työtyytyväisyys ja työssä viihtyminen. Haasteiden ja mahdollisuuksien lisäksi turvallisuutta,
yhteisöllisyyttä, onnistumisia ja kehitysmahdollisuuksia tarjoava työyhteisö mahdollistaa työhyvinvoinnin organisaatiossa. Työhyvinvoinnin subjektiiviseen kokonaisuuteen vaikuttavat myös monet
muut tekijät, kuten arvostus, palkka ja edut, johtaminen sekä esimiestyö. (Otala & Ahonen 2005,
23; Tarkkonen 2012, 22; Hyppänen 2013, 165; Manka & Manka 2016, 75.)
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Kauhanen (2016, 28–29) jakaa työhyvinvoinnin eri osa-alueisiin kuvion 4 mukaisesti, jossa kaikilla
osa-alueilla on vaikutusta työhyvinvoinnin tasoon. Työhyvinvointiin liittyvät tekijät voidaan jakaa yksilöön ja olosuhteisiin liittyviin tekijöihin sekä organisaatioon liittyviin tekijöihin. Yksilön omaan henkiseen ja fyysiseen suorituskykyyn vaikuttavat esimerkiksi geeniperimä, asenteet, osaaminen ja
terveys. Osaan näistä henkilö voi itse vaikuttaa, osaan ei.

KUVIO 4. Työhyvinvoinnin osa-alueet (Kauhanen 2016, 28)
Ihminen on kokonaisuus, johon heijastuu työhyvinvoinnin osalta työn, perhe-elämän ja muun vapaa-ajan välinen sopusointuinen suhde (Juuti & Vuorela 2015, 15). Tarkkonen (2012, 13–14) määrittelee työhyvinvoinnin yksilötasolla ilmenevänä kokemuksena tai lopputulemana, jonka ylläpitoon
tai syntymiseen vaikuttavat monet eri tekijät saman- tai eriaikaisesti. Nämä tekijät voivat johtua
työorganisaatiosta, lähityöyhteisöstä, itse työstä tai yksilöstä itsestään. Kyseessä ei ole pysyvä tila,
vaan se vaihtelee yksilön tai tilanteen mukaan. Vaikka työhyvinvoinnin muodostumiseen olisikin
monia eri syitä, se on aina kuitenkin asiayhteydessä työorganisaatioon.
Voimavaralähtöisessä mallissa (kuvio 5) hyvinvoinnin perustan muodostavat organisaation kulttuuri ja toimintatavat. Rakennetekijöihin liittyvät myös työn sisällöt ja vaikutusmahdollisuudet. Työhyvinvointia lisää, kun työ on mahdollisimman monipuolista, siinä voi oppia ja työntekijän on mahdollista vaikuttaa työn tavoitteisiin ja pelisääntöihin. Sosiaaliseen pääomaan eli yhteisön henkiseen
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tilaan vaikuttaa johtamisen laatu ja työilmapiiri. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on omat asenteensa, joiden läpi he tulkitsevat omaa työyhteisöään. Työyhteisön jäsenellä saattaa olla huono
olo, vaikka muodollisesti kaikki työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät olisivat kunnossa. Asenteiden
lisäksi psykologinen pääoma sekä oma henkinen ja fyysinen kunto terveyden ohella vaikuttavat
työhyvinvoinnin kokemusmahdollisuuksiin. (Manka & Manka 2016, 76–77.)

KUVIO 5. Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät (Manka & Manka 2016, 76)
Otala ja Ahonen (2003, 20) kuvaavat työhyvinvointia hahmottamalla sitä Maslowin tarvehierarkian
mukaisesti (kuvio 6). Alimman tason tarpeissa ovat fysiologiset perustarpeet, kuten ravinnon ja
riittävän unen tarpeet. Perustarpeisiin voidaan verrata ihmisen terveyttä ja fyysistä kuntoa fyysisen
hyvinvoinnin ollessa työhyvinvoinnin perusta. Toisen tason tarpeet liittyvät turvallisuuteen, niin
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työssä tarvittavaan fyysiseen kuin henkiseen turvallisuuteen. Henkinen turvallisuus muodostuu monista asioista, kuten turvallisesta työilmapiiristä ja tiedosta, mitä pitää tehdä ja miten tekemisessään
onnistuu. Luottamus töiden jatkumiseen luo myös turvallisuutta, vaikka usein nuorilla työntekijöillä
tämä tarve onkin osin menettänyt merkitystä heidän uskoessa entistä enemmän omaan osaamiseensa ja sen markkina-arvoon.

Henkinen, sisäinen draivi
omat arvot ja ihanteet
Itsensä toteuttamisen ja
kasvun tarpeet

Oman työn ja osaamisen
jatkuva kehittäminen
Oman osaamisen/

Arvostuksen tarpeet

ammattitaidon arvostus

Psyykkinen
hyvinvointi

Oman työn arvostus
Läheisyyden tarpeet

Työyhteisön yhteisöllisyys
Työkaverit, tiimit

Turvallisuuden tarpeet

Työpaikan henkinen ja fyysinen
turvallisuus
Työn jatkumisen turvallisuus

Fysiologiset perustarpeet

Sosiaalinen
hyvinvointi

Fyysinen
hyvinvointi

Terveys, fyysinen kunto ja jaksaminen

KUVIO 6. Työhyvinvoinnin kuvaaminen vertauskuvallisesti Maslowin tarvehierarkian avulla (Otala
& Ahonen 2003, 21)
Kolmannen tason tarpeet liittyvät haluun kuulua yhteisöön kuten työ- tai ammattiyhteisöön. Sosiaalinen hyvinvointi tukee ihmisen sitoutumista työhönsä ja työssä jaksamista. Siihen kuuluvat myös
ihmissuhteet niin työssä kuin työn ulkopuolella. Arvostus tuo turvallisuutta tämän päivän työelämässä ja se perustuu työelämässä paljon osaamiseen ja ammattitaitoon. (Otala & Ahonen 2003,
21.)
Itsensä toteuttaminen ja kasvun tarpeet, kuten luovuus ja halu kehittää itseään ja osaamistaan,
ovat korkeimman asteen tarpeita. Ylimmäksi portaikon päälle voidaan asettaa vielä yksi porras,
henkinen ja sisäinen draivi. Tämä sisältää omat arvot, motiivit ja oman sisäisen energian, jotka
ohjaavat ihmisen innostusta ja sitoutumista eri asioihin. (Otala & Ahonen 2003, 21.)
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3.1

Työhyvinvoinnin kehittäminen

Työyhteisön hyvinvointi muodostuu kaikkien jäsenten hyvinvoinnista ja siihen sisältyy kaikki työhyvinvointia tukevat asiat ja järjestelmät, joilla henkilöstön hyvinvointia tuetaan. Tällaisia asioita ovat
työterveyshuolto, työturvallisuus- ja virkistystoiminta, liikunta, työpaikkaruokailu ja työympäristön
viihtyvyys. Tärkeässä roolissa ovat myös työvälineet, tietoverkot ja työprosessit. (Otala & Ahonen
2005, 32–33.) Työhyvinvointi tarkoittaa toisaalta jokaisen yksilön henkilökohtaista tunnetta ja vireystilaa eli hyvinvointia, mutta samalla koko työyhteisön yhteistä vireystilaa. Se on ennen kaikkea
ihmisten ja työyhteisön jatkuvaa kehittämistä, jotta jokaisella on mahdollisuus olla mukana onnistumassa ja kokea iloa työstä. (Otala & Ahonen 2003, 19.)
Työhyvinvointi ei synny itsestään. Työhyvinvoinnin kehittäminen edellyttää systemaattista johtamista suunnitteluineen, toimenpiteineen sekä jatkuvaa arviointia. Hyvinvoivan yhteisön tunnuspiirteitä ovat tavoitteellisuus, rakenteellinen joustavuus, itsensä kehittäminen ja toiminnan turvallisuus.
Hyvinvoiva työyhteisö pystyy vastaamaan yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja sidosryhmien
odotuksiin. Organisaatiolla on selkeä visio tulevaisuudesta sekä sen toteuttamiseksi myös strateginen toimintasuunnitelma. Organisaatio vaikuttaa aktiivisesti tulevaisuuteensa suhteuttamalla
strategioitaan koko ajan ympäristöstä tuleviin viesteihin. Luotuihin käsitteisiin tulee sisältöä, kun
henkilöstö pystyy osallistumaan ja vaikuttamaan strategian luomiseen. (Manka 2011, 79; Österberg
2015, 174; Manka & Manka 2016, 80–81.)
Kun työhyvinvointia lähdetään kehittämään, pitää organisaation nykytilanne tarkastella huolellisesti. Ensimmäiseksi tulee tarkastella organisaation strategiaa ja kulttuuria, sen jälkeen henkilöstörakennetta, työhyvinvoinnin nykytilaa ja viimeiseksi lainsäädännön edellyttämiä suunnitelmia ja
toimenpideohjelmia. (Kauhanen 2016, 63.) Manka ja Manka (2016, 90) puolestaan painottavat korjaamaan ensiksi työympäristön toimivuuteen liittyvät epäkohdat fyysisen työympäristön vaikuttaessa omalta osaltaan työhyvinvointiin. Sekä työturvallisuuslaki että laki työsuojelun valvonnasta ja
työpaikan työsuojelun yhteistoiminnasta velvoittavat myös työympäristön turvallisuuteen ja riskittömyyteen. Lakien tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita ja turvata näin työntekijöiden työkyky. Tarkoitus on myös ennaltaehkäistä työtapaturmia ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia haittoja.
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Psyykkistä hyvinvointia voidaan lisätä vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä, työn paremmalla organisoimisella ja henkilöstön voimavarojen tukemisella. Terveessä organisaatiossa yhdistyvät yrityksen taloudellinen menestys, hyvinvoiva henkilöstö sekä yrityksen kyky vastata toimintaympäristön
muutoksiin. (Riikonen ym. 2003, 19.) Myös osaamisen jatkuvalla kehittämisellä työyhteisöstä tulee
oppiva ja se pystyy paremmin selviytymään nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Oppivan organisaation oppiminen on yhdensuuntaista organisaation tavoitteiden kanssa niin yksilöiden, ryhmien
kuin koko organisaationkin tasolla. Vuorovaikutteisuus, innovatiivinen ilmapiiri ja ajankäytön väljyys
ovat edellytyksiä oppimiselle. Suurin osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla ja oppimisilmapiiriä
köyhdyttää jännittynyt ilmapiiri, kiire ja henkinen kuormittavuus. (Manka & Manka 2016, 88.)
Organisaation joustava rakenne mahdollistaa sen, että jokainen voi tehdä päätöksiä omalla toimialueellaan ja saa tarvittavaa tietoa työhönsä liittyen. Näin aloitteellisuus lisääntyy ja tiedon koetaan
kulkevan organisaation sisällä. Tiimityöllä pystytään hyödyntämään henkilöstön osaamista paremmin ja se lisää vastuullisuutta, aloitteellisuutta, itsenäisyyttä ja sitoutumista organisaation tavoitteisiin. Työntekijän mahdollisuudella osallistua päätöksentekoon joko suoraan tai tiiminsä kautta on
suuri merkitys työn mielekkyyden kokemusten kannalta. (Manka & Manka 2016, 87.)
Täsmätiedon eli koodatun tiedon lisäksi on hiljaista tietoa. Täsmätietoa voidaan levittää, jakaa ja
hankkia muodollisella koulutuksella, mutta hiljainen tieto kertyy kokemuksen myötä. Hiljaista tietoa
on vaikea määritellä, mutta se on näkemystä ja viisautta siitä, miten asiat ovat tai millä tavalla jokin
asia tulisi tehdä. Hiljaisen tiedon tunnistaminen on lisännyt monen ihmisen oman ja toisten työn
arvostusta ja sitä kautta myös työssä viihtyminen on lisääntynyt. Kun ihminen on saatu tunnistamaan hänellä oleva hiljainen tieto, oman työn arvostus on muuttunut ja ammattiylpeys lisääntynyt.
Tällä on suora vaikutus työhyvinvointiin ja parempiin työsuorituksiin. (Otala & Ahonen 2005, 32.)
Suurimmat esteet työhyvinvoinnin kehittämiselle liittyvät usein työyhteisön kulttuuriin, arvoihin ja
ihmisten toimintamotiiveihin. Terveyden ja turvallisuuden eteen täytyy työpaikalla tehdä töitä, jonka
osoittavat työelämän kokemuksetkin. Henkilöstön olisi ymmärrettävä hyvän ammattitaidon ja työkyvyn merkitys fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille, joilla voidaan myös osaltaan parantaa elämänlaatua. (Kauhanen 2012, 201.)
Kauhanen (2016, 80–81) suosittelee, että organisaatiot käyttäisivät henkilöstöjohtamisen kehittämisen ja suunnittelun työvälineinä työlainsäädännön edellyttämiä toimenpidesuunnitelmia. Yli 20
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henkilöä työllistävissä yrityksissä pitää tehdä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma, työsuojelun toimintasuunnitelma, yhdenvertaisuussuunnitelma ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma.
Työsuojelun toimintaohjelmassa selvitetään työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Ohjelmalla johdetut tavoitteet on otettava huomioon työpaikan
kehittämistoiminnassa ja niitä on käsiteltävä yhdessä työntekijöiden tai heidän edustajiensa
kanssa. Jos työpaikassa työskentelee säännöllisesti yli 20 ihmistä, on työpaikkaan valittava työsuojelutoimikunta. Toimikuntaan nimeää työnantaja työsuojelupäällikön ja omat edustajansa ja
työntekijät työsuojeluvaltuutetun sekä osan työsuojelutoimikunnan jäsenistä. (Manka & Manka
2016, 91.)
Mankan & Mankan (2016, 91–92) mukaan mitä aikaisemmin voidaan työhyvinvoinnin kehittämiseen tarttua, sitä enemmän on keinoja käytettävissä ja ongelmista aiheutuvat kokonaiskustannukset pienenevät. Ei vain korjata jo syntyneitä ongelmia, vaan luodaan sellaiset työolot, joissa on
helppo tehdä töitä. Näin työntekijöiden henkilökohtainen hyvinvointi kasvaa, mutta samalla myös
kustannuksia säästävät vaikutukset ovat suurimmat. Työyhteisön hyvä toimivuus ehkäisee ongelmia ja pienentää työkykyriskejä.
Työhyvinvointisuunnitelma kannattaa tehdä henkilöstön kanssa kalenterivuodeksi kerrallaan.
Aluksi kannattaa selvittää organisaation työhyvinvoinnin nykyinen tila esimerkiksi työyhteisökyselyllä tai kehityskeskusteluilla. Usein myös henkilöstöhallinnon tietojärjestelmistä ja eläkevakuutusyhtiöiltä on mahdollista saada tietoa ja merkkejä työhyvinvoinnin mahdollisista puutteista. Varhaisista eläköitymisistä koituvat työnantajan varhaiseläkemaksut, henkilöstön vaihtuvuus ja sairauspoissaolot ovat esimerkkejä tällaisista tiedoista. Jotta hyvinvoinnin puutteiden merkitys ymmärrettäisiin, ne on syytä muuttaa euroiksi. Myös henkilöstöinvestoinnit, joita ovat osaamisen tai toimintatapojen kehittämisestä aiheutuneet kustannukset, työterveyshuollon kustannukset työntekijää kohden, erilaiset työkykyä ylläpitävän toiminnan ja virkistystoiminnan panostukset sekä muu
henkilöstön työhyvinvointiin liittyvä toiminta kannattaa huomioida. On hyödyllistä selvittää, onko
työhyvinvointiin tehdyillä investoinneilla saavutettu hyötyä ja pitäisikö niitä lisätä. Kuviossa 7 on
esitelty työhyvinvointisuunnitelman tekemiseen liittyvät eri vaiheet. (Manka 2011, 87.)
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KUVIO 7. Työhyvinvointisuunnitelman tekeminen työhyvinvoinnin kehittämiseksi (Manka 2011, 86)

3.2

Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi

Vain hyvällä johtamisella työyhteisön hyvä ilmapiiri ja terveyttä edistävä toimintatapa onnistuvat.
Työhyvinvointi vaatii järjestelmällistä johtamista, johon kuuluu strategista suunnittelua, henkilöstön
voimavarojen lisäämiseksi tehtäviä toimia ja työhyvinvointitoiminnan jatkuvaa arviointia. Voimaannuttavan tai jaetun johtamisen periaatteella työhyvinvoinnin johtaminen sujuu parhaiten. Jaettu johtaminen tarkoittaa, että kaikki ovat sitoutuneet samoihin päämääriin ja voivat myös vaikuttaa asioihin. (Manka 2011, 80; Juuti & Vuorela 2015, 23.) Työhyvinvoinnin erojen perussyy on viime kädessä johtamisjärjestelmän toiminnassa sen vaikutuksen ollessa keskeisessä roolissa työolosuhteisiin ja työhyvinvointiin. Johtamisella on erityinen asema verrattuna muihin työhyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Työhyvinvoinnin luominen, ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii valtaa, tahtoa,
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aktiivisuutta ja johtamisosaamista sekä yleisjohtamisessa että esimiestoiminnan alueilla. Johtamisella voidaan vaikuttaa kaikkiin tekijöihin, esimerkiksi työolosuhteisiin, työn sisältöön, työyhteisön
ilmapiiriin ja siihen, miten työyhteisössä käytetään eri työhyvinvointiresursseja ihmisten työhyvinvoinnin tukemiseen. Johtaminen ja esimiestyö vaikuttavat suoraan työntekijöiden motivaatioon, sitoutumiseen, töiden järjestelyyn, yhteistyömahdollisuuksiin ja ihmisten resurssien hyödyntämiseen.
(Otala & Ahonen 2005, 33; Tarkkonen 2012, 74; Juuti & Vuorela 2015, 23.)
Myös Virtanen ja Sinokki (2014, 147) painottavat esimiehen ja johtajan keskeistä merkitystä työyhteisön hyvinvoinnille. Erityisesti esimiehen vuorovaikutustaidot ovat ratkaisevassa asemassa tavoitteisiin pääsemisessä. Esimies ylläpitää ja edistää hyvällä johtamisella henkilöstön onnistumista
ja innostumista työstään. Johtajan ja esimiehen kyky ja halu osoittaa arvostusta ja ylläpitää luottamusta luovat henkilöstölle perusturvallisuuden tunteen, mikä on tärkeä hyvinvoinnin lähtökohta.
Työhyvinvoinnin johtaminen on yrityksissä hoidettu hyvin erilaisilla tavoilla. Joissakin yrityksissä
vastuu siitä on annettu työterveyshuollossa työskentelevälle henkilölle, joissakin kehittämispalveluihin tai henkilöstöosastolla toimivalle henkilölle. Toisinaan vastuuta on hajautettu myös linjajohtoon ja yhteinen johtajuus löytyy organisaatiossa vasta hyvin korkealta. (Moisalo 2011, 355.)
Organisaation johdon tehtävä on huolehtia, että organisaation rakenteet ja toimintatavat tukevat ja
auttavat työn tekemistä. Esimiehen velvollisuuksiin kuuluu huolehtia, että hänen oma johtamistapansa ja -tyylinsä auttavat ihmisiä onnistumaan. Kun esimies hoitaa töiden organisoinnin, luo pelisäännöt ja huolehtii niiden noudattamisesta, jokainen työpaikalla tietää työtehtävänsä ja millä tavoin työtä tehdään. (Hyppänen 2013, 167.)
Esimies voi edesauttaa omalla toiminnallaan ihannetyöpaikan käytäntöjä ja suojata työntekijöiden
terveyttä kohtelemalla henkilöstöä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, pitämällä säännöllisesti
kehityskeskusteluja ja seuraamalla työn kuormittavuutta. Yhteiset palaverit, joissa viestinnän lisäksi
kehitetään yhdessä ja seurataan asioiden kehittymistä, ovat osa toimivaa työyhteisöä. Oikeudenmukaiseksi koetussa työyksikössä työntekijöiden sairastumisriski voi olla jopa puolet pienempi verrattuna sellaisiin yksiköihin, joissa oikeudenmukaisuus koetaan heikoksi. Työyksikössä, jossa työilmapiiri koetaan mukavaksi ja uusia ideoita sallivaksi, koetaan myös psyykkisiä ja fyysisisiä vaivoja
paljon vähemmän (Manka 2010, 55, 61; Hyppänen 2013, 166–167.)
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Juuti ja Vuorela (2015, 24–25) painottavat esimiehen keskusteluyhteyden tärkeyttä henkilöstön
kanssa sekä henkilöstön mielipiteiden huomioon ottamista hyvän ja henkilöstön hyvinvointia tukevan johtamisen perustaksi. Osallistaminen tuottaa uusia ideoita ja lisää sitoutumista ja työmotivaatiota. Kuitenkin jokaisen keskustelun tulisi johtaa yhteisiin sopimuksiin, sillä epäonnistunut keskustelu alentaa työntekijän työmotivaatiota ja heikentää työyhteisön ilmapiiriä. Näin käy esimerkiksi
silloin, kun esimiehen näkökulma ratkaisee vain hänen korkeamman asemansa vuoksi.
Viimeistään 2000-luvun alkuun mennessä työhyvinvoinnista on tullut vuorovaikutuksellinen kysymys organisaatioiden suorituskykyä vahvistettaessa. Tämä edellyttää työyhteisön viestintäkäytäntöjen toimivuutta ja merkityksellisyyttä. Erityisen tärkeässä asemassa on esimiehen ja työntekijän
välillä oleva joustava ja toimiva vuorovaikutus. (Virtanen & Sinokki 2014, 46.) Keskusteleva johtaminen parantaa työyhteisön hyvinvointia, auktoritaarisuus sitä vastoin lisää vihamielisyyttä ja ristiriitoja. Hyvä vuorovaikutus lisää luottamusta ja avoimuutta ja vastaavasti nämä myös parantavat
vuorovaikutuksen laatua. (Juuti & Vuorela 2015, 27.) Työntekijöiden tietämys yrityksen perustehtävästä ja oman työnsä merkityksestä siinä on tärkeää. Toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö edellyttää
avoimen vuorovaikutuksen, yhteisten pelisääntöjen noudattamisen ja oikeudenmukaisen johtamisen. Myös vakiintuneita toimintamalleja ja tapoja pystytään kyseenalaistamaan ja erilaisiakin mielipiteitä arvostetaan. (Österberg 2015, 175.)
Työhyvinvointi ilmenee esimerkiksi hyvänä työyhteisötaitoisuutena ja työhön sitoutumisena. Nämä
puolestaan vahvistavat työyhteisön sosiaalista pääomaa ja toiminnan tuloksellisuutta. Olennaisia
osatekijöitä ovat työyhteisön jäsenten välinen sekä esimies-alaissuhteissa ilmenevä sosiaalinen
pääoma. Työntekijöiden muutos- ja uudistumiskyvykkyys kuvastaa edistyksellisintä työhyvinvointipääomaa. (Manka & Manka 2016, 54.)
Huono esimiestyö vaikuttaa sairauspoissaolojen lisääntymiseen, mikä aiheuttaa organisaatiolle
kustannuksia ja heikentää samalla kilpailukykyä. Heikko esimiestyö vaikuttaa myös ihmisten motivaatioon ja heikentää työntekijöiden sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja yritykseen. Heikon esimiestyön seurauksena myös ihmisten psyykkinen terveys heikkenee, eikä osaaminen ehkä pääse
kehittymään optimaalisesti. Yhteisen tavoitteen ollessa epäselvä ei osaamista jaeta. (Otala & Ahonen 2005, 95.)
Organisaation johtoryhmän olisi hyvä miettiä, mitä strateginen hyvinvointi tarkoittaa yrityksessä.
Lisäksi ylimmän johdon tulisi huolehtia siitä, että henkilöstöjohtamisen kehittämisestä vastuussa
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oleva henkilö valmistelee työhyvinvointiin liittyvien asioiden käsittelyn johtoryhmässä nykytilan analyysin pohjalta. (Kauhanen 2016, 18.)
Tarkkonen (2012, 78–79, 81) tarkastelee työhyvinvoinnin johtamista kuvion 8 mukaisesti. Strateginen johtaminen on laajimmalle vaikuttava vallankäytön ja johtamisen muoto, vaikka sille onkin
voitu antaa arkista sisältöä. Jos työpaikalle on tehty oma työhyvinvointiohjelma onnistuneesti, se
alkaa ohjata johtamisorganisaatiota. Strategian pohjalta voidaan tehdä työhyvinvoinnin vuosikello,
joka sisältää kaikki työhyvinvoinnin painopisteisiin, järjestelmiin, menettelytapoihin, käytäntöihin,
prosesseihin ja resursseihin liittyvät asiat. Vuosikelloa hyödyntäen voidaan tarkastaa ja seurata
asioita. Strategian määrittelemisen vastuu riippuu organisaation koosta ja toimialasta. Se voi olla
omistajan, omistajajohtajan tai johtoryhmän tehtävä.
Työhyvinvoinnin henkilöstöjohtaminen muodostuu ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta johtajatai esimiesasemassa olevan ja hänen johdettavan välille. Vuorovaikutus voi olla niin arvostusta,
oikeudenmukaisuuden kokemuksia, palautetta ja ohjausta, neuvoja kuin ongelmanratkaisuapua tai
onnistumisen mahdollisuuksiakin. Kehitys- ja tilannekeskustelu on tärkein työhyvinvoinnin henkilöjohtamisen käytännön muoto, kun siinä on riittävän perusteellinen työhyvinvointitilanteen kartoitusja ongelmanratkaisuosuus. Myös varhainen puheeksi ottaminen ja tuki vajaakuntoisuusilmiöön
sekä työhön paluun tukeminen pitkän poissaolon jälkeen ovat osa henkilöjohtamista. (Tarkkonen
2012, 82.)
Työhyvinvoinnin asiajohtaminen vaatii tietoa ja näkemystä ja se on työhyvinvointiin liittyvän monitieteellisen tiedon soveltamista fyysisiin ja psykososiaalisiin työolosuhteisiin ja työhön. Tarkoituksena on tukea työhyvinvointia ja sen osa-alueita työolosuhteiden ja töiden yksilökohtaisilla järjestelyillä. Tärkeimpänä tässä osa-alueessa on vaarojen ja haittojen kartoitus ja arviointi sekä kerätyn
aineiston muuntaminen toimenpideohjelmaksi. (Tarkkonen 2012, 83.)
Työhyvinvoinnin hallinnollisella johtamisella tarkoitetaan palvelusuhteeseen, yleiseen yhteistoimintaan, viranomaissuhteisiin ja lupamenettelyihin, vakuutusyhtiöiden ja töiden järjestelyihin liittyviä asioita, jotka varmistetaan johtamistyöllä. Tasa-arvoinen kohtelu eri henkilöstöryhmien välillä
on työhyvinvoinnin edellytys. (Tarkkonen 2012, 84.)
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KUVIO 8. Työhyvinvoinnin johtamisen eri alueet (Tarkkonen 2012, 78)
Johtajat ja esimiehet ovat esikuvia ja heidän ajattelu-, suhtautumis- ja toimintatapansa välittyvät
alaisille ainakin pitkällä aikavälillä. Työyhteisöön välittyy aina, mikä on merkityksellistä ja tärkeää
kuin sekin, mikä on merkityksetöntä ja vähemmän tärkeää. Tämä vaikuttaa työyhteisön arvomaailmaan ja ominaisuuksiin. Johtamisen yksi tehtävä on pitää huoli ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan
ja työhyvinvoinnin johtamiseen sisältyy myös moraalis-eettinen näkökulma ja perustelu. (Tarkkonen 2012, 75.) Kaikkien työyhteisöjen toiminnan perustalla ovat arvot, joko määritellyt ja tunnistetut
tai kirjoittamattomat. Työhyvinvointi perustuu arvoihin, jotka ohjaavat organisaation panostuksia ja
johtamisen tavoitteita. Yritys ei tee todennäköisesti työhyvinvointia tukevia valintoja, mikäli sen arvoihin ei kuulu ihmisen tai osaamisen arvostaminen. On myös tärkeää, että työntekijän omat arvot
ja yritykset arvot ovat samanlaisia. (Otala & Ahonen 2005, 33.) Puuttumattomuus esimerkiksi työyhteisössä ilmeneviin ristiriitoihin, kiusaamiseen, alentuneeseen työkykyyn tai töiden laiminlyönteihin luo tehottomuutta (Manka 2010, 57).
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Työhyvinvointi on kaikkien vastuulla. Työhyvinvoinnin kokonaisuus on määriteltävä ja hallittava kullakin työpaikalla, jotta yksittäisistä ja irrallisista asioista muodostuu kokonaisuus. Kokonaisuudelle
on määriteltävä tavoitteet, suunniteltava tarvittavat toimenpiteet ja seurattava niitä säännöllisesti.
Työntekijän on itse tehtävä jokapäiväisiä valintoja kokonaishyvinvointinsa eteen ja työnantajan on
tarjottava siihen puitteet. Työhyvinvointia voi johtaa, vaikka se onkin lopulta jokaisen yksilön subjektiivinen kokemus ja tunnetila. (Hyppänen 2013, 182.)

3.3

Työhyvinvoinnin mittarit ja raportit

Työhyvinvoinnin seuraamiseen on useita mittareita. Osa mittareista mittaa vain tiettyä asiaa tai
ilmiötä, osa mittaa laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Yleensä mittarit ovat tällöin arvioita tai
niissä mitataan eri ilmiöitä. Yrityksen johdon tulee aktiivisesti analysoida ja tulkita henkilöstöä koskevaa tietoa, pelkkä henkilöstöä koskevan tiedon kerääminen ei riitä. Uusia kehityshankkeita aloitettaessa on hyvä sopia myös niiden toteutustavan toimivuuden ja tavoitteiden saavuttamisen seurannasta. (Otala & Ahonen 2005, 232.)
Karkeasti arvioiden on olemassa noin 500 erilaista henkilöstöä kuvaavaa mittaria ja niiden jäsentäminen yrityksen johtamisen välineeksi edellyttää jonkinlaista luokittelua. Kun yrityksen valitsemat
tiedot kerätään aikasarjoiksi, verrataan tiedossa oleviin ihannearvoihin ja niihin liitetään tavoitearvot, muodostavat ne henkilöstöä koskevan päätöksentekojärjestelmän. (Otala & Ahonen 2005,
238–239.)
Työhyvinvointi syntyy monen tekijän yhteisvaikutuksena ja sen edistäminen vaatii pitkäjänteistä
työtä. Monipuolisella mittaristolla voidaan seurata henkilöstön tilan ja kehityksen muutoksia. Pelkät
rahamääräiset mittarit eivät riitä, vaan henkilöstöä voidaan kuvata esimerkiksi iän, ylitöiden, koulutuksen, tyytyväisyyden tai asiakastyytyväisyyden mittareilla. (Otala & Ahonen 2005, 232–233.) Sairauspoissaolojen määrä suhteutettuna omaan toimialaan on perinteinen työhyvinvoinnin mittari
(Kauhanen 2016, 77). Sairauspoissaolojen lisäksi työtapaturmien, henkilöstön vaihtuvuuden sekä
asiakaspalautteiden ja asiakastyytyväisyystutkimusten mittareilla voidaan tarkastella työhyvinvoinnin suuntaviivoja. Edellä mainitut mittarit ovat määrällisiä ja yleensä yksiselitteisiä. Mittarin sisältöä
tärkeämpää on mittarin seuraaminen säännöllisesti. Näin pystytään seuraamaan, miten eri toimenpiteet ovat vaikuttaneet ja mihin suuntaan ollaan menossa. (Otala & Ahonen 2003, 163; Otala &
Ahonen 2005, 233.)
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Yksi keskeinen henkilöstöjohtamisen mittari on henkilöstön vaihtuvuus. Liian pieni vaihtuvuus usein
jäykistää organisaation toimintaa, liian suuri vaihtuvuus sitoo paljon organisaation resursseja rekrytointiin ja perehdyttämiseen. Yleisesti ottaen optimaalinen vaihtuvuus on 5–10 prosenttia henkilöstön kokonaismäärästä, mutta tärkeää on tarkastella vaihtuvuuden syitä ja vaihtuvuudesta aiheutuvia kustannuksia. (Kauhanen 2016, 75–76.)
Kokonaisvaltaisilla mittareilla, yleensä kyselyillä, selvitetään henkilöstön tuntemusta erilaisista asioista. Tällaisia ovat esimerkiksi kyselyt työilmapiiristä, työtyytyväisyydestä, johtajuudesta ja johtamisesta, koetuista kehittämistarpeista ja työn muutoksista. (Otala & Ahonen 2005, 233.) Kauhasen
(2016, 75) mukaan nämä yleisesti organisaatioissa tehdyt vuosittaiset kyselytutkimukset koskien
lähinnä henkilöstön tyytyväisyyttä erilaisiin johtamiseen liittyviin asioihin eivät anna usein tarvittavaa tietoa ilman syvällisempää analysointia. Olisi tärkeää tietää johtamisen kehittämiseksi, mitkä
asiat todellisuudessa motivoivat henkilöstä eri tasoilla ja eri yksiköissä.
Aineettoman pääoman merkityksen kasvaessa henkilöstöpääomaan liittyvistä asioita on kehitetty
erilaisia raportointitapoja. Erityisesti Suomessa on kehitetty henkilöstötilinpäätöstä ja henkilöstöraporttia, Tanskassa osaamispääoman raportointia ja laajemmin kansainvälisesti on kehitetty sosiaalista raportointia sekä yhteiskuntavastuun raportointia. (Otala & Ahonen 2005, 238.)
Henkilöstöraportti on tarkoitettu yrityksen sisäiseen käyttöön. Julkisesti saatavasta raportista voidaan puhua henkilöstötilinpäätöksenä. Nämä sisältävät tilastotietoa henkilöstön tilasta ja kehityksestä. Julkisuus asettaa henkilöstötilinpäätökselle omat erityisvaatimuksensa. Tyypillisessä henkilöstötilinpäätöksessä on noin 40 muuttujaa ja ne on ryhmiteltävä mielekkäisiin ryhmiin, esimerkiksi
henkilöstön määrän, henkilöstökulujen ja työyhteisön kokonaisuuksiin. Edellisvuosiin ja kilpailijoiden lukuihin vertailulla yritysjohto voi tehdä yrityksen kehitystä tukevia päätöksiä. Henkilöstötilinpäätös mahdollistaa yrityksen laajentaa perinteistä kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvää raportointia. (Otala & Ahonen 2005, 238–240.)

3.4

Työhyvinvointi kilpailutekijänä

Rakennettaessa elinvoimaista ja parasta suomalaista työelämää pitää työhyvinvointia katsoa muutenkin kuin pahoinvoinnin näkökulmasta ja nähdä se muutenkin kuin mahdollisena kustannustekijänä. Mahdollisuus on nähdä työhyvinvointi nimenomaan tuottavuustekijänä. Ihmisten tuntiessa
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työn imua, he ovat myös aloitteellisempia, vastuuntuntoisempia ja suoriutuvat tehtävistään paremmin. (Hakanen, Harju, Seppälä & Pahkin 2014, 217.)
Organisaation tulos muodostuu yhä useammin inhimillistä osaamisesta, asiakaspalvelusta tai innovaatioiden kehittelyyn tarvittavasta luovuudesta. Henkilöstön ollessa yrityksen tärkein voimavara
siihen tulee panostaa. (Riikonen ym. 2003, 33.) Työhyvinvoinnin pitäisi olla keskeinen asia organisaation henkilöstöstrategian suunnittelua ja toteuttamista. Hyvin suunnitellut ja toteutetut työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet tuottavat panostuksiin nähden keskimäärin kuusinkertaisesti ja saavat
aikaan organisaatiossa sekä välittömiä että välillisiä taloudellisia vaikutuksia organisaation menestymiseen. Työhyvinvoinnilla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia niin yksilön, yrityksen kuin yhteiskunnankin tasolla. (Otala & Ahonen 2003, 16; Kauhanen 2016, 17; Manka & Manka 2016, 56.)
Vain tyytyväinen ja työstään innostunut työntekijä voi tuottaa sellaisia palveluja, joihin myös yrityksen asiakkaat ovat tyytyväisiä (Otala & Ahonen 2003, 49; Juuti & Vuorela 2015, 15).
Usein työorganisaatioiden menestystä mitataan pelkän talouden näkökulmasta, vaikka toiminnan
kehittämisen lähtökohdan tulisikin olla sosiaalinen vuorovaikutus (Pyöriä 2012, 7). Hyppäsen
(2013, 166) mukaan työhyvinvointi parantaa tuloksellisuuden lisäksi henkilöstötyytyväisyyttä, vaikuttaa asiakaspalveluun, vähentää vaihtuvuutta, sairauslomia ja tapaturmia sekä pienentää eläkekustannuksia.
Työtyytyväisyys, motivaatio, työilmapiiri ja asiakaspalvelu paranevat työhyvinvoinnin kehittämisen
ansiosta. Näin myös tuloksellisuus kasvaa parantuneen työhyvinvoinnin myötä. Työaika kuluu huhujen ja ongelmien pohtimisen sijasta työntekoon ja työn laatu paranee henkilöstön sitoutumisen
lisääntyessä. Organisaation osaaminen ja oppiminen kehittyvät, jolloin myös innovatiivisuudella
voidaan avata uusia mahdollisuuksia työn ja asiakaspalvelun kehittämiselle sekä tuote- ja prosessiideoille. Kustannustehokkuus paranee ja työpaikan houkuttelevuus kasvaa. (Manka & Manka 2016,
62.)
Julkisessa hallinnossa ja julkisten palvelujen arvioinnissa yleistynyt yleiskäsite tuloksellisuus tarkoittaa toiminnan onnistuneisuutta. Se voidaan käsitteellistää ja mitata esimerkiksi tehokkuutena,
tuottavuutena, laatuna tai muiden näkökulmien kautta. Pitkällä aikavälillä työhyvinvoinnilla, turvallisuudella ja tuloksellisuudella on keskinäisyhteys ja ainoastaan hyvinvoiva työyhteisö pystyy toimi-
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maan tuloksellisesti. Työn keskeytykset, häiriöt ja viiveet sekä esimerkiksi huonoista työolosuhteista ja kielteisistä henkilöstöseuraamuksista aiheutuvat työnantajaimagon menetykset saattavat
alentaa tuloksellisuutta kaikilla osa-alueilla. (Tarkkonen 2012, 65–66.)
Perinteisillä kilpailutekijöillä voi hankkia nykyään vain hetkellisen kilpailuedun ja ihmisten merkitys
kasvaa. Ihmisiin liittyviä riskejä arvioidaan harvoin ja huonosti hoidettu työhyvinvointi voi aiheuttaa
huomattavia liiketoimintariskejä. Koneita voi vaihtaa helposti, mutta ihmisten vaihtaminen on
yleensä monimutkaisempaa. Uupunut henkilöstö tai heidän vanhentunut osaaminen voi koitua kalliiksi yritykselle. (Otala & Ahonen 2005, 92.)
Kuten muitakin liiketoimintariskejä, myös työhyvinvointiriskejä tulisi tunnistaa, arvioida ja hallita.
Huono työvire tarttuu ihmisestä ja yksiköstä toiseen ja myös organisaatiosta toiseen. Se laskee
toiminnan laatua, heikentää asiakastyytyväisyyttä ja pienentää yrityksen mahdollisuutta menestyä
tulevaisuudessa. (Otala & Ahonen 2005, 92.)

3.5

Työelämä muutoksessa

Organisaatioilta vaaditaan nopeasti muuttuvassa ja ennakoimattomassa ympäristössä oppimista
eli jatkuvaa muutosta ja uusiutumista (Sydänmaalakka 2007, 27). Työn muuttuessa puolet työssäkäyvistä on nykyään tietotyöläisiä ja suuri osa työskentelee pienissä yrityksissä. Aiemmin työhyvinvointi on mielletty isojen yritysten ja työpaikkojen asiaksi ja se on ollut luontaisesti työterveyshuollon
vastuulla painottuen terveydenhuoltoon, fyysiseen terveyteen ja yhteisiin tilaisuuksiin. Tietotyöläisten tärkein tuotantoväline on ihmisten aivot ja he käsittelevät työssään symboleja, tuottavat ajatuksia ja ideoita ja työstävät niistä tietoon ja osaamiseen perustuvia palveluja ja tietotuotteita. (Otala
& Ahonen 2005, 22.) Älykkäällä, tulevaisuuden ihanneorganisaatiolla, on kyky uusiutua jatkuvasti
ja ennakoida muutoksia nopean oppimisen lisäksi (Sydänmaalakka 2007, 218).
Maailmantalouden murros muuttaa edelleen työnteon rakenteita ja edellytyksiä ja työelämään kohdistuu suuria muutospaineita. Niin yksityiset kuin julkisetkin organisaatiot joutuvat miettimään toimintatapojaan ja hakevat kilpailuetua esimerkiksi joustavuudesta ja nopeudesta. Työelämään tulevat uudet sukupolvet haastavat myös työkulttuurin. (Manka & Manka 2016, 13.)
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Työtä tehdään yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumatta, jonka vuoksi työkulttuuri on muuttunut
huomattavasti aikaisempaan verrattuna. Työsuhteiden kesto lyhenee ja jokaiselta työntekijältä
edellytetään aiempaa enemmän itseohjautuvuutta, kriittisyyttä ja aktiivisuutta. (Manka & Manka
2016, 17.) Töiden projektimaisuuden ja väliaikaisuuden vuoksi työnantajaan ja työtehtävään ei kiinnitytä enää vuosikymmeniksi eikä edes vuosiksi. Työsuhteiden määräaikaisuus ja osa-aikaisuus
ovat yleistyneet, eikä työpaikan pysyvyydestä voi olla enää varma. Fyysistä turvallisuutta uhkaavat
haitta- ja vaaratekijät ovat vähentyneet, mutta samalla työn henkinen kuormittavuus ja kiire ovat
lisääntyneet. (Kehusmaa 2011, 56.) Liikkuva ja projektimuotoinen työ merkitsee työyhteisön vaihtumista jatkuvasti, mikä asettaa uusia haasteita työhyvinvoinnille ja siirtää entistä enemmän vastuuta työntekijälle itselleen (Otala & Ahonen 2005, 23).
Goñi-Legaz ja Ollo-López (2017, 875–876, 878, 889) ovat tutkineet Euroopassa 23 maan työtekijöiden työtyytyväisyyttä ja sitä, miten määräaikaiset työsopimukset ja päätöksentekoon osallistuminen vaikuttavat siihen. Vaikka määräaikaiset työsopimukset alentavat työtyytyväisyyttä, osallistuminen päätöksentekoon sitä vastoin vahvistaa sitä. Osallistumista päätöksentekoon ei kuitenkaan
aina pidetä myönteisenä asiana, jos sen arvioidaan lisäävän työntekijöiden työmäärää. Yritykset
käyttävät tilapäistä työvoimaa kustannusten ja joustavuuden vuoksi. Väliaikaisilla sopimuksilla voidaan parantaa yrityksen suorituskykyä ja vähentää kiinteitä kustannuksia, mutta niillä on vaikutuksia myös työntekijöihin. Määräaikaisten työntekijöiden työtyytyväisyyteen vaikuttavat esimerkiksi
työpaikan epävarmuus sekä määräaikaisten ja vakinaisten työntekijöiden suhteet. Tutkimustulosten mukaan osallistuminen päätöksentekoon voi parantaa määräaikaisten työntekijöiden työtyytyväisyyttä. Työntekijät voivat kokea yrityksen siten kehittävän heitä ja tämän johtavan myöhemmin
pysyvämpään työpaikkaan. Myös korkean työttömyyden aikana osallistuminen päätöksentekoon
voi lisätä määräaikaisen työvoiman odotuksia työllistymisestä jatkossakin tai ainakin sen ajatellaan
olevan keino kehittää taitoja.
Nykyisessä tietoyhteiskunnassa informaatiota on saatavilla kaiken aikaa useista eri lähteistä. Teknologisen kehityksen mahdollistamat työkalut ovat käytössä niin työssä kuin kotonakin, eikä työ ole
enää sidottua tiettyyn aikaan tai paikkaan. Paineet osaamisen jatkuvaan kehittämiseen kasvavat
teknistymisen ja työmenetelmien sekä toimintatapojen muuttuessa. Organisaatioiden monimutkaistuessa myös esimiesten roolit ovat muuttuneet. (Kehusmaa 2011, 55.) Virtanen ja Sinokki (2014,
23) ennakoivat, että työn merkitys ei tule pienenemään 2000-luvulla, mutta sen arvostaminen muuttuu ja työ on yhä enemmän tilanne- ja kulttuurisidonnaista. Työpaikoilla on panostettu fyysiseen
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viihtyvyyteen samalla kuin kodista on tulossa yhä enemmän konttorityöpaikan jatke. Työ- ja vapaaaikaa on nykyään joskus mahdotonta eriyttää toisistaan.
Yrityksen perinteisiä voimavaroja, kuten työntekijöiden määrää, ei välttämättä voida aina lisätä,
vaan työtä pitäisi tehdä uudella tavalla. Kestävällä, motivoivalla ja arvostavalla henkilöstöpolitiikalla
voidaan rakentaa entistä oma-aloitteisempaa ja yrittäjämäisempää työnteon asennetta. (Manka &
Manka 2016, 51–52.)
Työelämään on tullut ja tulossa uusi sukupolvi, noin 1980–2000-luvuilla syntyneet, joille on annettu
jo useita eri nimiä, kuten Y-sukupolvi (Suutarinen 2011, 19). Y-sukupolvi näyttää eri tutkimusten
mukaan olevan erilainen kuin aikaisemmat sukupolvet. Yhteentörmäys on mahdollinen nuorten sukupolvien ja organisaatioiden välillä, mikäli organisaatiot eivät mitenkään reagoi sukupolven erilaisuuteen. Työterveyslaitoksen mukaan Y-sukupolvi on tottunut sekä tiedon nopeaan hakemiseen,
että sen löytämiseen. Tämän sukupolven edustajat haluavat viihtyä työssä, saada merkityksellinen
työ ja toivovat, että asioihin reagoidaan nopeasti. (Juuti 2011, 42, 49.)
Juutin (2011, 50, 52) mielestä paras lopputulos tullaan saavuttamaan, kun työelämää kehitetään
aktiivisesti samalla Y-sukupolven edustajien siirtyessä enenevissä määrin työelämään. Organisaation kehittämisen ohella kehitettäisiin myös Y-sukupolven jäseniä. Kehittämistä voidaan tarkastella
neljällä eri tasolla: yksilötasoinen kehittäminen mentoroinnilla, organisaatiotapojen ja organisaation
toiminnan kehittäminen sekä organisaatiokulttuurin muuttaminen. Jos organisaatio vaatii sen palvelukseen tulevien nuorten sopeutuvan totuttuihin työkäytäntöihin, eikä huomaa Y-sukupolven
edustajien erilaisuutta, menettää se mahdollisuuden uudistumiseen.
Kauhasen (2016, 17) mukaan 2010-luvun loppupuolen haaste johtamisen kannalta on se, miten
organisaatio houkuttelee sille tulevaisuuden kannalta sopivaa ja oikeanlaista osaamista omaavaa
henkilöstöä ja pystyy myös pitämään sen. Panostaminen työhyvinvointiin ja henkilöstön todellisista
tarpeista huolehtiminen on keskeisessä asemassa. Eklundin (2011, 143) mielestä nuorten perehdyttämisessä on tärkeää tulkata esimerkiksi perehdyttämisoppaat arjen kielelle. Eklundin omassa
työyhteisössä on nuorten jännitystä uudesta työpaikasta poistettu panostamalla huumoriin, rentouteen ja virheiden sallimiseen.
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3.6

Henkilöstökokemus

Menestyvät johtajat tietävät, että sitoutunut ja vastuullinen kulttuuri parantaa työtehoa ja työntekijöiden tyytymättömyys vähenee. Kuten yleensäkin liike-elämässä, asiat kehittyvät ja muuttuvat. Nykyään organisaatioissa ihmiset ovat entistä tärkeämpiä ja muutokset tuovat yrityksiin aiempaa
enemmän inhimillisyyttä ja kokemuksia. Ennen lähes kaikissa yrityksissä oli samanlainen asenne
ja liiketoiminta keskittyi pääosin hyödyllisyyteen. Tämän jälkeen panostettiin tuottavuuteen, jonka
jälkeen syntyi organisaatioissa sitoutumisen aikakausi. Tuolloin yrityksissä panostettiin työntekijöiden tyytyväisyyteen ja työssäjaksamiseen. Nyt seuraava ja tärkein malli organisaatioissa on henkilöstökokemus. Kuviossa 9 on kerrottu eri aikakausien eroista. (Morgan 2017, 1.)

KUVIO 9. Henkilöstökokemuksen kehitys (mukaillen Morgan 2017, 4)
Vuosikymmeniä sitten työnantajan ja työntekijöiden väliset suhteet olivat hyvin suoraviivaisia.
Työnantajat etsivät avoimena olevaan työpaikkaan työntekijää ja työtä tarvitsevat yrittivät saada
paikan tarjoamalla osaamistaan ja saadakseen vastineeksi palkkaa. Tässä perinteisessä hyötysuhteessa työnantaja tarjosi välttämättömät resurssit, jotta työntekijä pystyi tekemään työnsä.
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Aiemmin näitä resursseja olivat työpöytä, muistivihko, kynä, puhelin ja tietyissä töissä esimerkiksi
vasara ja naulat. Nykyään tarvittavia välineitä ovat työpöydän ja tietokoneen lisäksi usein puhelin
ja pukukaappi. Aiemmin ei puhuttu työhyvinvoinnista, joustavista työajoista tai lemmikkien tuomisesta toimistoon. Kuitenkin edelleen on paljon vanhaan ajatusmaailmaan jumiutuneita yrityksiä,
joiden mielestä pelkät työkalut riittävät, eikä panostamista työhyvinvointiin tarvita. (Morgan 2017,
3.)
Työkaluajan jälkeen alkoi tuottavuusaika. Työntekijöiden työtehoa mitattiin laskemalla työhön kulunutta aikaa ja sitä pyrittiin tehostamaan. Tarkoituksena oli parantaa tuottavuuden lisäksi tulosta
toistoa vaativissa työtehtävissä, esimerkiksi tehtaissa liukuhihnatyöskentelyssä. Tuolloin ei ollut
vielä käytössä robotteja, vaan ihmiset tekivät myös nämä yksinkertaiset työt, jotka teknologia on
nykyään korvannut. Kuten aiemminkin, painopiste yrityksissä ei ollut työviihtyvyydessä ja työntekijän hyvinvoinnissa. (Morgan 2017, 5.)
Tuottavuusajan jälkeisellä sitouttamisen aikakaudella kiinnitettiin huomiota työntekijöihin ja heidän
mielipiteisiinsä sen sijaan, että heistä vain yritettiin ottaa töissä irti kaikki mahdollinen. Huomio kiinnittyi työntekijöiden hyödyntämisestä työtekijän hyvinvointiin ja ymmärrykseen, kuinka ja miksi he
työskentelevät. Sitä parempi, mitä sitoutuneempi työntekijä on. Tässä vaiheessa työelämä on ollut
viimeiset vuosikymmenet. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että sitoutuneet työntekijät ovat tuottavampia, pysyvät yrityksessä kauemmin ja ovat myös yleensä terveempiä ja onnellisempia. (Morgan 2017, 5.)
Henkilöstökokemus ei korvaa sitoutumista, vaan sitoutuneisuus ja henkilöstökokemus voivat ja niiden myös täytyy toimia rinnakkain. Henkilöstökokemus sen sijaan edistää henkilöstön sitoutumista,
mutta ottaa huomioon myös yrityskulttuurin, teknologiat ja fyysisen toimintaympäristön. Nykyisten
määritelmien ja ymmärryksen työntekijöiden sitoutumisesta täytyy kehittyä, jotta henkilöstökokemus voi yrityksissä toteutua. (Morgan 2017, 6.)
Organisaatiot ympäri maailman investoivat huomattavia summia yrityskulttuuriin, toimistojen suunnitteluihin, sitouttamisohjelmiin ja hyvinvointistrategioihin. Nämä saavat organisaatiot näyttämään
ulkoisesti paremmalta, mutta toimintaan niillä on kuitenkin vain vähän vaikutusta. Usein organisaatiot rinnastavat virheellisesti henkilöstökokemuksen ja työntekijöiden sitouttamisen samaksi
asiaksi. Työntekijän sitouttaminen on ollut usein lyhytjänteistä, vain kosmeettisia muutoksia, joita
organisaatiot ovat yrittäneet tehdä niiden kuitenkaan toimimatta. (Morgan 2017, 6.)
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Henkilöstökokemukselle ei ole yhtä ainoaa määritelmää. Sitä voidaan katsoa esimerkiksi työntekijän tai organisaation näkökulmasta. On kuitenkin kaikkien etu nähdä henkilöstökokemus asiana,
johon jokainen osapuoli voi vaikuttaa. Henkilöstökokemusta ei voi katsoa näin vain yhdestä näkökulmasta. Ihanteellisessa tilanteessa organisaatio suunnittelee tai tekee jotain, ja työntekijä havaitsee sen halutulla tavalla. Henkilöstökokemuksen leikkauspiste on kuvattu kuviossa 10. (Morgan
2017, 9.)

KUVIO 10. Henkilöstökokemuksen leikkauspiste (mukaillen Morgan 2017, 8)
Henkilöstökokemusta ei voi luoda ilman, että organisaatio tuntee työntekijänsä. Sana organisaatio
on monitahoinen ja edustaa esimerkiksi johtajia, esimiehiä ja kaikkia työntekijöitä. Työvoima pitää
tuntea myös inhimillisellä ja yksilöllisellä tavalla, ei pelkkänä resurssina. Kokemus on aina omakohtainen ja yksilöllinen, koska ihmiset ovat erilaisia. Heillä on erilaisia tunteita, he havainnoivat asioita
eri tavalla ja heillä on erilaisia asenteita sekä käyttäytymismalleja. Organisaation henkilöstökokemus olisi helppoa suunnitella, jos kaikki ihmiset käyttäytyisivät aina samalla tavalla ja ajattelisivat
yhteneväisesti. Henkilöstökokemukset rakentuvat tietynlaisista ympäristöistä ja muuttujista. Menestyvät organisaatiot ovat käyttäneet huomattavasti aikaa ja resursseja varmistaakseen laadukkaan henkilöstökokemuksen rakentamisen. Kokemus on olemassa, auttoipa organisaatio sen luomisessa tai ei. Henkilöstökokemuksen suunnitteluprosessia ei tehdä vain henkilöstölle, vaan se
tehdään yhdessä heidän kanssaan. Henkilöstökokemus on liian tärkeä asia jätettäväksi vain sattuman varaan. (Morgan 2017, 9.)
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Asiakaskokemus on ollut vuosikymmeniä tärkeässä roolissa ja nykyään organisaatiot ovat alkaneet
kiinnittämään enemmän huomiota myös itseensä. Muutokset ovat pakottaneet organisaatiot luomaan uusia rooleja, mutta myös suunnittelemaan uudelleen rakenteensa ja toimintatapansa. Tulevaisuuden työkulttuuria muokkaa viisi trendiä. Liikkuvuus mahdollistaa ihmisten ja informaation
saatavuuden missä tahansa ja milloin tahansa. Y-sukupolvi ja muuttuva väestörakenne pakottavat
organisaatiot sopeuttamaan toimintatapojaan usean eri sukupolven työskennellessä yhdessä. Automaatio ja tekoäly ovat esimerkkejä uusista teknologioista, joita yritykset pyrkivät hyödyntämään.
Ihmiset jakavat tietoa ja ideoita sosiaalisen median kautta. Näiden uusien toimintatapojen kautta
elämme nykyään julkisempaa elämää kuin aiemmin. Globalisoitumisen myötä rajat ja esteet liiketoiminnan laajenemiselle vähenevät. Nämä trendit täytyy myös ottaa huomioon henkilöstökokemusta suunniteltaessa. (Morgan 2017, 17–18.)
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4

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Opinnäytetyössä lähestymistapoina käytettiin konstruktiivista tutkimusta ja palvelumuotoilua. Kattavan tutkimusaineiston saamiseksi käytettiin useita erilaisia tiedonkeruumenetelmiä. Tämä tehtiin
osittain myös siksi, etteivät opinnäytetyön tekijän mahdolliset olettamukset ja ennakkokäsitykset
vaikuttaisi tuloksiin. Tässä kappaleessa esitellään tilaajaorganisaation lisäksi tarkemmin käytetyt
lähestymistavat ja tiedonhankintamenetelmät.

4.1

Tilaajaorganisaation esittely

Business Oulu -liikelaitos (BusinessOulu) on Oulun kaupungin liikelaitos, jossa työskentelee noin
140 työntekijää useassa eri toimipisteessä. BusinessOulu vastaa yhdessä kaupunginhallituksen
kanssa elinkeinopolitiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta. Toiminnan tavoitteena on luoda yrityksille ja yrittäjyydelle vetovoimainen toimintaympäristö, saada Oulun alueelle yksityisiä investointeja,
lisää työpaikkoja, lisätä vientiä ja ostovoimaa sekä edistää työllisyyttä. Toiminta perustuu Oulun
kaupunkistrategiaan ja BusinessOulun toimenpideohjelmaan. Toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä kaupunkikonsernin, yritysten sekä muiden alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. (Oulun kaupunki 2019, viitattu 13.5.2019.)
Liikelaitos koostuu kolmesta yksiköstä (kuvio 11). Työllisyyspalvelut-yksikkö yhdistyi osaksi BusinessOulua syksyllä 2017 ja tapahtuma- ja markkinointiyksikkö vuoden 2018 alussa. Työllisyyspalvelut-yksikön tavoitteena on kaupungin elinvoimaisuuden ja työllisyyden edistäminen, pääkohderyhmänä nuoret ja pitkäaikaistyöttömät. Työllisyyspalveluja tuotetaan monialaisesti yhteistyössä
kolmannen sektorin, yritysten, Oulun kaupungin hallintokuntien ja muiden toimijoiden kanssa. BusinessOulun elinkeinopalvelut-yksikössä keskitytään yritysten perustamiseen, uuteen liiketoimintaan, kasvuun ja vientiin sekä kaupallisten verkostojen avaamiseen sekä tarjotaan yrityksille ja yritysryhmille peruspalveluja heidän tarpeidensa mukaan yhdessä kumppaneiden ja verkostojen
kanssa. Toimintaympäristöjen kehittämisessä pääpaino on uutta liiketoimintaa, innovaatioita ja nopeaa kasvua tukevat toiminnot yhdessä kumppanuusverkoston kanssa. Tapahtuma- ja markkinointiyksikön tavoitteena on tehdä Oulua tunnetuksi nojautumalla alueen todellisiin vahvuuksiin pohjautuvaan vetovoimamarkkinointiin. Oulun houkuttelevuus asuinpaikkana ja elävänä kaupunkia
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tuodaan esille sekä tavoitellaan medianäkyvyyttä sekä laaja-alaisesti Suomessa, että kansainvälisesti. Yksikkö vastaa paikkojen väliseen kilpailuun matkailijoista, osaajista, yrityksistä, asukkaista
ja investoinneista ja markkinoi Oulua näille kohderyhmille. (Oulun kaupunki 2019, viitattu
13.5.2019.)
Liikelaitoksessa on paljon projektimuotoista kehittämistyötä, jonka vuoksi henkilöstön vaihtuvuus
on ajoittain huomattavaa. Henkilöstövaihtuvuuden ja organisaatiomuutosten myötä uuden henkilöstöoppaan kehittäminen on koettu tarpeelliseksi ja ajankohtaiseksi. Aiemmin tehty henkilöstöopas on suppea, on tehty vain yhden toimipisteen ja yksikön näkökulmasta ja sisältää osittain vanhentunutta tietoa.

KUVIO 11. BusinessOulun organisaatio ja henkilöstömäärät 1.5.2019

4.2

Palvelumuotoilu

Konstruktiivisen tutkimuksen lisäksi lähestymistapana tässä opinnäytetyössä käytettiin palvelumuotoilua. Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on osallistaa kaikki palvelussa mukana olevat
osapuolet prosessiin ja sitouttaa heidät yhteistoimintaan jo palvelun suunnitteluvaiheessa. (Tuulaniemi 2013, 28.)
Palvelumuotoilusta on tullut Suomessa merkittävä ilmiö, jonka yleistymistä on auttanut palvelumuotoilun sopiminen arvopohjaltaan ja ideologialtaan suomalaiseen kulttuuriin. Se on nähty keinona
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edistää yritysten kilpailukykyä kilpailun kiristyessä, vastata ihmisten jatkuvasti kohoaviin odotuksiin
tarjotuilta palveluilta sekä taata julkisen sektorin hyvinvointipalveluiden laatu, kustannustehokkuus
ja laatu. (Koivisto, Säynäjäkangas & Forsberg 2019, 33.)
Palvelumuotoilua hyödyntämällä yritys voi menestyä muuttuvassa kilpailuympäristössä. Asiakkaan
aikakausi alkoi noin kymmenen vuotta sitten. Silloin yritysten tuottamat tuotteet ja palvelut olivat
samankaltaisia, eivätkä juuri erottuneet toisistaan. Asiakkailla oli aiempaa enemmän valtaa ja heille
oli tarjolla entistä enemmän vaihtoehtoja. Tällä aikakaudella itse asiakkaan asettaminen etusijalle
yrityksen toiminnassa ja päätöksenteossa on keino nostaa yrityksen menestystä. Kehittämistoiminnassa tämä tarkoittaa asiakaslähtöisyyden lisäämistä. Perinteisen kehittämistoiminnan tunnuspiirteitä ovat olleet olettaminen, ratkaiseminen ja tarjoaminen. Kehittäminen perustuu olettamuksiin
asiakkaiden tarpeista ja tietoa on kerättyä esimerkiksi lomakekyselyillä. Ongelman ratkaisu perustuu usein analyyttiseen päättelyyn, jossa asiantuntija rajaa omasta mielestään oikean ratkaisun
olemassa olevista vaihtoehdoista. Ratkaisu tarjotaan asiakkaille ja käyttäjille valmiiksi kehitettynä
konseptina, eikä se välttämättä ratkaise heidän todellisia tarpeitaan. (Koivisto ym. 2019, 22, 48–
50.)
Käyttäjälähtöinen kehittäminen siten, että palvelu vastaa sekä asiakkaiden että palveluntarjoajan
liiketoiminnallisia tavoitteita, on palvelumuotoilun keskeinen tavoite. Päämääränä on hyödyllisten,
haluttavien, käytettävien ja johdonmukaisten palveluiden kehittäminen käyttäjälle. Uusien palveluiden tulee olla myös palveluntuottajalle taloudellisesti kannattavia, tarjota kilpailuetua tai muulla tavoin lisätä toiminnan vaikuttavuutta. Palvelumuotoilulla halutaan palvelun käytön ja kuluttamisen
sujuvuuden ohella edistää sen helppoutta ja vaivattomuutta. (Koivisto ym. 2019, 34.)
Palvelullistaminen voidaan nähdä muutosprosessina, jossa yritys tarjoaa tuote-palvelukokonaisuuksia pelkän tuotteen tarjoamisen sijaan. Palvelullistamisen tavoitteena on huomioida entistä
enemmän asiakkaiden tarpeet ja syventää siten asiakassuhdetta sekä parantaa yrityksen kilpailukykyä ja saavuttaa kilpailuetua. Vahva asiakaslähtöisyys on avainasemassa palvelullistamisen onnistumiselle. (Koivisto ym. 2019, 17–18.)
Palvelumuotoilussa visualisoinneilla ja hahmomalleilla saadaan palvelun aineettomat osat näkyviksi. Palvelumuotoilun yhteydessä puhutaan asiakkaan palvelukokemuksesta asiakkaan ollessa
aina osa palvelutapahtumaa. Palvelukokemus on subjektiivinen kokemus, eikä sitä voi suunnitella.
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Palvelumuotoilun tavoitteena on optimoida asiakkaan palvelukokemus keskittymällä asiakaskokemuksen kriittisiin pisteisiin. Tämä tapahtuu optimoimalla palveluprosessi, työtavat, tilat ja vuorovaikutus sekä poistamalla palvelua häiritsevät asiat. (Tuulaniemi 2013, 25–26.)
Palvelumuotoilu yhdistää samaan prosessiin asiakas- ja käyttäjätarpeiden tutkimisen kuin ratkaisujen etsimisenkin. Tämän vuoksi se on sekä analyyttistä että luovaa. Prosessin tarkoituksena on
identifioida arvonluontimahdollisuuksia ymmärtämällä ja tunnistamalla asiakas- ja käyttäjätarpeita.
Lisäksi palvelumuotoilulla pyritään luomaan arvolupauksia ja parantamaan palvelun laatua kehittämällä luovia ratkaisuja asiakas- ja käyttäjätarpeisiin kuitenkin palveluntuottajan asettamat reunaehdot huomioiden. (Koivisto ym. 2019, 42.)
Palvelupolku on palvelukokonaisuuden kuvaus ja se kuvaa, miten asiakas kulkee ja kokee palvelun
aika-akselilla. Palvelupolku jaetaan eripituisiin ja tarkoituksenmukaisiin osiin, joita kutsutaan palvelutuokioiksi ja palvelun kontaktipisteiksi. (Tuulaniemi 2013, 78.) Kontaktipisteet pyritään suunnittelemaan niin, että ne muodostavat johdonmukaisen, selkeän ja yhdenmukaisen palvelukokemuksen. Tämän tulisi mahdollistua myös silloin, kun asiakas kokee palvelun monien eri kanavien
kautta. (Koivisto ym. 2019, 35.)
Palvelumuotoilun tyypilliset kehittämiskohteet voidaan jakaa viiteen kokonaisuuteen (Koivisto ym.
2019, 57):
1. palveluprosessin ja kontaktipisteiden kehittäminen
2. palvelutuotteiden ja tarjooman kehittäminen
3. palveluviestinnän, -myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
4. yrityksen sisäisen toiminnan kehittäminen
5. yrityksen liiketoiminnan kehittäminen
Palveluprosessien ja kontaktipisteiden kehittämisessä voidaan luoda uusia prosesseja, parantaa
jo olemassa olevia tai luoda nykyisiin prosesseihin uusia toimintoja ja ominaisuuksia. Palvelumuotoilulla vaikutetaan myös erilaisiin palvelussa tarvittaviin kontaktipisteisiin. Näitä ovat järjestelmät,
käyttöliittymät, tilat ja materiaalit. Lopputulos muuttaa yleensä sekä asiakkaiden että palveluhenkilökunnan toimintamalleja ja rutiineja. Prosesseja voidaan tarkistaa sekä asiakkaan kuin palveluntuottajan tai henkilöstön näkökulmasta kuitenkin niin, että prosesseista kehitetään asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman johdonmukaisia, helppokäyttöisiä ja selkeitä kokonaisuuksia. (Koivisto ym. 2019, 57–58.)
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Palvelutuotteiden tai -tarjooman kehittämisessä ja innovoinnissa voidaan hyödyntää palvelumuotoilua. Yritykselle kehitetään tällöin täysin uusi palvelu tai tarjooma. Mahdollista on myös uudistaa
tai tuotteistaa jo olemassa oleva palvelu tai kehittää maksullisia lisäarvopalveluja ydintuotteen ympärille. Näillä uusilla palveluilla pyritään luomaan arvolupauksia, jotka ratkaisevat uusia asiakastarpeita tai joiden ominaisuudet eroavat aiemmin tarjotuista palveluista. Palvelumuotoilulla voidaan jo
olemassa olevaa tuotetta muokata muuttuneisiin asiakastarpeisiin tai kohdistaa sitä täysin uusille
kohderyhmille sopivaksi. (Koivisto ym. 2019, 58.)
Palveluviestinnän, -myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä palvelumuotoilulla on tärkeä kehittämisote. Asiakaslähtöisyys on keskiössä esimerkiksi palvelun brändäyksen, markkinointimenetelmien tai hinnoittelumallien kehittämisessä. Tavoitteena on lisätä palvelun kysyntää, saatavuutta,
tunnettuutta ja käyttöastetta. Muita hyötyjä ovat asiakasuskollisuuden lisääntyminen ja erottuvuus
markkinoilla. (Koivisto ym. 2019, 59.)
Palvelumuotoilulla voidaan kehittää myös yrityksen sisäisen toiminnan ja palvelutuotannon tukiprosesseja. Asiakaskokemusta voidaan parantaa kehittämällä yrityksen palvelukulttuuria sekä sisäisiä
rakenteita ja toimintamalleja, kun niillä on suora tai välillinen vaikutus asiakkaaseen. Palvelumuotoilun keinoin voidaan myös parantaa työntekijäkokemusta. Esimerkiksi perehdytystä, työssä viihtyvyyttä ja työn sujuvaa hoitamista voidaan parantaa palvelumuotoilua hyödyntämällä. (Koivisto
ym. 2019, 60.) Tässä opinnäytetyössä käytetään palvelumuotoilua juuri sisäisten toimintaprosessien sujuvoittamiseen ja parantamaan näin työntekijäkokemusta.
Palvelumuotoilulla varmistetaan myös laajempi asiakaslähtöinen yrityksen liiketoiminnan kehittäminen. Yritysten liiketoimintamallien, kilpailutekijöiden, palveluliiketoiminnan arvoverkostojen sekä
asiakaskokemus- ja asiakkuusstrategioiden määrittäminen voidaan tehdä palvelumuotoilun keinoin. Asiakaslähtöisellä liiketoiminnan kehittämisellä yritys voi menestyä ja kasvaa sekä lyhyellä
että pitkällä aikavälillä. Myös termiä liiketoimintamuotoilu käytetään silloin, kuin yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä hyödynnetään palvelumuotoilua. Liiketoimintamuotoilu on alkanut erottua
omaksi osaamisalakseen palvelumuotoilun rinnalle. (Koivisto ym. 2019, 61.)
Palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun prosessi voidaan esittää Design Councillin Tuplatimantti-prosessimallilla (kuvio 12). Ensimmäinen on Ongelman tunnistaminen -timantti, jonka aikana pyritään
tunnistamaan ratkaistava ongelma tai löytämään mahdollisuuksia arvonluonnin lisäämiseksi. Tämä
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on enemmän tutkimuksellinen ja analyyttinen vaihe prosessissa. Toinen timantti on Ratkaisun kehittäminen -timantti, jonka aikana kehitetään parhaiten soveltuva ratkaisu tunnistettuun ongelmaan
tai mahdollisuuteen. Tämä vaihe prosessista on enemmän luovuuteen perustuva. (Koivisto ym.
2019, 42–43.)

KUVIO 12. Design Councilin Tuplatimantti-prosessimalli (mukaillen Koivisto ym. 2019, 43)
Neljä tuplatimantissa olevaa päävaihetta ovat: löydä, määritä, kehitä ja tuota. Mallissa divergenttija konvergentti-ajattelu vuorottelevat. Löydä ja Kehitä -vaiheet ovat enemmän divergenttejä eli luovat vaihtoehtoja. Sitä vastoin Määritä ja Tuota -vaiheet ovat konvergentteja eli vaihtoehtoja rajaavia. (Koivisto ym. 2019, 43.)
Löydä-vaiheessa kerätään tietoa sekä asiakkaiden tarpeista, että palveluntarjoajan tavoitteista ja
reunaehdoista. Asiakkaiden käyttäytyminen, motiivit ja unelmat ovat erityisen mielenkiinnon kohteena ja tietoa kerättäessä hyödynnetään palvelumuotoilun asiakas- ja käyttäjätiedon menetelmiä.
Näitä menetelmiä ovat perustutkimuksen tiedonkeruumenetelmät, kuten haastattelut ja kyselyt,
sekä kontekstuaalisen tutkimuksen menetelmät kuten havainnointi. Eksploratiivisen tutkimuksen
menetelmillä, kuten luotaimilla ja make tools -menetelmillä kartoitetaan tietoa, jota voidaan oppia
ihmisistä tulkitsemalla heidän tuotoksiaan ja luomuksiaan. Palvelumuotoiluprojektissa kerrytetään
perustutkimuksen menetelmiä hyödyntämällä sellaista tietoa, jolla voidaan olemassa olevaa ratkaisua parantaa. Kontekstuaalisen ja eksploratiivisen tutkimuksen menetelmiä hyödyntäen voidaan
tunnistaa myös piilossa olevia asiakastarpeita. (Koivisto ym. 2019, 44–45.) Tässä opinnäytetyössä
käytetään perustutkimuksen ja kontekstuaalisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmiä.
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Määritä-vaiheessa kerätty tieto analysoidaan ja tulkitaan. Tämän vaiheen lopputuloksena tulisi syntyä määritetty ongelma tai mahdollisuus, johon prosessin seuraavissa vaiheissa ideoidaan ratkaisu.
Vaiheen tuotos voi olla myös syvällinen ymmärrys asiakkaiden tarpeista tai vaatimusmäärittelyt
kehitettävälle ratkaisulle. Tässä vaiheessa syntynyt ymmärrys pyritään tiivistämään helposti hyödynnettävään muotoon, kuten asiakasprofiileiksi, palvelupoluiksi tai suunnitteluvetureiksi. (Koivisto
ym. 2019, 45–46.) Tässä opinnäytetyössä kyselytutkimuksella saadut tulokset ovat tärkeässä roolissa. Näitä tuloksia hyödyntämällä pystytään työpajatyöskentelyssä kehittämään ratkaisuvaihtoehtoja esimerkiksi henkilöstöoppaan parantamiseksi.
Kehitä-vaiheessa ideoidaan aiemmin tunnistettuun ongelmaan tai mahdollisuuteen erilaisia konsepteja tai ratkaisumalleja asiakastarpeiden ymmärrystä hyödyntäen. Prototyyppien rakentaminen,
ideoiden visualisoiminen ja kokemusten simuloiminen on keskeistä ajattelun ja luovuuden edistämiseksi. Ratkaisuja voidaan myös kehittää yhteisissä työpajoissa asiakkaiden, henkilökunnan tai
muiden sidosryhmien kanssa. Työpajoissa hyödynnetään osallistujien esittämää kritiikkiä ja parannusehdotuksia. (Koivisto ym. 2019, 46.) Työpajatyöskentely on tässä opinnäytetyössä keskeinen
menetelmä. Työpajoissa pyritään ideoimaan ja kehittämään uusia ratkaisuja muilla tiedonhankintamenetelmillä esille tulleisiin ongelmiin. Samalla ideoidaan visualisointia hyödyntäen, millaista ja
millaisessa muodossa olevaa tietoa asiakas haluaa henkilöstöoppaalta saadakseen siitä maksimaalisen hyödyn aikaisemmat kyselytutkimuksen tulokset huomioiden. Asiakasryhmiä on kolme:
vähän aikaa organisaatiossa olleet työntekijät, jo useamman vuoden organisaatiossa työskennelleet työntekijät sekä esimiehet. Palvelumuotoilulla pyritään selvittämään eri asiakasryhmien tarpeet
ja konkretisoimaan yhteinen, kaikkia asiakasryhmiä palveleva henkilöstöopas.
Tuota-vaiheessa tarkoituksena on rajata ja tunnistaa syntyneistä ideoista sellaisia, jotka vastaavat
määriteltyihin tavoitteisiin ja ovat toimivia. Tässä vaiheessa eri vaihtoehtoja testataan esimerkiksi
henkilökunnalla tai asiakkailla. Ratkaisuja myös arvioidaan teknisen toteuttavuuden näkökulmasta
ja huomioiden taloudellinen kannattavuus. Vaiheen lopuksi on tavoitteena tuottaa palvelusta määritelty idea tai konsepti, jonka pohjalta voidaan tehdä päätös ratkaisun mahdollisesta toteutuksesta.
Tuplatimantissa neljä päävaihetta eivät välttämättä etene suoraviivaisesti, vaan aikaisempiin vaiheisiin voidaan tarvittaessa palata ja samaa vaihetta toistaa, kunnes on saavutettu toimiva lopputulos. (Koivisto ym. 2019, 46.) Tässä opinnäytetyössä kartoitetaan ideoita henkilöstöoppaan ja perehdytysprosessin parantamiseksi. Varsinainen testaus ja jatkokehittäminen rajataan opinnäyte-
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työn ulkopuolelle. Henkilöstöoppaan tekninen toteuttaminen visualisoiminen huomioon ottaen toteutetaan myöhemmin, kun opas on testattu ja tarvittaessa muokattu sisällöltään vastaamaan testauksessa esille tulleita kehittämistarpeita.
Palvelumuotoilussa kehittämisotteen tunnuspiirteitä ovat ymmärtäminen, osallistaminen ja yhteensovittaminen. Kehittämistoiminta perustuu tarpeiden tai ongelman syvälliseen ymmärtämiseen ja
laadullisia menetelmiä käytetään monipuolisesti apuna. Käyttäjiä ja sidosryhmiä osallistetaan ratkaisun kehittämiseen. Ratkaisuideoita testataan ja arvioidaan kehittämisprosessin ollessa oppimisprosessi, jossa voidaan vaihtaa suuntaa prosessin edetessä. Ratkaisu on menestys sekä yritykselle sekä hyödyllinen sen käyttäjille. (Koivisto ym. 2019, 50–51.)

4.3

Konstruktiivinen tutkimus

Palvelumuotoilun ohella tässä opinnäytetyössä käytetään konstruktiivista tutkimusta. Kehittämistehtävän tuloksena on ensimmäinen versio uudistetusta henkilöstöoppaasta, vaikkakin sen jatkokehittäminen rajataan kehittämistyön ulkopuolelle. Lähestymistavaksi sopii konstruktiivinen tutkimus, jos kehittämistehtävänä on luoda jonkinlainen konkreettinen tuotos tai esimerkiksi suunnitelma. Tutkimuksen tavoitteena on saada käytännön ongelmaan uudenlainen ja teoreettisesti perusteltu ratkaisu ja tutkimuksessa on oleellista sitoa käytännön ongelma ja sen ratkaisu teoreettiseen tietoon. Myös ratkaisun toimivuus on tärkeää, mielellään muualla kuin vain kohdeorganisaatiossa. Tutkimus sisältää suunnittelun lisäksi käsitteellistä mallintamista, mallien toteutusta ja testaamista. Konstruktiivisessa lähestymistavassa korostuu vuorovaikutus ja kommunikaatio tutkimuksen hyödyntäjien ja toteuttajien välillä. (Ojasalo ym. 2015, 65.)
Konstruktiivisessa tutkimuksessa tuotokseksi saadaan uusi ja aiempaa parempi ratkaisu todelliseen ongelmaan. Tuotokseksi saatu merkityksellinen ja käytännössä hyödynnettävä rakenne voi
myös parantaa jo olemassa olevan rakenteen tekniikkaa, toimintaprosessia tai ominaisuuksia. Tarkoituksena on ratkaista aito käytännön ongelma, jossa kehittämisellä on yhteys aikaisempaan teoriaan ja tärkeänä osana on ongelman ja ratkaisun käytännön merkitys. Tällä lähestymistavalla pyritään muuttamaan organisaation toimintaa ja käytänteitä. (Ojasalo ym. 2015, 66.)
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Konstruktiivinen tutkimusprosessi alkaa mielekkään ongelman etsimisestä. Tämän jälkeen hankitaan syvällinen teoreettinen ja käytännöllinen tieto tutkimuksen ja kehittämisen kohteesta. Ratkaisujen laatimisen jälkeen testataan ratkaisun toimivuus ja osoitetaan konstruktion oikeellisuus. Ennen viimeistä vaihetta, ratkaisun laajuuden tarkastelua, näytetään ratkaisussa käytetyt teoriakytkennät ja osoitetaan ratkaisun uutuusarvo. Eri vaiheiden dokumentointi on tutkimuksessa tärkeää
ja käytettävät metodit on perusteltava. (Ojasalo ym. 2015, 67.)
Kehitetyn ratkaisun toimivuutta arvioidaan käytännössä eli joko markkinoilla tai organisaation sisällä esimerkiksi markkinatestin avulla. Mikäli ratkaisu toimii kohdeorganisaatiossa käytännössä,
se läpäisee heikon markkinatestin. Jos usea organisaatio ottaa ratkaisun käyttöön, on keskivahva
markkinatesti läpäisty. Vahvan markkinatestin läpäisy edellyttää, että ratkaisun käyttöön ottaneet
organisaatiot menestyvät paremmin kuin sellaiset organisaatiot, joissa ratkaisua ei ole otettu käyttöön. Koska ratkaisun toimivuutta voidaan käytännössä arvioida myös jossain tapauksissa myös
myöhemmin, konstruktiivisen tutkimuksen raporteista voi puuttua lähestymistavalla tyypillinen testaus. Näin on erityisesti silloin, kun on kyse esimerkiksi opinnäytetyöstä, joka on usein sidottu joiltakin osin muun kuin kohdeorganisaation aikatauluihin. (Ojasalo ym. 2015, 68.)
Konstruktiivinen tutkimus ei rajaa pois mitään menetelmää tiedon hankkimiseen ja tarvittava aineisto kannattaa kerätä monin tavoin. Tyypillisiä tiedonkeruumenetelmiä ovat havainnointi, ryhmäkeskustelut, kysely ja haastattelu, joiden lisäksi kehittämistyössä on syytä painottaa toimintatutkimuksen tavoin yhteistyötä. Käyttäjien tarpeiden perusteellinen tuntemus on oleellista, jolloin palvelumuotoilun menetelmistä on hyötyä tiedon saamisessa. (Ojasalo ym. 2015, 68.)
Kyselytutkimuksella kartoitettiin, mitä henkilöstö ja esimiehet haluavat uuteen henkilöstöoppaaseen sisällytettävän ja millainen oppaan tulisi olla. Vaikka tärkeää on saada oppaan ensimmäinen
versio käyttöön ja testattavaksi mahdollisimman nopeasti, oppaan jatkokehittäminen lähitulevaisuudessa esimerkiksi käytettävyys ja visuaalisuus huomioiden on avainasemassa.

4.4

Tiedonkeruumenetelmät ja aineiston analysointi

Tässä opinnäytetyössä käytetään useita erilaisia tiedonkeruumenetelmiä kattavan tutkimusaineiston saamiseksi. Tutkimusmenetelmät on jaettu määrällisiin (kvantitatiivisiin) ja laadullisiin (kvalitatiivisiin) menetelmiin. Määrällisiä menetelmiä ovat esimerkiksi lomakekysely, laadullisia erilaiset
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haastattelut sekä osallistuva havainnointi. Määrällisten ja laadullisten menetelmien raja hämärtyy
tutkimuksellisessa kehittämistyössä, vaikka menetelmillä onkin erilaiset lähtökohdat. (Ojasalo ym.
2015, 104–105.)
Havainnoinnilla (observation) saadaan tietoa, toimivatko ihmiset niin kuin he sanovat toimivansa.
Sillä saadaan välitöntä, suoraa tietoa yksilöiden, ryhmien tai organisaation toiminnasta ja käyttäytymisestä luonnollisessa ympäristössä. Tutkimuksen objektiivisuus voi kärsiä, mikäli havainnoija
sitoutuu emotionaalisesti tutkittavaan ryhmään tai tilanteeseen. Havainnoinnin menetelmiä on
useita, hyvin systemaattisesta ja tarkasti jäsennellystä täysin vapaaseen ja luonnolliseen toimintaan mukautunutta. Havainnoija voi olla itse ryhmän jäsen tai täysin ulkopuolinen. Osallistuvassa
havainnoinnissa on tyypillistä tutkijan osallistuminen tutkittavien toimintaan heidän ehdoillaan.
Yleensä on kyse kenttätutkimuksista ja tutkija pyrkii pääsemään havainnoitavan ryhmän jäseneksi.
Osallistuvan havainnoijan rooli kerrotaan ryhmälle. Hän pyrkii rakentamaan hyvät suhteet tutkittaviinsa ja osallistuu ryhmän elämään tehden myös kysymyksiä tutkittavilleen. (Hirsjärvi, Remes &
Sajavaara 2009, 212–214, 216, 217.)
Opinnäytetyön tekijä osallistui havainnoijana kolmen uuden työntekijän perehdytystilaisuuteen
niiltä osin, kuin ne koskivat yleisiä henkilöstöasioita ja työpaikan yleisiä käytäntöjä. Tarkoitus oli
saada näkemystä ja tietoa opinnäytetyön alkuvaiheessa siitä, mitä kysymyksiä uudelle työntekijälle
herää muista kuin varsinaiseen työn sisältöön liittyvistä asioista ja miten perehdyttäjä kysymyksiin
pystyy vastaamaan. Lisäksi selvitettiin, millaisia mahdollisia ohjeita ja ohjeistuksia on jo saatavilla
sekä miten niitä käytetään perehdyttämistilanteessa. Perehdytettävälle oli etukäteen kerrottu opinnäytetyöntekijän rooli. Havainnoija osallistui perehdytykseen ja auttoi omalta osaltaan perehdyttäjää niiltä osin, kun perehdyttäjä koki sen tilanteessa tarpeelliseksi. Valmista lomakepohjaa ei käytetty, vaan perehdytystilaisuuksien aikana kirjattiin ylös esille tulleita asioita ja huomioita. Näitä asioita hyödynnettiin kyselylomakkeen laatimisessa ja osittain myös työpajatyöskentelyssä.
Yhtenä menetelmänä tiedon hankkimiseksi opinnäytetyössä on itsedokumentointimenetelmä. Viisi
työntekijää piti päiväkirjamuotoista lomaketta (Liite 1) noin kahden viikon ajan. Yllättävistä poissaoloista johtuen kaikilla ei täyttynyt kahden viikon seurantajakso. Työntekijöille annettiin valmiiksi
tehty lomake ja ohjeistus ennen dokumentoinnin aloittamista. Tarkoituksena oli kartoittaa, mitä asioita heiltä kysytään tarkastelujakson aikana henkilöstöasioihin ja yleisiin henkilöstöoppaassa käsiteltyihin asioihin liittyen. Työntekijöiden tehtävät liittyvät ainakin osittain henkilöstöasioihin tai henkilöstöoppaassa käsiteltäviin asioihin. Luotaimien (probe) eli itsedokumentointimenetelmien käyttö
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palvelumuotoilussa on mahdollista, mikäli ei ole mahdollista havainnoida aitoja tilanteita (Ojasalo
ym. 2015, 76). Yhteenveto täytetyistä lomakkeista kerättiin Excel-tiedostoon. Tiedostoon merkittiin
kysymyksien määrä eri asioista ja verrattiin niitä toisiinsa. Vertailun avulla saatiin kokonaiskuva
kysymysten määrästä ja mistä asioista tulee eniten kysymyksiä.
Kolmantena tiedonhankintamenetelmänä on kyselytutkimus. Sen etuna on mahdollisuus kerätä
laaja tutkimusaineisto, jossa suurelta määrältä ihmisiä voidaan kysyä samoja asioita. Lisäksi kysely
on menetelmänä suhteellisen nopea ja tehokas ja tuloksia voidaan käsitellä usein tilastollisesti.
Tyypillinen kysely on internetissä täytettävä kysely, jossa vastaaja itse täyttää lomakkeensa, postitse lähetettävä kyselylomake tai kasvokkain tehtävä kysely. (Ojasalo ym. 2015, 121.) Tässä opinnäytetyössä käytettiin kyselytutkimusta (Liite 2) selvittämään henkilöstön toiveita ja odotuksia henkilöstöoppaan kehittämiseksi. Kysely lähetettiin koko Business Oulu -liikelaitoksen henkilökunnalle
lukuun ottamatta niitä, jotka eivät puhu tai ymmärrä lainkaan suomea kyselyn ollessa suomenkielinen. Kyselytutkimus testattiin kolmella organisaatioon kuulumattomalla henkilöllä ja tarvittavat
muutokset tehtiin ennen tutkimuksen toteutusta. Kyselyn avulla saatiin esimerkiksi tietoa, mitkä
asiat henkilöstö ja esimiehet kokevat tärkeiksi, miten henkilöstöopasta olisi hyvä kehittää sekä millainen ja missä oleva tieto olisi parhaiten löydettävissä ja hyödynnettävissä. Kysely suoritettiin
Webropol-kyselytyökalulla ja kyselystä otettiin analysointia varten erilaisia raportteja hyödyntäen
ohjelman eri mahdollisuuksia. Kyselytyökalulla vertailtiin esimerkiksi vastaajan iän, sukupuolen tai
työhistorian pituuden vaikutusta vastauksiin. Lisäksi analysoitiin, vaikuttiko vastauksiin vastaajan
rooli asiantuntijana tai esimiehenä vastauksiin. Raportteja vertailtiin toisiinsa sekä silmämääräisesti, että hyödyntäen Excel-sovellusta.
Palvelumuotoilun ideointivaiheessa käytetään erilaisia yhteisöllisiä ideointimenetelmiä, joihin osallistetaan monipuolisesti palvelun eri osapuolia. Aivoriihi (brainstorming), jota kutsutaan myös ideointityöpajaksi, on yksi niin sanotun luovan ongelmanratkaisun standardimenetelmistä, jolla tuotetaan ideoita yhdessä. Työpajassa yleensä 6–12 henkilön ryhmä pyrkii vetäjän johdolla ideoimaan
uusia lähestymistapoja tai ratkaisua johonkin ongelmaan. (Ojasalo ym. 2015, 78, 160.) Tässä opinnäytetyössä pyrittiin työpajoilla saamaan konkreettisia, uudenlaisia kehittämisehdotuksia ja ratkaisuja henkilöstöoppaaseen ja sen kehittämiseen. Kun muilla menetelmillä saadaan kerättyä henkilöstön ja esimiesten näkemyksiä, toiveita ja mahdollisesti myös heidän kokemiaan haasteita henkilöstöoppaaseen liittyen, työpajoilla pyritään löytämään näihin ratkaisuja. Työpajoja pidettiin
useita, jotta mahdollisimman monet näkökulmat tulisivat huomioitua tasapuolisesti. Yksi työpaja oli
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vähän aikaa organisaatiossa työskennelleille, joista osa edustaa myös Y-sukupolvea. Toinen työpaja oli työntekijöille, jotka olivat useamman vuoden työskennelleet organisaatiossa ja kolmas lähiesimiehille. Työpajojen tuloksista pyrittiin saamaan yhteinen näkemys neljännessä työpajassa,
jossa oli osallistujia kaikista edellä mainituista ryhmistä.
Kolmessa ensimmäisessä työpajassa työpajaan osallistujat kirjasivat ylös ajatuksiaan perehdyttämiseen ja henkilöstöoppaan kehittämiseen liittyen isoille papereille. Opinnäytetyön tekijä myös kirjasi samalla ylös ryhmän keskustelua, jolloin tulosten analysoiminen myöhemmin oli helpompaa.
Työpajojen aikana opinnäytetyön tekijä pyysi tarkentamaan asioita, mikäli niitä ei oltu tarpeeksi
selkeästi kirjattu tai jäi epäselvää ryhmän yhteisistä mielipiteistä. Paperit kerättiin työryhmien jälkeen jatkotyötä varten. Kun ensimmäiset kolme työpajaa oli pidetty, niistä tehtiin yhteinen yhteenveto Excel-sovellusta hyödyntäen. Taulukkoon kerättiin eri työpajoissa esille tulleet ehdotukset ja
ideat. Mikäli useammassa kuin yhdessä työpajassa oli samanlaisia ehdotuksia, ne myös huomioitiin yhteenvedossa. Tätä yhteenvetotaulukkoa hyödynnettiin viimeisessä työpajassa, jossa työpajaan osallistujat tekivät aikaisempien työpajojen tulosten perusteella yhteisen, lopullisen ehdotuksen henkilöstöoppaasta.
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5

TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tässä luvussa käsitellään eri tiedonhankintamenetelmillä saatuja tuloksia ja havaintoja. Alun perin
tarkoitus oli keskittyä pelkän henkilöstöoppaan kehittämiseen, mutta käytännössä se ei ollut mahdollista tarkistelematta koko perehdytysprosessia ja sen toimivuutta kohdeorganisaatiossa. Tämä
tuli esille kyselytutkimuksen vastauksissa ja otettiin huomioon myös työpajoissa. Tarkemmin opinnäytetyössä käytettyjä lähestymistapoja ja tiedonhankintamenetelmiä on esitelty luvussa 4.

5.1

Havainnointi ja itsedokumentointi

Opinnäytetyöntekijä havainnoi osallistumalla kolmen uuden työntekijän perehdytykseen niiltä osin,
kun ne käsittelivät henkilöstöasioita ja kirjasi tilaisuuksien aikana esille tulleita huomioita ylös. Perehdyttäjänä toimi kaikissa perehdytystilanteissa sama lähiesimies, joka oli aloittanut omassa tehtävässään vain joitakin kuukausia aiemmin. Uudet työntekijät eivät olleet ennen työskennelleet Oulun kaupungilla, jonka vuoksi organisaation käytännöt olivat heille uusia. Perehdyttäjä käytti apunaan Oulun kaupungin yleistä perehdyttämislomaketta. Tarkentavia kysymyksiä uusilla työntekijöillä heräsi erityisesti liukuvaan työaikaan, mahdollisuuteen pitää palkattomia vapaita ja lomaoikeuteen liittyen. Perehdyttämistilanteissa oli havaittavissa, että myös perehdyttäjälle tilanne oli
uusi, eikä hänellä ollut mahdollisuutta tarkistaa kaikkia esille tulleita asioita perehdytystilanteen aikana. Hän käytti apunaan jonkin verran intranetissä olevaa tietoa esimerkiksi joihinkin henkilöstöasioihin liittyen, mutta liikelaitoksen henkilöstöopasta perehdytystilanteessa ei käytetty. Tilaisuudessa käytetty perehdyttämislomake ei sisältänyt liikelaitoksen omia toimintatapoja tai ohjeistuksia,
jonka vuoksi asioita käytiin läpi yleisellä tasolla huomioimatta kaikkia työyhteisön omia ohjeistuksia.
Havainnoija eli opinnäytetyön tekijä osallistui myös uusien työntekijöiden kysymysten vastaamiseen ja lomakkeen läpikäymiseen niiltä osin, kuin perehdyttäjä katsoi sen tarpeelliseksi.
Viisi työntekijää piti kahden viikon ajan Excel-pohjaista päiväkirjaa (Liite 1), mihin he merkitsivät
ylös, mistä asioista heiltä kysyttiin henkilöstöasioihin liittyviä kysymyksiä. Äkillisistä pitkistä poissaoloista sekä lomista johtuen vain yksi työntekijä piti päiväkirjaa koko kahden viikon seurantajakson
ajan. Merkintöjä kertyi yhteensä 71. Kysymyksistä suurin osa (23,9 %) koski M2-matkanhallintaoh-
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jelmaa, 9,9 % loma-asioita sekä 8,5 % hankinta-asioita. Seuraavaksi eniten kysymyksiä tuli palkkaukseen ja kokemuslisän hakemiseen, palkanmaksuun, työvälineisiin ja käyttäjätunnuksiin liittyen.

5.2

Kyselytutkimus

Kyselytutkimus (Liite 2) toteutettiin Webropol-kyselytyökalulla ja tulosten analysointiin käytettiin työkalusta saatavia raportteja ja yhteenvetoja. Kyselytutkimus lähetettiin yhteensä 141:lle Business
Oulussa työskentelevälle henkilölle. Mukana oli myös työntekijöitä, jotka eivät ole syntyperäisiä
suomalaisia, mutta joilla on ainakin auttava suomenkielentaito. Vastausaikaa kyselylle oli viikko ja
muistutus kyselystä lähetettiin kaksi päivää ennen vastausajan umpeutumista niille henkilöille, jotka
eivät olleet vielä kyselyyn vastanneet. Vastauksia tuli 75 ja vastausprosentiksi muodostui 53. Saateviestissä painotettiin, että vastaukset käsitellään anonyymisti ja luottamuksellisesti.
Vastaajista 19 % työskenteli esimiesasemassa tai osallistui uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ja vastaajista 33 % oli miehiä, 67 % naisia. Kyselyyn vastanneista 51 % oli 35–45-vuotiaita,
alle 35-vuotiaita 12 % ja yli 55-vuotiaita 13 %. Esimies- tai perehdyttämisasemassa ei ollut vastaajien joukossa yhtään alle 35-vuotiasta. Esimiesasemassa tai perehdyttämiseen osallistuvista 64 %
oli 35–45-vuotiaita ja yli 55-vuotiaita 21 %. Työntekijöistä 48 % kuului 35–45-vuotiaiden ikäryhmään
ja vastaavasti 11 % oli yli 55-vuotiaita.
Suurin osa vastaajista oli työskennellyt Oulun kaupungilla tai Business Oulu -liikelaitoksessa yhteensä yli viisi vuotta. Vastaajista kaikki alle kaksi vuotta organisaatiossa työskennelleet olivat asiantuntijoita/työntekijöitä. Esimiehistä tai perehdytykseen osallistuvista 36 % oli työskennellyt Oulun
kaupungilla 3–5 vuotta ja yhtä kauan oli työskennellyt 11 % kyselyyn vastanneista työntekijöistä.
61 % kaikista vastanneista oli työskennellyt Oulun kaupungilla yli viisi vuotta, esimiehistä 64 % ja
työntekijöistä 61 %. Sukupuolten välisiä eroja ei juuri ollut.
Kaikista vastaajista 61 % ei tiennyt, missä nykyinen henkilöstöopas sijaitsee. Esimiehistä puolet ei
tiennyt oppaan sijaintia. Asiantuntijoista/työntekijöistä yhteensä 64 % ja alle 35-vuotiaista 56 % ei
tiennyt oppaan sijaintia. Naisista vain 34 % ja miehistä 48 % tiesi nykyisen oppaan sijainnin.
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Kaikista vastaajista 36 % oli tutustunut nykyiseen henkilöstöoppaaseen. Esimiehistä 50 % oli tutustunut oppaaseen, mutta työntekijöistä vain kolmannes (33 %). Alle 35-vuotiaista oppaaseen oli
tutustunut vain 22 % vastanneista. Naisten ja miesten välillä ei ollut suurta eroavaisuutta.
Kyselyyn vastatessa pystyi valitsemaan kymmenen tärkeintä kohtaa, jotka henkilöstöoppaan tulisi
sisältää (kuvio 13). Tärkeimpänä koettiin työaika, sairausloma-asiat ja työterveys. Vähiten tärkeiksi
(alle 15 % kaikista vastanneista) kyselyn mukaan koettiin yleistieto hankinnoista, henkilökunnan
muistamiset ja merkkipäivät, asianhallintaohjelma Loota, tilausohjelma Osta, Oulun kaupungin organisaation esittely, virkistystoiminta sekä kehityskeskustelu. Kyselyyn vastanneiden oli mahdollista myös kirjoittaa avoimeen kysymykseen toiveitaan henkilöstöoppaan sisällöksi. Näiden vastausten mukaan oppaan haluttiin sisältävän talous- ja asiakaslukuja, tietoa johtamis- ja päätöskäytännöistä sekä perehdytyslistan. Esimiesten ja asiantuntijoiden vastauksista oli jonkin verran eroja.
Esimiesten vastauksista kolme tärkeintä asiaa olivat sairausloma-asiat (86 %), henkilöstöohjelma
ESS (79 %) ja työaika (79 %). Työntekijöiden vastauksista tärkeimmäksi koettiin työaika (89 %),
työterveys (75 %) ja sairauslomat (70 %). Naisista 30 % ja miehistä 56 % halusi henkilöstöoppaaseen tietoa henkilöstöeduista. Tietoa koulutuksista ja niihin liittyvistä vapaista kaipasi 38 % naisista
ja 16 % miehistä ja palkkauksesta sekä työkokemuslisän hakemisesta 28 % miehistä ja 44 % naisista. Alle 35-vuotiaista kaikki halusivat henkilöstöoppaan sisältävän tietoa loma-asioista, 89 % sairausloma-asioista ja 78 % sekä henkilöstöeduista että työterveydestä. 33 % yli 35-vuotiaista piti
tärkeänä henkilöstöetujen ja 62 % loma-asioiden avaamista henkilöstöoppaassa.
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KUVIO 13. Tärkeimmät asiat, mitä kyselytutkimuksen mukaan henkilöstöoppaan tulisi sisältää
Kaikista vastaajista 59 % haluaisi oppaan sijaitsevan BusinessOulun intrassa (Akkuna) ja 25 %
työtilassa. 7 % haluaisi oppaan paperisena, 4 % yhteiselle levyasemalle ja 5 % oppaan olevan
muualla, esimerkiksi pilvipalvelussa tai kaikissa edellä mainituissa paikoissa. Suurin osa työntekijöistä (62 %) haluaisi oppaan olevan Business Oulun intrassa ja työtilassa sen haluaisi olevan 21
%. Esimiehistä 43 % haluaisi oppaan intraan ja yhtä moni oli työtilan kannalla. 7 % kummastakin
ryhmästä, sekä työntekijöistä että esimiehistä, haluaisi oppaan paperisena jaettuna henkilöstölle.
Alle 35-vuotiaista oppaan haluaisi intraan 44 %, työtilaan 22 % ja paperisena tai yhteiselle levyasemalle 11 % vastanneista.
Kukaan vastanneista ei halunnut oppaan olevan pelkästään painetussa muodossa. 56 % halusi
sen olevan pelkästään sähköisessä muodossa, 44 % sähköisenä ja painettuna. Esimiehistä 50 %
haluaisi oppaasta vain sähköisen version, työntekijöistä pelkän sähköisen version puolella oli 57 %
vastaajista. Alle 35-vuotiaista pelkän sähköisen olevan oppaan kannattajia oli 44 %, kun vastaavasti yli 35-vuotiaiden osuus 58 %.
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Kyselyssä kysyttiin, mitä henkilöstö ja esimiehet arvostavat henkilöstöoppaassa. Vastauksen pystyi
valitsemaan välillä 1–4. (1=ei lainkaan tärkeä, 2=jonkin verran tärkeä, 3=tärkeä 4=erittäin tärkeä).
Kaikkien vastanneiden osalta vastausten keskiarvo on kuviossa 14. Kaikkien vastanneiden osalta
tärkeimpinä pidettiin ajantasaisuutta, ymmärrettävyyttä ja sitä, että opas on helposti löydettävissä.
Alle 35-vuotiaista lähes 67 % halusi henkilöstöoppaan sisältävän esimerkkejä, yli 35-vuotiaista vain
vajaa 30 %. Asiakeskeisyyttä piti yli 35-vuotiaista tärkeänä 55 % ja 22 % alle 35-vuotiaista. Miesten
ja naisten välillä ei ollut huomattavia eroja, naiset kuitenkin pitivät visuaalisuutta, asiakeskeisyyttä,
käytännönläheisyyttä sekä asioiden jaottelua eri kokonaisuuksiin tärkeämpänä kuin miehet. Esimiehet painottivat asiakeskeisyyttä, eri kokonaisuuksiin jaottelua ja visuaalisuutta työntekijöitä
enemmän, työntekijät taas arvostivat esimiehiä enemmän henkilöstöoppaan ajantasaisuutta.

KUVIO 14. Henkilöstöoppaan eri ominaisuuksien arvostus kyselytutkimuksen mukaan
Kaikista vastanneista 83 % halusi tietoa henkilöstöoppaasta perehdytyksen yhteydessä, erillisessä
tilaisuudessa neljännes ja itseopiskeltuna 53 % vastanneista. Vastaaja pystyi valitsemaan useamman vastausvaihtoehdon. Työntekijöistä 79 % halusi tietoa oppaasta perehdytyksessä ja 51 %
opiskella sen itsenäisesti myöhemmin. Alle 35-vuotiaat olivat kiinnostuneet yli 35-vuotiaita enemmän henkilöstöasiantuntijan erillisestä koulutustilaisuudesta, eivätkä pitäneet itseopiskelua tai pe-
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rehdytyksen yhteydessä tapahtuvaa informaatiota niin tärkeänä kuin vanhemmat ikäluokat. Naisista 32 % ja miehistä 12 % halusivat erillisen koulutustilaisuuden ja miehistä 60 % halusi opiskella
asioita itse, naisista puolet vastanneista. 4 % haluaisi tiedon henkilöstöasioista muussa tilanteessa.
Tällaisia olivat tilanteet, kun tulee kysymyksiä henkilöstöasioista ja kun pitää tarkistaa työhön liittyvää asiaa.
Viikoittain 28 % kaikista vastanneista kysyy neuvoa työkaverilta tai tarkistaa intrasta asioita, joihin
vastaus voisi löytyä henkilöstöoppaasta. Harvemmin tietoa tarvitsi 70 % vastaajista ja vain yksi
sadasta päivittäin tai ei koskaan. Miehet vastasivat tarvitsevansa harvemmin neuvoa henkilöstöoppaaseen liittyvissä asioissa kuin naiset. Alle 35-vuotiaista 44 % tarvitsi neuvoa viikoittain, yli 35vuotiaista 26 %. Kukaan asiantuntijoista tai työntekijöistä ei vastannut kysyvänsä neuvoa päivittäin,
esimiehistä ja perehdytykseen osallistujista sitä vastoin 7 % vastasi samaan kysymykseen myöntävästi. Esimiehistä viikoittain neuvoa tarvitsi 43 % ja harvemmin 50 %.
Viimeisenä kysymyksenä kyselytutkimuksessa oli avoin kysymys, jossa sai kertoa muuta huomioitavaa henkilöstöoppaan kehittämisessä ja mitä muuta haluaisi otettavan huomioon henkilöstöoppaassa. Avoimia vastauksia tuli 33. Moni olisi halunnut valita enemmän kuin 10 kohtaa kysymyksen
7 kohdalla, jossa kysyttiin, mitä henkilöstöoppaan tulisi sisältää. Myös oppaan päivittyminen muutosten yhteydessä, käytännönläheisyys ja helposti löydettävyys mainittiin useassa avoimessa vastauksessa. Muita vastauksia olivat esimerkiksi:
•

”Henkilöstöoppaassa voisi olla myös työntekijän oikeuksien lisäksi velvollisuudet sekä hyvän käytöksen periaatteet työpaikalla. Omaa vastuuta työntekijänä voisi korostaa”

•

”Korostaisin henkilökohtaista perehdytystä jokaisen työntekijän ja harjoittelijan kohdalla.
Tässä kohtaa ei olisi varaa epäonnistua. Huono perehdyttäminen näkyy valitettavasti virheinä ja ei edesauta hyvää työilmapiiriä tai yhteishenkeä.”

•

”Erityisesti työsuhteen alussa kaipaisin kattavasti tietoa asioista, mitä henkilöstöopas voisi
tarjota.”

•

”Ei yritetä tunkea kaikkia maailman asioita samaan oppaaseen. Linkki, mistä löytyy lisää
ohjeita ja ennen kaikkea nimi keneltä kysyä neuvoa. Pitääkö olla erikseen opas, jos ja kun
asiat on Akkunassa? Opas tietysti auttaisi tiedon löytämiseen, nyt tiedot siellä täällä hajallaan.”

•

”Uusien työntekijöiden kunnollinen perehdytys kaikin eri tavoin.”
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•

”Oppaassa käytettävän kielen tulisi olla yksinkertaista, jotta ei tarvitse itse olla henkilöstöasioiden asiantuntija, jotta käytettyjä termejä ymmärtää. Asioita tulisi avata mahdollisimman selkeästi ja ”suoraan” siten, ettei opas sisällä vain linkkejä muihin tiedostoihin tai verkkosivuihin (ei linkkipankki vaan oikeasta sisältää tarvittavan tiedon). Joka asian yhteydessä
voisi mainita ko. asian yhteyshenkilön, jolta saa lisätietoa. Hyvin jäsennelty ja eri teemoihin
jaettu. Voisiko sisältää myös rautalankamalleja ”toimi näin”-tyyliin.”

•

”Sähköisessä oppaassa tulisi olla hakutoiminto, jonka avulla löytää helposti hakemansa
tiedon.”

•

”Itselleni ei ole henkilöstöopasta käyty koskaan läpi ja ylipäätään työhön perehdyttäminen
oli todella vähäistä aloittaessani. Kaupungilla on paljon sellaisia käytäntöjä, jotka paljastuu
vasta vuosien saatossa.”

•

”Ehdottomasti tärkeä työkalu perehdytykseen ja tiedonhakuun.”

•

”Hyvä opastus kaikkien tietokone asioihin: Akkunan käyttö, työtilojen käyttö ja keneen ottaa
yhteyttä tietokone asioiden tullessa.”

•

”Sisällön pitäisi olla oikeasti kattava, niin että mikä tahansa työsuhteeseen liittyä asia löytyisi sieltä (perusasia, yksityiskohdat ja poikkeustilanteet ym. voi katsoa kvtessistä).”

•

”Perehdytykseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, olipa käytössä opas tai ei mutta opashan on hyvää materiaalia perehdytyksessä.”

•

”Erilaisissa työsuhteissa olevien henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet (palkkatuki, työkokeilu verrattuna palkkatyöhön, työharjoittelijat, opiskelijat ym. Niin, että kaikki löytäisivät
ohjeistusta oman työsuhteensa osalta!”

Kyselytutkimuksen tuloksia hyödyntäen tehtiin ensimmäisen versio henkilöstöoppaasta. Liitteenä
3 on henkilöstöoppaan sisällysluettelo. Henkilöstöoppaan testaus ja jatkokehittäminen eivät kuulu
tähän opinnäytetyöhön.

5.3

Aivoriihi eli ideointityöpaja

Työpajat pyrittiin pitämään mahdollisimman avoimina, rentoina ja keskustelevina. Työpajan vetäjänä toimi opinnäytetyön tekijä, joka esitteli aluksi lyhyesti kyselytutkimuksen tuloksia. Osa kyselytutkimuksen tuloksista aiheutti keskustelua ja niistä saatiin raamit työpajatyöskentelylle. Kyselytutkimuksen perusteella kolme tärkeintä henkilöstöoppaan aihetta olivat työaika, sairausloma-asiat ja
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työterveys. Työpajakeskusteluissa mietittiin, oletetaanko erityisesti työajan olevan niin itsestäänselvyys, ettei siihen liittyviä ohjeita muisteta avata tarpeeksi. Toisaalta keskusteluissa tuli myös
esille, että päivitetyn ja ajankohtaisen henkilöstöoppaan puuttuessa työntekijä ei ole voinut tarkistaa itse ohjeita myöhemmin.
Alkukeskustelun jälkeen työpajaan osallistujat alkoivat piirtää ja kirjoittaa ideoita ja kommentteja
isolle paperille ja tarralapuille keskustellen yhteisistä näkemyksistä. Kaikissa työpajoissa pohdittiin
ensiksi, millainen henkilöstöopas toimisi parhaiten, missä se olisi ja miten sitä käytettäisiin eri tilanteissa. Sinänsä henkilöstöoppaan sisältöön ei puututtu, siihen kyselytutkimus antoi jo tarvittavia
vastauksia. Toisena tehtävänä työpajoissa oli miettiä perehdytysprosessia; miten se etenisi, kuka
toimisi perehdyttäjänä ja mikä on kenenkin vastuut ja velvollisuudet. Kukin työpaja kesti noin 1,5–
2 tuntia.
Ensimmäinen työpaja pidettiin esimiehille ja liikelaitoksen henkilöstöasiantuntijalle, jotka perehdyttävät uusia työntekijöitä. Työpajaan osallistui neljä henkilöä. Työpajassa pohdittiin muiden kuin pitempiaikaisesti palkattujen asemaa ja sitä, miten heidät tulisi huomioida henkilöstöoppaan kehittämisessä. Tällaisia ryhmiä ovat kesätyöntekijät, harjoittelijat ja opiskelijat sekä palkkatuki- ja velvoitetyöllistettävät. Kaikki näihin ryhmään kuuluvat eivät välttämättä kuulu työterveyden piiriin, heillä
voi olla poikkeava työaika tai he eivät esimerkiksi edes tarvitse yhtä kattavaa opastusta henkilöstöasioihin. Tärkeänä pidettiin henkilöstöoppaan päivittämistä eli tiedot olisivat ajan tasalla ja selkokielisiä. Esimiehet kokivat myös haasteellisena, ettei heitä itseään ole aina perehdytetty tarpeeksi
hyvin henkilöstöasioihin, eivätkä hekään välttämättä tiedä, mistä voivat tarkistaa kaikkia asioita.
Tämäkin aiheuttaa ylimääräistä työtä ja epäselvyyksiä. Työpajassa pohdittiin esimiehen vastuuta,
mutta myös työntekijän velvollisuutta perehtyä ohjeisiin ja erilaisiin ohjelmiin. Perehdyttämismuistilistan tekemistä, jossa olisi Oulun kaupungin yleisten perehdyttämislistauksen lisäksi BusinessOulun omat ohjeistukset ja käytänteet, pidettiin tärkeänä toteuttaa.
Lähiesimiehet halusivat sähköisen henkilöstöoppaan, jossa asiat on ryhmitelty eri kokonaisuuksiin
ja niiden alta avautuu tarkempia tietoja kuhunkin aihealueeseen liittyen. Hakutoiminto-mahdollisuus
auttaisi löytämään tietoa nopeammin. Mahdollisuus palata helposti oppaan alkuun ja päivitysvastuuhenkilöiden nimeäminen koettiin tärkeiksi. Esimiesten mielestä heillä on päävastuu uusien työntekijöiden perehdyttämisestä, mutta perehdyttäjinä voivat toimia myös eri asiantuntijat ja työntekijät. Myös työntekijällä itsellään on velvollisuus itse tutustua ohjeisiin. Kuviossa 15 esimerkki tämän
opinnäytetyön työpajatyöskentelyn tuloksista.
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KUVIO 15. Työpajatyöskentelyä
Toiseen työpajaan osallistui neljä henkilöä, jotka ovat olleet vuosia kaupungin työntekijöinä ja joille
yleisimmät henkilöstöasiat ja kaupungin toimintatavat ovat suurimmaksi osaksi tuttuja. Työpajassa
keskustelua herätti pitkälti samantapaiset asiat kuin ensimmäisessäkin työpajassa. Osallistujat
pohtivat, miten perehdyttämisvastuuta voisi jakaa useammalle henkilölle ja olisiko mahdollista
saada henkilöstöpuolelle lisäresurssia. Mikäli lisähenkilön rekrytointi henkilöstöpuolelle ei ole mahdollista, voisi henkilöstöasiantuntija kouluttaa halukkaita työntekijöitä esimerkiksi jokaisesta tiimistä
toimimaan yleisimpien henkilöstöasioiden perehdyttäjänä uusille työntekijöille sekä opastajana
käytännön ongelmissa. Näiltä henkilöiltä tiimin jäsenet voisivat kysyä apua yleisimmissä henkilöstöasioissa, esimerkiksi loman merkitsemisessä järjestelmään, sairauspoissaolokäytännöissä tai
kellokortin käytössä. Haasteellisimmat ja harvoin eteen tulevat asiat kulkisivat jatkossakin henkilöstöasiantuntijan tai esimiesten kautta.
Toisessa työpajassa hahmoteltiin samanlaista intrassa olevaa sähköistä henkilöstöopasta kuin ensimmäisessäkin pajassa. Se koostuisi eri kokonaisuuksista ja olisi yksinkertainen. Kun oppaaseen
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päivitetään tietoa, siitä tulisi automaattisesti tieto työntekijän sähköpostiin. Työpajassa ideoitiin uusien työntekijöiden esittely oppaan yhteyteen lyhyenä tiedotteena, sekä kaikkien työntekijöiden kuvien lisääminen organisaation sisäiseen käyttöön.
Kolmas työpaja pidettiin henkilöille, jotka ovat työskennelleet joitakin kuukausia tai enintään kaksi
vuotta organisaatiossa. Työpajaan osallistui viisi henkilöä, joista osa edusti Y-sukupolvea. Työpajan aikana keskustelu kääntyi myös heidän omaan perehdytykseensä ja miten he ovat sen kokeneet. Yleinen mielipide oli, että esimies on yrittänyt perehdyttää parhaansa mukaan, mutta uutena
työntekijänä olisi kaivannut kuitenkin henkilöstöopasta, josta tarkistaa asioita ja johon perehtyä itse
tarvittaessa myöhemmin. ”Ei osaa kysyä, kun ei tiedä mistä pitäisi kysyä”, eräs ryhmäläinen kiteytti.
Keskustelussa mietittiin, voisiko henkilölle lähettää jo ennen työsuhteen alkua rekrytointipäätöksen
varmistuttua henkilöstöoppaan tutustumista varten. Tämä ryhmä oli ainoa, joka halusi henkilöstöoppaan niin BusinessOulun intraan, työtilaan, oman pc:n työpöydälle kuin pdf-muotoisenakin paperisena tulostettavaksi. Kuitenkin työpajassa pidettiin tärkeänä, että opas on jäsennelty selkeästi
eri kokonaisuuksiin ja tarvittava tieto löytyy nopeasti. Työpajassa ehdotettiin myös, että intrassa
voisi olla tietovisa henkilöstöasioista, jonka avulla henkilöstö voisi testata osaamistaan.
Työpajassa keskusteltiin myös perehdyttämisprosessista ja sen parantamisesta. Esimiehillä pitäisi
olla oma opas ja henkilöstöasiantuntijan tehtävä olisi perehdyttää esimiehet henkilöstöasioiden
osalta. Yhteiset käytännöt koko liikelaitoksessa mahdollistaisi perehdytyksen kaikille samalla tavalla. Yleisten asioiden perehdyttäminen voitaisiin vastuuttaa useammalle eri henkilöille. Näitä asioita ovat esimerkiksi työaika, eri järjestelmät ja työturvallisuus. Pohdittiin mahdollisuutta pitää yhteinen ryhmäperehdytys esimerkiksi kuukausittain. Erilaiset videot henkilöstöasioista voisivat toimia perehdytyksen tukena. Myös työntekijän omaa vastuuta korostettiin osana perehdyttämistä.
Neljänteen eli viimeiseen työpajaan osallistui henkilöitä kaikista aikaisemmista työpajoista. Osallistujia oli neljä. Työpajassa keskusteltiin aikaisemmissa työpajoissa esille tulleista ehdotuksista ja
ideoista. Tämän työpajan tarkoituksena oli saada yhteinen näkemys siitä, millaista henkilöstöopasta pyritään organisaatiossa kehittämään ja mitä asioita pitää organisaatiossa kehittää perehdyttämisprosessin parantamiseksi. Yksittäisiin asioihin henkilöstöoppaan sisällöstä ei tässäkään
työpajassa otettu kantaa.
Viimeiseen työpajaan osallistujat keskustelivat, missä muodossa ja missä paikassa henkilöstöoppaan tulisi olla, jotta se oli helposti löydettävissä ja jotta sen käyttäminen olisi mahdollisimman
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helppoa ja nopeaa. Koska työpajaan osallistujien mielestä moneen eri paikkaan tietojen päivittäminen on työlästä ja paperiversio vanhenee nopeasti, kannattaa henkilöstöopas tehdä Akkunan
(intran) työtilaan ja Akkunaan BusinessOulun omille sivuille. Omalle tietokoneen työpöydälle voi
tehdä pikakuvakkeen, josta oikea sivu aukeaa helposti.
Työpajalaiset pitivät myös tärkeänä, että opasta on helppo selailla ja oppaan ”etusivulle” on helppo
palata, vaikka se onkin jaoteltu eri kokonaisuuksiin aihepiireittäin. Jotta oppaasta saadaan toimiva,
sitä kannattaa kehittää ja testata eri vaiheissa. Kuviossa 16 on työpajalaisten näkemys siitä, miten
oppaan tulisi toimia sähköisenä versiona. Vasemmalla on valikko kokonaisuuksista, kuten koulutuksesta tai palkkauksesta. Tarkemmat tiedot aihealueesta avautuvat aina kohdan oikealle puolelle, jolloin kokonaisuus on helppo hahmottaa ja tarvittaessa palaaminen päävalikkoon on yksinkertaista. Esimerkiksi kesätyöntekijöille avautuisi oppaassa vain heille tärkeimmät ohjeet ja näin se
helpottaisi ja nopeuttaisi juuri heidän perehdyttämistään.

KUVIO 16. Esimerkki henkilöstöoppaan ulkonäöstä työpajan kehittämänä
BusinessOulun nykyinen organisaatio on uusi, eikä henkilöstö tunne toisiaan tai läheskään kaikkien
liikelaitoksen työntekijöiden työtehtäviä. Työpajalaiset ideoivat, että sekä yhteistyön kehittämiseksi
liikelaitoksen sisällä, että perehdyttämisen tueksi intraan BusinessOulun sivuille laitetaan kaikkien
työntekijöiden kuvat ja työtehtävät. Koska osa työntekijöistä toimii asiakastehtävissä sosiaalialalla,
ei julkiseen internetiin katsottu kaikkien kuvia voitavan laittaa.
Työpajan kehitysehdotuksia henkilöstöoppaaseen liittyen:
•

Määriteltävä tulevan oppaan päivitysvastuut, kuka päivittää ja milloin
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•

Koko henkilöstöä koskevien asioiden linjaukset, esimerkiksi etätyön tekeminen tai kehittämispäiviin osallistuminen

•

Automaattinen ilmoitus sähköpostiin, kun henkilöstöoppaaseen on tehty päivityksiä

•

Uusien työntekijöiden esittelyt ja työtehtävät intraan

Työpajan ehdotuksia perehdytysprosessin parantamiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi henkilöstöasioissa:
•

Tietovisa henkilöstöasioista koko henkilöstölle (leikkimielinen, mutta kuitenkin asiapitoinen)

•

Intrassa kaikkien työntekijöiden kuvat ja työtehtävät

•

Perehdytys ”talon tavoille” pidetään myös toisesta Oulun kaupungin yksiköstä siirtyville, ei
pelkästään kaupunkiorganisaation ulkopuolelta rekrytoiduille

•

Esimiehille koulutus henkilöstöasioista ja perehdytyslista, jossa on Oulun kaupungin yhteisten perehdytysohjeistuksen lisäksi BusinessOulun omat toimintatavat

•

Huomioitava, että organisaatiossa on lähiesimiehiä, jotka eivät voi hyväksyä kaikkia alaistensa henkilöstöasioihin liittyviä asioita. Muistilista ”rooleittain”, mitkä asiat esimies voi itse
päättää ja mitkä vietävä eteenpäin omalle esimiehelleen.

•

Tiimeittäin/yksiköittäin esittelyvideo, jossa kerrotaan esimerkiksi tiimin/yksikön tehtävät ja
sijainti

•

Nimetään perehdytysyhdyshenkilöt esimerkiksi eri ohjelmien osalta

•

Henkilöstöinfot myös Skypen kautta katsottavaksi ja koko BusinessOulua koskevat asiat
käsitellään infoissa ensiksi

•

”Huoltopäivät” tai ”tehdään yhdessä”-päivät. Merkitään kalentereihin valmiiksi ajankohtia,
jolloin ohjelmien pääkäyttäjät tai asiantuntijat ovat opastamassa joko etänä tai erikseen
varatussa kokoushuoneessa. Esimerkiksi matkalaskun tekeminen tai hankintojen kilpailuttaminen yhdessä asiantuntijan kanssa vähentää virheitä.
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6

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä luvussa esitellään eri tiedonhankintamenetelmillä saatujen tuloksien keskeisimmät johtopäätökset. Lisäksi vastataan johdantokappaleessa esitettyihin tutkimuskysymyksiin sekä tehdään yhteenveto kyselytutkimuksessa ja työpajoissa esille tulleista kehittämisehdotuksista. Kehittämistyön
tarkoituksena oli selvittää kohdeorganisaation näkökulmasta, millainen henkilöstöopas palvelisi
parhaiten henkilöstä ja lähiesimiehiä perehdytystilanteessa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, millaisia odotuksia henkilöstöoppaaseen kohdistuu ja antaa kohdeorganisaatiolle kehittämisideoita henkilöstöoppaan jatkokehittämistä varten. Kehittämistyön aikana tehtiin ensimmäinen versio henkilöstöoppaasta, jonka sisällysluettelo on liitteenä 3. Koska henkilöstöopas sisältää vain organisaation sisäiseen käyttöön tarkoitettuja ohjeita, koko oppaan julkaiseminen opinnäytetyön yhteydessä
ei ole mahdollista.
Vaikka perehdyttäminen on organisaation yksi tärkeimpiä ja kalleimpia tehtäviä, sillä on mahdollista
saavuttaa huomattavia etuja. Hyvällä perehdyttämisellä voi olla positiivinen vaikutus työntekijän
motivaatioon ja sillä voidaan esimerkiksi ehkäistä tapaturmia. Lisäksi hyvällä perehdyttämisellä voidaan vähentää virheitä ja vaikuttaa näin suoraan kustannuksiin. (Kangas & Hämäläinen 2007, 4–
5; Eklund 2018, 25.) Erityisesti uudet työntekijät kohdeorganisaatiossa kokivat, etteivät he välttämättä osaa kysyä kaikkia tarpeellisia asioita, jos eivät ole aiemmin työskennelleet Oulun kaupungin
palveluksessa. BusinessOulussa on myös työntekijöitä, jotka ovat aikaisemmin työskennelleet toisessa Oulun kaupungin yksikössä. Koska eri yksiköissä ja hallintokunnissa on usein hieman erilaisia käytäntöjä ja toimintatapoja, perehdyttäminen myös Oulun kaupungin sisällä uusiin tehtäviin
siirtyville on tarpeen. Vuonna 2017 alkanut ja vuoden 2018 alkuun kestänyt liikelaitoksen organisaatiomuutos sekä siihen liittyvä henkilöstömäärän kaksinkertaistuminen on osaltaan vaikuttanut
erilaisiin perehdyttämisprosesseihin ja käytäntöihin organisaation sisällä.
Henkilöstöoppaan käyttäminen perehdytyksen tukena
Kyselytutkimuksen vastanneista suurin osa (83 %) halusi tietoa henkilöstöoppaasta perehdyttämisen yhteydessä. Kuitenkin yli puolet kaikista vastaajista koki tarpeelliseksi opiskella myös itsenäisesti henkilöstöoppaasta tarvitsemiaan asioita varsinaisen perehdyttämisen jälkeen. Vaikka alle
35-vuotiaat olivat vanhempia ikäluokkia kiinnostuneempia henkilöstöasiantuntijan pitämästä erillisestä koulutustilaisuudesta henkilöstöasioihin liittyen, henkilöstöoppaasta olisi myös näissä koulu-
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tuksissa hyötyä. Esimiehistä puolet ja vajaa kolmannes kaikista kyselyyn vastanneista olisi tarvinnut henkilöstöoppaasta mahdollisesti löytyvää tietoa viikoittain, mutta tähän saakka tieto on täytynyt kysyä työkaverilta tai hankkia muista lähteistä. Kangas ja Hämäläinen (2007, 6–7) painottavat
perehdyttämisen päätavoitteena olevan oppimisen, mutta oppimistavoitteissa voi olla yksilöllisiä
eroja ja ne on otettava huomioon. Oheismateriaalin tekeminen vie aikaa, mutta se myös säästää
varsinaiseen perehdyttämiseen tarvittavaa aikaa. Uusi työntekijä voi kerrata asioita myöhemmin
aineiston avulla.
Tutkimustulosten perusteella henkilöstöopas koettiin hyväksi perehdytyksen työvälineeksi, kunhan
se on ajantasainen, tarpeeksi kattava ja siinä on huomioitu erilaiset työsuhteet ja harjoittelut. Perehdytystilanteissa lähiesimies tai muun perehdyttäjä voi käydä asioita läpi henkilöstöopasta hyödyntäen uuden työntekijän kanssa. Uusi työntekijä pystyy myös itse myöhemmin tarkistamaan asioita. Jos henkilöstöoppaan lisäksi on käytettävissä liikelaitokselle räätälöity perehdytyslomake huomioiden liikelaitoksen omat ohjeistukset ja toimintatavat, perehdyttäminen toimisi samalla tavalla
tasalaatuisesti koko liikelaitoksessa. Räätälöidyssä perehdyttämisessä perehdyttämiseen liittyvät
palvelut tai tuotteet moduloidaan ja näistä rakennetaan kullekin uudelle työntekijälle hänen tarpeitaan vastaava kokonaisuus. Koska uudet työntekijät eroavat osaamiseltaan ja taustoiltaan toisistaan, hyvä ja tuloksellinen perehdyttäminen edellyttää tämän huomioimista. (Kupias & Peltola 2009,
40, 88).
Tutkimustulosten mukaan henkilöstöopasta voi hyödyntää perehdytystilanteen jälkeenkin. Myös
kauan organisaatiossa työskennelleet voivat kohdata tilanteita, joissa henkilöstöoppaasta on hyötyä. Tiedon etsiminen helpottuu ja nopeutuu, virheet vähenevät ja toimivan oppaan avulla esimiesten ja henkilöstöasiantuntijan työaikaa on mahdollista käyttää tehokkaammin. Kun opas on tehty,
henkilöstön voidaan myös velvoittaa sitä hyödyntävän. Henkilöstölle kannattaa antaa omakohtaista
tutustumista varten myös kirjallisia aineistoja, esimerkiksi normaaliin toimintaan liittyviä ohjeistuksia. Suullista vuorovaikutusta ei kuitenkaan voi korvata kirjallisilla materiaaleilla. (Helsilä 2009, 48;
Hyppänen 2013, 219.) Työntekijöiden määrää ei välttämättä voida aina lisätä, vaan työtä pitäisi
tehdä uudella tavalla. Kestävällä, motivoivalla ja arvostavalla henkilöstöpolitiikalla voidaan rakentaa entistä oma-aloitteisempaa ja yrittäjämäisempää työnteon asennetta. (Manka & Manka 2016,
51–52.)
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Kohdeorganisaatiolle halutun henkilöstöoppaan ominaisuudet
Tutkimustulosten perusteella kohdeorganisaatiolle haluttiin sähköinen henkilöstöopas, joka on helposti löydettävissä, päivitettävissä ja sisältää ajantasaisen tiedon. Myös ymmärrettävyyttä ja käytännönläheisyyttä pidettiin tärkeinä ominaisuuksina. Oppaan haluttiin sijaitsevan sekä Akkunassa
eli BusinessOulun intrassa, että yhteisessä työtilassa. Lisäksi tietokoneen työpöydällä oleva pikakuvake nopeuttaisi oppaan löytymistä tarvittaessa. Tämä ratkaisisi myös kyselytutkimuksessa
esille tulleen ongelman. Vaikka yli puolet kyselyyn vastanneista oli työskennellyt Oulun kaupungilla
tai BusinessOulussa yli viisi vuotta, vain reilu kolmannes tiesi nykyisen henkilöstöoppaan sijainnin.
Esimiehistä tai uuden työntekijän perehdytykseen osallistuvista oppaan sijainnin tiesi tai siihen oli
tutustunut vain puolet vastanneista.
Kokonaisuuksiin jaottelun katsottiin helpottavan ja nopeuttavan tiedon etsimistä, eikä kirjamaista
opasta pidetty optimaalisena vaihtoehtona. Kokonaisuuksien haluttiin olevan selkeästi eroteltu toisistaan, esimerkiksi koulutus, palkkaus ja lomat omina aiheinaan. Näistä pääotsikoista avautuu
viereen tarkemmat otsikot, joiden alta löytyy juuri tiettyä aihetta koskevat ohjeet. Lisäksi hakutoiminnon avulla pystytään haluttu tieto löytämään nopeammin. Opasta päivitettäessä siitä tulisi automaattisesti ilmoitus työntekijän sähköpostiin. Visuaalisuus ja oppaan sisältämät esimerkit eivät
kyselyn mukaan olleet yhtä tärkeitä. Mankan ja Mankan (2016, 17) mukaan sähköinen opas on
hyvä työkalu, sillä työtä tehdään yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumatta. Työsuhteiden kesto
lyhenee ja jokaiselta työntekijältä edellytetään aiempaa enemmän itseohjautuvuutta, kriittisyyttä ja
aktiivisuutta. Otalan ja Ahosen (2005, 23) mukaan liikkuva ja projektimuotoinen työ merkitsee työyhteisön vaihtumista jatkuvasti, mikä asettaa uusia haasteita työhyvinvoinnille ja siirtää entistä
enemmän vastuuta työntekijälle itselleen.
Kyselytutkimuksella ja itsedokumentointimenetelmällä selvitettiin henkilöstön ja esimiesten näkemyksiä henkilöstöoppaan sisällöstä. Vaikka tärkeimmiksi asioiksi kyselytutkimuksen tulosten mukaan koettiin tieto työajasta, sairausloma-asioista, työterveydestä ja lomista, vastaukset jakautuivat
kaikille kysymyksessä luetelluille vaihtoehdoille. Myös avoimeen kysymykseen oppaan sisällöstä
tuli vastauksia. Itsedokumentointimenetelmällä saatujen tietojen mukaan eniten kysymyksiä tuli
seurantajaksolla matkanhallintaan, lomiin ja hankinta-asioihin liittyen. Joiltakin osin henkilöstön kysymykset seurantajaksolla erosivat kyselytutkimuksen tuloksista. Suurimpana erona oli matkanhallinta, jota ei pidetty kyselytutkimuksen mukaan kovin tärkeänä osana henkilöstöopasta, mutta siitä
tuli kuitenkin eniten kysymyksiä seurantajakson aikana.
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Kehittämisehdotukset
Tutkimustuloksissa saatiin paljon kehittämisehdotuksia. Varsinaisen henkilöstöoppaan jatkokehittäminen ja sen saaminen aihealueittain intraan sähköiseen muotoon koettiin ensiarvoisen tärkeäksi. Näin sitä pystyttäisiin paremmin hyödyntämään perehdyttämisen yhteydessä ja työkalu saataisiin päivittäiseen käyttöön koko henkilöstölle. Oppaan testaaminen ja päivitysvastuiden määrittäminen koettiin tärkeiksi. Oppaassa olevaa tietoa olisi mahdollista lisätä ja muokata tarvittaessa ja
kiinnittää samalla huomiota käytettävyyteen. Vaikkei visuaalisuutta pidetty kyselyssä yhtä tärkeänä
kuin esimerkiksi ajantasaisuutta ja oppaan kattavuutta, kannattaisi siihen kiinnittää huomiota oppaan käytettävyyden lisäämiseksi. Englanninkielinen versio henkilöstöoppaasta mahdollistaisi
koko henkilöstölle oppaan käyttämisen. Kokonaisvaltaisilla mittareilla, yleensä kyselyillä, selvitetään henkilöstön tuntemusta erilaista asioista. Näitä ovat esimerkiksi kyselyt työilmapiiristä, työtyytyväisyydestä, johtajuudesta ja koetuista kehittämistarpeista. (Otala & Ahonen 2005, 233.)
Tutkimustulosten perusteella perehdyttämiseen haluttiin kiinnittää enemmän huomiota. Perehdyttämistä auttaisi, jos intrassa olisi kaikkien työntekijöiden kuvat ja työtehtävät. Tiimeittäin tai yksiköittäin tehdyt esittelyvideot työtehtävistä ja yksikön sijainnista auttaisi uusia työntekijöitä hahmottamaan liikelaitoksen kokonaisuuden. Perehdytysyhdyshenkilöiden nimeämisellä voitaisiin jakaa
perehdytysvastuuta ja selkeyttää toimintaa. Esimies voi hyödyntää tutoreita tai kummeja perehdyttämisessä, vaikka hän itse vastaakin perehdyttämisen toteuttamisesta. Nämä nimetyt henkilöt
osaavat ja myös haluavat perehdyttää uusia työntekijöitä esimerkiksi kertomalla kirjaamattomista
säännöistä. (Hyppänen 2013, 220.) Työn paremmalla organisoimisella, henkilöstön voimavarojen
tukemisella sekä vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä voidaan lisätä psyykkistä hyvinvointia. Osaamisen jatkuvalla kehittämisellä työyhteisöstä tulee oppiva ja se pystyy selviytymään paremmin nopeasti muuttuvassa ympäristössä. (Riikonen ym. 2003, 19; Manka & Manka 2016, 88.)
Henkilöstöinfot tavoittaisivat koko henkilöstön paremmin, jos ne olisivat myös Skypen kautta katsottavissa omalta työpisteeltä. Toiveena oli myös, että koko liikelaitosta koskevat asiat käsiteltäisiin
infoissa ensimmäiseksi. Myös yhteisten ennakkoon kalenteriin varattujen työpajojen avulla, joissa
esimerkiksi voi tehdä matkalaskuja tai hankinta-asioita kysyen samalla neuvoa kyseisen asian asiantuntijalta, koettiin tehostavan toimintaa ja vähentävän virheitä. Henkilöstölle tehty nettipohjainen
tietovisa voi motivoida henkilöstöä perehtymään paremmin henkilöstöasioihin.
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Esimiesten käyttöön haluttiin perehdytyslista, jossa on Oulun kaupungin yhteisten perehdytysohjeistuksen lisäksi BusinessOulun omat toimintatavat. Lisäksi esimiehille tulisi pitää koulutusta henkilöstöasioista huomioiden erilaiset esimiesvastuut. Esimiehet kokivat tarvitsevansa perehdytystä
henkilöstöasioihin, jotta he osaisivat toimia oikein ja voivat myös vastata paremmin heille tuleviin
kysymyksiin. Yhtenäiset linjaukset kaikkia koskevista asioista helpottaisivat perehdytystä ja esimiesten toimintaa. Eklund (2018, 36) korostaa, että jokaisella uudella työntekijällä on oikeus saada
hyvä perehdytys omaan työtehtäväänsä organisaatioon tullessaan. Samoin perehdyttäjien valmiudet perehdyttämistyöhön ja perehdyttämisen tasalaatuisuus organisaation jokaisessa työtehtävässä on varmistettava. Johtaminen ja esimiestyö vaikuttavat monien muiden tekijöiden osalta työhyvinvoinnin subjektiiviseen kokonaisuuteen. Organisaation johdon tehtävä on huolehtia, että organisaation toimintatavat ja rakenteet auttavat ja tukevat työn tekemistä. Kun esimies hoitaa töiden
organisoinnin, luo pelisäännöt ja huolehtii niiden noudattamisesta, jokainen työpaikalla tietää työtehtävänsä ja millä tavalla ne tehdään. (Hyppänen 2013, 165, 167.) Esimiehillä on oikeus perehdyttämiseen sekä siihen, että työnantaja huolehtii tiedotuksellisesti tai muilla tavoin muistakin johtamis- ja esimiestehtävissä selviytymiseen tarvittavista edellytyksistä (Tarkkonen 2012, 51).
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POHDINTA

Tässä kappaleessa pohditaan kehittämistyölle annettujen tavoitteiden saavuttamista, opinnäytetyössä käytettyjen menetelmien toimivuutta ja opinnäytetyöntekijän omaa oppimista. Lisäksi pohditaan kehittämistyön luotettavuutta ja eettisyyttä sekä reaktiivisuuden hallintaa. Tämän kehittämistyön tavoitteena oli selvittää BusinessOulun näkökulmasta, millainen henkilöstöopas palvelisi perehdyttämistilanteissa parhaiten sekä henkilöstöä että lähiesimiehiä. Toisena tavoitteena oli selvittää, millaisia odotuksia henkilöstöoppaaseen kohdistuu ja antaa toimeksiantajalle kehittämisideoita
henkilöstöoppaan jatkokehittämistä varten. Kolmantena tavoitteena oli tehdä kokeiluversio päivitetystä henkilöstöoppaasta.
Tavoitteiden saavuttaminen ja käytettyjen menetelmien toimivuus
Tälle kehittämistehtävälle asetetut tavoitteet saavutettiin. Kohdeorganisaatio sai päivitetyn henkilöstöoppaan ja useiden eri tiedonhankintamenetelmillä saatujen tulosten perusteella runsaasti kehittämisideoita oppaan jatkotyöstämiseksi ja perehdytysprosessin kehittämiseksi. Varsinainen kehittämistyö ei liittynyt alun perin perehdytysprosessin kehittämiseen, mutta kehittämistyön aikana
työpajoissa oli luonnollista myös käsitellä koko perehdytystä henkilöstöoppaan ollessa siinä olennainen osa.
Käytetyt tiedonhankintamenetelmät toimivat tässä opinnäytetyössä hyvin. Mikäli vastaava kehittämistehtävä suoritettaisiin uudelleen, havainnointia uusien työntekijöiden perehdyttämistilaisuuksissa ei välttämättä kannattaisi käyttää. Uusien työntekijöiden haastattelu heidän oltuaan muutaman kuukauden organisaatiossa olisi antanut oletettavasti kattavampaa tietoa. Itsedokumentointimenetelmä oli toimiva, mutta seurantajakson pituus olisi voinut olla pidempi kattavamman tiedon
saamiseksi. Kyselytutkimus oli hyvä tapa kerätä henkilöstön ja esimiesten näkemyksiä henkilöstöoppaan sisällöstä. Kyselyllä myös saatiin kokonaiskuva, miten kohdeorganisaatiossa haluttiin perehdyttämisen henkilöstöoppaaseen tapahtuvan ja millainen on nykytilanne oppaan hyödyntämisessä. Työpajat olivat antoisia kehittämisehdotuksineen ja keskusteluineen, vaikkei kuuden henkilön tavoite jokaiseen työpajaan osallistumisesta toteutunut. Todennäköisesti osallistujamäärällä ei
kuitenkaan ollut olennaista vaikutusta tuloksiin.
Lähestymistapoina konstruktiivinen tutkimus ja palvelumuotoilu sopivat kehittämistehtävään hyvin.
Palvelumuotoilun avulla kehittämistyötä olisi aikataulun salliessa voitu jatkaa ja saada sähköinen
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henkilöstöopas jo kehittämistyön aikana testaus- ja jatkokehittelyvaiheeseen. Lisäksi perehdytysprosessiin liittyviä kehittämisehdotuksia olisi voitu ottaa käyttöön ja tutkia, onko niillä toivottuja vaikutuksia.
Oma oppiminen ja työn sujuvuus
Opinnäytetyön tekijälle kehittämistyö oli opettavainen ja alun perin omasta mielenkiinnosta lähtöisin. Erityisesti työpajat ja niiden vetäminen oli tutkijalle uutta. Työpajoissa tutkimuksen aihe puhutti
paljon ja keskustelu harhautui välillä aiottua laajemmalle, mikä tuotti ajoittain haasteita. Toisaalta
tutkimukselle saatiin uudenlaista näkökulmaa ja kehittämisideoita siihen, miten henkilöstöopasta ja
erityisesti perehdyttämistä voidaan parantaa. Kehittämistehtävän aikana tutkijan kiinnostus henkilöstöasioita kohtaan kasvoi ja ymmärrys esimerkiksi palvelumuotoilusta lisääntyi. Näitä asioita tutkija pystyy hyödyntämään jatkossa työtehtävissään.
Haasteita opinnäytetyön aikana aiheutti erityisesti työn ja kehittämistehtävän yhteensovittaminen,
jonka vuoksi aikataulu venyi alkuperäisestä. Opinnäytetyön tietoperustan rajaaminen ei ollut aluksi
yksinkertaista, sillä muitakin osa-alueita liittyy henkilöstöoppaaseen perehdyttämisen ja työhyvinvoinnin lisäksi. Työyhteisön kannustus kehittämistehtävän loppuunsaattamiseksi kannusti ja motivoi haasteista huolimatta.
Tutkimuksen luotettavuus
Kysymys tiedon luotettavuudesta kohdistuu tutkimusmenetelmiin, tutkimusprosessiin sekä tutkimustuloksiin ja luotettavuus on tieteellisen tiedon keskeinen tunnusmerkki. Kehittämistoiminnassa
luotettavuus tarkoittaa ennen kaikkea tiedon käyttökelpoisuutta ja kehittämistoiminnan yhteydessä
syntyvän tiedon hyödyllisyyttä ja todenmukaisuutta. Määrällisen tutkimuksen luotettavuutta lähestytään reliabiliteetin ja validiteetin avulla, joilla on vakiintunut merkitys erityisesti tilastollisessa tutkimuksessa. Validiteetti eli pätevyys tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa mitataan sitä, mitä sillä on
tarkoitus mitata sekä siitä voidaan erottaa sisäinen ja ulkoinen puoli. Sisäinen validiteetti liittyy käytettyjen käsitteiden ja tehtyjen valintojen johdonmukaisuuteen, ulkoinen johtopäätösten ja ulkoisten
ilmiöiden väliseen suhteeseen. Reliabiliteetti eli luotettavuus liittyy mittareiden ja tutkimusasetelmien toimivuuteen ja keskeinen osa sitä on toistettavuus. (Toikko & Rantanen 2009, 121–122.)
Laadullisessa tutkimuksessa käytetään usein vakuuttavuuden käsitettä. Tutkijan on tehtävä tutkimusta koskevat valinnat ja tulkinnat näkyviksi ja näytettävä aineistonsa ja siihen liittyvä argumentaatio mahdollisimman avoimesti. Vakuuttavuus perustuu johdonmukaisuuteen ja uskottavuuteen
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ja tutkijan on ymmärrettävä tutkimuskohteen kulttuurinen ja kontekstuaalinen luonne. Tutkimuksen
johdonmukaisuus tarkoittaa tutkimusaineiston keräämisen ja analysoinnin huolellista ja läpinäkyvää kuvaamista. Esille tuodaan myös analyysivaiheen epävarmuustekijät ja johtopäätöksiä heikentävät osatekijät. Kehittämistoiminnan luotettavuuteen voidaan yhdistää myös kysymys toimijoiden
sitoutumisesta. Kehittämistoiminta on usein luonteeltaan sosiaalinen prosessi, jossa kehittäjät ja
toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä. Kummankin osapuolen sitoutuminen kehittämisprosessiin vaikuttaa aineistojen, metodin ja tuotosten luotettavuuteen. Sitoutumattomuus heikentää esimerkiksi
tulosten luotettavuutta ja kasvattaa virhemahdollisuutta. (Toikko & Rantanen 2009, 124.)
Tutkimuksen luotettavuutta voidaan lisätä triangulaatiolla. Sillä tarkoitetaan useamman eri tutkimusmenetelmän yhdistämistä samassa tutkimuksessa. Kun ilmiötä lähestytään monelta suunnalta
eri menetelmillä, pyritään saamaan vahvistusta eri näkökulmista vahvistusta samalle tutkimustulokselle. Eri menetelmiä yhdistämällä vältytään mahdolliselta yhden menetelmän systemaattiselta
virheeltä. (Kananen 2017, 155.) Tässä opinnäytetyössä pyrittiin useilla eri tiedonhankintamenetelmillä ja niiden tuloksia vertaamalla saamaan monipuolista ja kattavaa tietoa kehittämistyötä varten.
Kyselytutkimus testattiin organisaation ulkopuolisilla henkilöillä ennen kyselyn lähettämistä, eikä
itsedokumentointimenetelmässä käytetty päiväkirjamuotoinen taulukko aiheuttanut tulkintaa. Työpajatyöskentelyssä ja havainnoinnin avulla esille tulleet asiat tutkija pyrki kirjaamaan mahdollisimman objektiivisesti ilman omia ennakkokäsityksiään.
Ensiarvoisen tärkeää opinnäytetyön kannalta on tiedon hyödynnettävyys, jolloin on mahdollisuus
saavuttaa kehittämistehtävän tavoitteet henkilöstöoppaan kehittämisessä. Tämä kehittämistyö koettiin tärkeäksi niin organisaation kuin yksittäisten työntekijöiden näkökulmasta. Erityisesti uudet tai
vähän aikaa organisaatiossa työskennelleet työntekijät ja osa lähiesimiehistä ilmaisivat itse halukkuutensa olla mukana henkilöstöoppaan kehittämisessä. Näin eri tiedonhankintamenetelmillä kerätyn aineiston ja tulosten luotettavuus parani organisaation sitoutuneisuuden ollessa korkealla.
Mikäli tämän opinnäytetyön tutkimukset toistettaisiin jonain toisena ajankohtana täysin samanlaisina, todennäköisesti tulokset eroaisivat tämän tutkimuksen tuloksista. Henkilöstössä on voinut tapahtua muutoksia tai ihmisten mielipiteet ja toimintatavat muuttua. Henkilöstöoppaan päivittäminen
säännöllisesti myös tulevaisuudessa olisikin tärkeää juuri muuttuvan toimintaympäristön vuoksi.
Vaikka työpajoihin ei osallistunut henkilöitä suunnitellun mukaisesti johtuen äkillisistä poissaoloista
ja työkiireistä, silti tulosten voitiin olevan koko henkilöstön kannalta kattavia. Kolmen työpajan tu-
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lokset olivat hyvin samansuuntaisia, vaikka niihin kutsutuilla henkilöillä oli erilainen tausta ja lähtökohdat. Lisäksi kyselytutkimus tehtiin koko henkilöstölle, sekä esimiehille että työntekijöille, jolloin
tutkimuksen luotettavuus parani. Kyselytutkimuksen vastausprosentti oli 53, joka oli hyvä ottaen
huomioon organisaation toimintakulttuuri ja työtehtävien luonne.
Eettisyys ja reaktiivisuuden hallinta
Sekä tieteen tekemisen, että yritysmaailman eettiset säännöt korostuvat työelämälähtöisessä kehittämistyössä. Kehittämistyön tavoitteiden tulee olla korkean moraalin mukaisia ja työ tulee tehdä
rehellisesti, huolellisesti sekä tarkasti. Kehittämistyön tulosten on oltava hyödynnettävissä käytännössä. Kehittämistoiminnassa on kyse aina inhimillisestä toiminnasta ja kehittämisen kohteena olevien ihmisten on tiedettävä, mitä kehittäjä on tekemässä, mitkä ovat kehittämistyön kohde ja tavoitteet ja mikä heidän roolinsa on kehittämistoiminnassa. Kehittämiskohteen valinnassa on mietittävä,
kenen ehdoilla kehittämistehtävä valitaan ja miksi siihen ryhdytään. (Ojasalo ym. 2015, 48–49.)
Opinnäytetyön tekijä on osa sitä työyhteisöä, johon tämä kehittämistyö tehtiin. Tämä oli osin haasteellista, mutta myös etu kehittämistyön läpiviemisessä. Luottamussuhde ja avoimuus edesauttoivat kehittämistyöhön osallistujia kertomaan rehellisen mielipiteensä. Opinnäytetyön tekijän oli kuitenkin oltava mahdollisimman objektiivinen koko kehittämistyön ajan. Objektiivisuuden varmistamiseksi esimerkiksi kyselytutkimukset pyrittiin tekemään mahdollisimman yksiselitteisiksi ja testattiin ne muutamalla organisaatioon kuulumattomalla henkilöllä. Näin vältettiin opinnäytetyön tekijän
mahdolliset ennakkokäsitykset ja -odotukset organisaatiosta ja kehittämistehtävästä.
Koskinen, Alasuutari & Peltonen (2005, 52) käsittelevät kirjassaan reaktiivisuutta. Tällä tarkoitetaan
tilannetta, jossa tutkittavat ihmiset muuttavat käyttäytymistään tutkijan vaikutuksesta. Syynä käyttäytymisen muutokseen on tietoisuus tutkittavana olemisesta. Joissakin tapauksissa reaktiivisuuden syy on lähinnä tutkittavassa ihmisessä, joskus muutos johtuu tutkijan toiminnasta. Mikäli tekee
johtopäätöksiä tällaisesta aineistosta, voivat ne olla virheellisiä ja värittyneitä.
Tässä opinnäytetyössä tutkimustavat eivät anna juurikaan aihetta reaktiivisuuteen. Havainnoinnin
osalta opinnäytetyön tekijä ei tuntenut lainkaan uusia rekrytoituja työntekijöitä, jolloin hänen läsnäolonsa perehdytystilaisuudessa ei vaikuttanut esitettyihin kysymyksiin. Kyselytutkimuksessa suurimpaan osaan kysymyksistä ei ollut ”oikeaa” tai ”väärää” vastausta, jolloin vastausten todenperäisyys oli vastaajan todellisen mielipiteen mukainen. Ainoastaan kysymykseen siitä, oliko vastaaja
tutustunut henkilöstöoppaaseen, olisi vastaajalla voinut olla intressiä vastata totuudenvastaisesti.
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Työpajoissa työskentelyssä pyrittiin reaktiivisuutta välttämään opinnäytetyön tekijän puuttuessa
mahdollisimman vähän työpajan kulkuun, vaan työpajassa työskenteleville annettiin vapaat kädet.
Suurin osa työpajaan osallistujista oli ollut vuosia opinnäytetyöntekijän työkavereita. Tämä olisi voinut joissakin tapauksissa hankaloittaa totuudenmukaista tulosta, mutta tässä opinnäytetyössä siitä
oli todennäköisesti hyötyä. Osa työpajoihin osallistujista olivat tuoneet vuosia esille juuri perehdyttämiseen ja henkilöstöoppaaseen sekä sen puutteeseen liittyviä huoliaan ja kehitysehdotuksiaan,
joita heillä oli nyt työpajoissa mahdollisuus muiden kanssa ideoida.
Jatkotutkimusaiheet
Kehittämistyössä selvitettiin, millainen henkilöstöopas kohdeorganisaatiolle halutaan ja siihen liittyviä odotuksia niin henkilöstön kuin esimiestenkin näkökulmasta. Kehittämistyön aikana syntyi
myös kehittämisideoita organisaation nykyisen perehdytysprosessin kehittämiseksi. Kun henkilöstöopas ja perehdytysprosessi on saatu kehitettyä organisaatiossa kehittämistyön tuloksia vastaaviksi, olisi mielenkiintoista tutkia uudistetun henkilöstöoppaan ja perehdytysprosessin mahdollisia
vaikutuksia työhyvinvointiin esimerkiksi henkilöstökyselyn yhteydessä.
Jatkotutkimusaiheena olisi mahdollista myös tutkia tehokkuuden kasvua, jonka saavuttaminen on
mahdollista henkilöstön osaamisen lisääntyessä henkilöstöasioiden osalta. Koko Oulun kaupunkiorganisaatiota koskevan yhtenäisen henkilöstöoppaan kehittäminen pohjautuen osaksi tämän kehittämistyön tuloksiin olisi myös mahdollinen jatkotutkimuksen aihe.
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